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Protocol nationaliteitswijziging 
 

Voor wie is dit? 

Voor sporters die overwegen uit te gaan komen voor een ander land dan Nederland. 

Dit kan door het aannemen van de nationaliteit van het andere land óf ingeval de sporter al een 

andere nationaliteit heeft, naast de Nederlandse nationaliteit (twee paspoorten). 

 

Wat staat hierin? 

Dit protocol beschrijft welke stappen er zijn en wie die stappen moet nemen van de betrokken 

personen, organisaties of organen en functionarissen daarvan. 

 

Wat is de relevante regelgeving? 

Dit document gaat uit van de regelgeving zoals opgesteld en gehanteerd door IJF en IOC. In de 

bijlage wordt dit uitgebreider aangegeven. 

 

Kunnen sporters bezwaar aantekenen? 

Ja, dat kan. Meer hierover staat in de bijlage ‘Bezwaar en Beroep’. 

 

Wat zijn de gevolgen van nationaliteitswijziging? 

De JBN kan alleen de gevolgen overzien binnen het eigen domein: na nationaliteitsverandering zijn 

de JBN-faciliteiten niet meer beschikbaar en is uitkomen voor Nederland onmogelijk. 

De sporter moet zichzelf zeer goed informeren over de gevolgen, ook op langer termijn. Denk 

bijvoorbeeld aan niet (volledig) opbouwen van rechten op AOW, geen latere aanspraak hebben op 

sociale zekerheid of studiebeurzen, geen Nederlandse ondersteuning bij het beëindigen van de 

topsport carrière. 

 

Versiebeheer 

Per kalenderjaar wordt het kostenoverzicht geactualiseerd, tenzij ontwikkelingen tussentijdse 

aanpassing noodzakelijk maken. 

 

Kostenoverzicht 

Dit is een overzicht van JBN-kosten en richtbedragen die bij renationalisatie worden doorbelast aan 

de sporter, teruggaand op de laatste twaalf maanden geboden ondersteuning en faciliteiten. 

 

 -18 -21 Senioren 

Uitzendingen 
kosten reis en 

verblijf 

kosten reis en 

verblijf 

kosten reis en 

verblijf 

Trainingsfaciliteiten JTS sporter € 1.000 € 1.500 € 2.000 

Trainingsfaciliteiten club sporter € 100 € 100 (h)/ € 200 (d) € 100 (h)/ € 200 (d) 

Paramedische ondersteuning € 300 € 300 € 300 

Maatwerkondersteuning 
Daadwerkelijke 

kosten 

Daadwerkelijke 

kosten 

Daadwerkelijke 

kosten 
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PROCEDURE 

1. De sporter wil versneld gaan uitkomen voor een ander land: 

 Actie door: Actie:  

Gewenst Sporter Bespreek dit bij voorkeur eerst met iemand uit het 

(topsport)management van JBN. 

Informeren 

Gewenst Directeur topsport Gesprek met sporter en lid MT topsport. Informeren 

sporter over procedures JBN, o.a. door toezenden 

(link naar) dit protocol. 

Informeren 

Verplicht Sporter Dient een verzoek in bij bondsbestuur@jbn.nl, 

inclusief een verklaring van de nationale bond van 

het andere land, met een CC naar de directeur 

topsport. 

Verzoeken 

Verplicht Directeur Topsport Stemt af met technisch kader, portefeuillehouder 

topsport en stelt advies op voor het bondsbestuur 

Adviseren 

Verplicht Bondsbestuur Bespreekt het binnengekomen verzoek, in de 

eerstvolgende of daaropvolgende 

bestuursvergadering. 

Neemt een bestuursbesluit. 

Besluit 

Verplicht Directeur Communiceert de strekking van het bestuursbesluit 

aan directeur topsport. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Communiceert het bestuursbesluit door aan 

MT topsport, technisch kader. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Communiceert het besluit naar de sporter, inclusief 

de mogelijke consequenties. 

Informeren 

Verplicht Directeur/ 

Directeur topsport 

Indien bestuursbesluit: “JBN werkt mee aan 

renationalisatie”, zie A1 

 

Indien bestuursbesluit: “JBN werkt niet mee aan 

renationalisatie”, zie A2 

Informeren 

 

A1) Als JBN akkoord gaat met renationalisatie: 

 Actie door: Actie:  

Verplicht Directeur/ 

Directeur topsport 

Versturen Engelse instemmingsbrief per mail naar 

sporter 

Informeren 

Verplicht Sporter Besluit om te renationaliseren Besluit 

Verplicht Sporter Deelt zijn besluit mee via een mail naar 

bondsbestuur@jbn.nl, met een CC naar de directeur 

topsport. 

Informeren 

Verplicht Sporter Dient het verzoek, inclusief alle benodigde 

documenten1, in bij de IJF2, met een CC naar de 

directeur topsport. 

Wanneer het verzoek eenmaal is ingediend bij de IJF 

door de sporter, is er geen weg meer terug. Tenzij de 

sporter dezelfde route opnieuw volgt. 

Verzoeken 

Verplicht IJF Neemt besluit “Renationalisatie akkoord”, zie B1. 

 

Neemt besluit “Renationalisatie niet akkoord”, zie B2. 

Besluit 

                                                
1 Bij het verzoek dient te worden bijgevoegd: brief van de sporter, toestemmingsbrief van het 

originele land (JBN), acceptatiebrief van “nieuwe” land, kopie van paspoort van “nieuw” land. 
2 De judoka c.q. gastland is verantwoordelijk voor het indienen van het officiële verzoek bij de IJF. 

