Rule 50
Achtergrond
Rule 50 van het Olympisch handvest is bedoeld om de neutraliteit van sport op de Olympische Spelen en van de Spelen
zelf te beschermen.
Omdat wereldwijd steeds meer sporters behoefte hebben zich uit te spreken tegen maatschappelijke problemen zoals
racisme en discriminatie heeft het IOC, op verzoek van de IOC Atletencommissie, onderzoek gedaan naar hoe zij hier
in de toekomst mee om wil gaan. NOC*NSF heeft mede op verzoek van de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter
uitgewerkt wat dit voor sporters van TeamNL betekent en hoe NOC*NSF hier vanuit Nederland mee om wil gaan.
Hiermee is invulling gegeven aan de tekst die is opgenomen in de Overeenkomst Beijing 2022 die de sporters en
begeleiders* tekenen:
Samen met de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter kijkt NOC*NSF – mede afhankelijk van voornoemde
onderzoeken – naar een juiste formulering van die impact en reikwijdte, waarna die formulering onderdeel van
deze overeenkomst zal uitmaken.

IOC Rule 50:

In het Olympic handvest staat het volgende (Rule 50.2):
"Geen enkele vorm van demonstratie of politieke, religieuze of raciale propaganda is toegestaan op Olympische
locaties, locaties of andere gebieden."

Nieuwe IOC richtlijnen

Op 2 juli 2021 heeft het IOC nieuwe richtlijnen opgesteld voor Rule 50, die gelden op de Spelen in Beijing in 2022.
Deze richtlijnen geven suggesties over hoe en wanneer sporters de mogelijkheid hebben om hun mening te uiten.
Ook tijdens de Olympische en Paralympische Spelen hebben alle sporters nu de mogelijkheid om hun mening
te uiten, bijvoorbeeld:
• Wel in de Mixed zones;
• Wel tijdens interviews en persconferenties;
• Wel bij teamvergaderingen;
• Wel in traditionele, digitale en sociale media;
• Wel op het speelveld voorafgaand aan de start van de competitie.
Het IOC heeft ook aangeven waar het niet mag:
• Niet tijdens de wedstrijd op het speelveld;
• Niet tijdens een officiële ceremonie zoals een medailleceremonie en de openings- en sluitingsceremonie;
• Niet in het Olympisch dorp.
En waar je rekening mee moet houden:
• Het mag niet gericht zijn tegen mensen, landen of organisaties;
• Het mag geen gedrag of uiting zijn die tot discriminatie, haat, vijandigheid of geweld oproept;
•	Het mag niet storend zijn voor anderen. Voorbeelden van wat storend is:
- Uitingen tijdens het volkslied van een ander land of de introductie van een andere atleet of ander team;
- De aandacht afleiden bij de introductie van een andere atleet of team door bijvoorbeeld het uitrollen van
een vlag of een spandoek;
- Het veroorzaken van lichamelijk letsel aan personen of eigendommen.
•	Het mag niet als het verboden is in het wedstrijdreglement van de relevante Internationale Federatie (IF)
of NOC.

Hoe gaat NOC*NSF hiermee om?

Bij deelname aan de OS en PS staat het leveren van sportprestaties voorop. Samen willen we een winnend
topsportklimaat creëren. Voor jou als individuele sporter, en voor heel TeamNL. Dat doen we vanuit de TeamNL
waarden Excelleren, Respect en Samen. Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht. Dit staat voorop, overal en
altijd. Daarbij is het wel belangrijk rekening te houden met elkaar en met anderen.

Wat betekent dit voor jou?

NOC*NSF en de TeamNL staf staan open voor sporters die van de mogelijkheden gebruik willen maken om hun
mening te uiten. NOC*NSF wil ook sporters ondersteunen die onder externe druk komen te staan om zich te uiten.
Heb je tijdens je verblijf in Beijing behoefte aan overleg over wat wel of niet kan, neem dan contact op met de
persvoorlichting van TeamNL ter plaatse.
Als er zich een situatie heeft voorgedaan die niet past binnen deze richtlijnen gaan we graag in gesprek in een voor de
sporter veilige situatie over de intentie, inhoudelijke boodschap, beoogd effect en mogelijke gevolgen voor de sporter
zelf, voor het team of anderen van een beoogde of uitgevoerde actie.
Per situatie zal bepaald worden met wie dit gesprek het beste kan plaatsvinden (bijvoorbeeld delegatieleiding sporttak,
leiding TeamNL, technisch directeur, algemeen directeur en/of woordvoering NOC*NSF). En in aanwezigheid van een
vertrouweling van de sporter.

Consequenties van niet naleven van afspraken

Als de richtlijnen van het IOC niet worden nageleefd, kan de sporter en/of het team en het NOC onderworpen worden
aan de tuchtrechtprocedure van het IOC zoals vermeld in het Olympisch handvest.
Het niet naleven van afspraken zoals opgenomen de Overeenkomst Beijing 2022 kan – met inachtneming van de aard
en impact van de gedraging – tot gevolg hebben dat NOC*NSF een beroep doet op art. 20 lid 1 van de Overeenkomst
Topsporter Olympische Spelen (niet-naleving verplichtingen van de overeenkomst).

Meer informatie

Lees hier meer over de nieuwe richtlijnen van het IOC
Hier vind je het Olympic Handvest
Voor vragen hierover kun je ook contact opnemen met TeamNL Athlete Services athleteservices@nocnsf.nl

*Waar verder in dit stuk gesproken wordt van sporters, worden ook begeleiders bedoeld