Zie: 
http://www.intjudo.eu/upload/2014_04/04/139660391217866235/procedure_of_participation_in_i
jf_competitions_for_the_athletes_2.pdf 

mailto:bondsbestuur@jbn.nl
mailto:bondsbestuur@jbn.nl
http://www.intjudo.eu/upload/2014_04/04/139660391217866235/procedure_of_participation_in_ijf_competitions_for_the_athletes_2.pdf
http://www.intjudo.eu/upload/2014_04/04/139660391217866235/procedure_of_participation_in_ijf_competitions_for_the_athletes_2.pdf
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A2) Als JBN NIET akkoord gaat met renationalisatie: 

 Actie door: Actie:  

Verplicht Directeur/ Directeur 

topsport 

Versturen bevestigingsbrief per mail naar sporter 

waarom JBN niet akkoord gaat met renationalisatie 

aanvraag. 

Informeren 

Verplicht Sporter Besluit om tóch te willen renationaliseren. Besluit 

Gewenst Sporter Deelt zijn besluit mee via een mail naar 

bondsbestuur@jbn.nl, met een CC naar de directeur 

topsport. 

Informeren 

Verplicht Sporter Tekent bezwaar of beroep aan. Zie: ‘Bezwaar en 

Beroep’ of 

Start de “niet versnelde” procedure op, zie 2. 

Informeren 

Verplicht Sporter Deelt zijn besluit mee via een mail naar 

bondsbestuur@jbn.nl, met een CC naar de directeur 

topsport. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Bevestigt aan de sporter per mailbrief de consequenties 

hiervan, zoals terugbetaling investeringen laatste 12 

maanden en per direct stopzetten JBN-faciliteiten en 

ondersteuning. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Communiceert renationalisatie en consequenties aan 

MT topsport, kader. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Stopt per direct alle JBN-faciliteiten en start het 

terugvorderingstraject op. 

Uitvoeren 

 

B1) Als IJF akkoord gaat met renationalisatie: 

 

Sporter zet renationalisatie door 

 Actie door: Actie:  

Verplicht Sporter Besluit om te renationaliseren Besluit 

Verplicht Sporter Deelt zijn besluit mee via een mail naar 

bondsbestuur@jbn.nl, met een CC naar de directeur 

topsport. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Bevestigt aan de sporter per mailbrief de 

consequenties hiervan, zoals terugbetaling 

investeringen laatste 12 maanden en per direct 

stopzetten JBN-faciliteiten en ondersteuning. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Communiceert renationalisatie en consequenties 

aan MT topsport, kader. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Stopt per direct alle JBN-faciliteiten en start het 

terugvorderingstraject op. 

Uitvoeren 

 

  

mailto:bondsbestuur@jbn.nl
mailto:bondsbestuur@jbn.nl
mailto:bondsbestuur@jbn.nl
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Sporter zet NIET renationalisatie door 

 Actie door: Actie:  

Verplicht Sporter Besluit om NIET te renationaliseren Besluit 

Verplicht Sporter Sporter volgt de stappen onder genoemd onder 1, om 

nationalisatie terug te draaien. 

Uitvoeren 

Verplicht IJF Gaat akkoord om terug draaien nationalisatie Besluit 

Verplicht Sporter Deelt zijn besluit mee via een mail naar 

bondsbestuur@jbn.nl, met een CC naar de directeur 

topsport. 

Informeren 

Verplicht Directeur Topsport Communiceert dat de sporter afziet van 

renationalisatie aan MT topsport, kader. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Borgt dat één of meer toekomstgerichte gesprek 

volgen tussen sporter en directeur topsport en/of 

meest geëigende persoon uit technisch kader. 

Bevestigt dit per mailbrief. 

Informeren 

 

B1) Als IJF NIET akkoord gaat met renationalisatie: 

 Actie door: Actie:  

Verplicht Sporter Besluit om toch te renationaliseren en gaat de 

periode in van drie jaar wachttijd. 

Besluit 

Verplicht Sporter Deelt zijn besluit mee via een mail naar 

bondsbestuur@jbn.nl, met een CC naar de directeur 

topsport. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Bevestigt aan de sporter per mailbrief de 

consequenties hiervan, zoals terugbetaling 

investeringen laatste 12 maanden en per direct 

stopzetten JBN-faciliteiten en ondersteuning. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Communiceert renationalisatie en consequenties 

aan MT topsport, kader. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Stopt per direct alle JBN-faciliteiten en start het 

terugvorderingstraject op. 

Uitvoeren 

 

  

mailto:bondsbestuur@jbn.nl
mailto:bondsbestuur@jbn.nl
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2. De sporter wil gaan uitkomen voor een ander land: 

Procedure wachttijd 3 jaar, geen akkoord van bondsbestuur nodig. 

 Actie door: Actie:  

Gewenst Sporter Bespreek dit bij voorkeur eerst met iemand uit het 

(topsport)management van JBN. 

Informeren 

Gewenst Directeur topsport Gesprek met sporter en lid MT topsport. Informeren 

sporter over procedures JBN, o.a. door toezenden 

(link naar) dit protocol. 

Informeren 

Verplicht Sporter Besluit om te renationaliseren Besluit 

Verplicht Sporter Deelt zijn besluit mee via een mail naar 

bondsbestuur@jbn.nl, met een CC naar de directeur 

topsport. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Bevestigt aan de sporter per mailbrief de 

consequenties hiervan, zoals terugbetaling 

investeringen laatste 12 maanden en per direct 

stopzetten JBN-faciliteiten en ondersteuning. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Communiceert renationalisatie en consequenties 

aan MT topsport, kader. 

Informeren 

Verplicht Directeur topsport Stopt per direct alle JBN-faciliteiten en start het 

terugvorderingstraject op. 

Uitvoeren 

  

mailto:bondsbestuur@jbn.nl
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Bijlage: Relevante regelgeving 

 

Artikel 13.3.1.b, Sports and Organizational Rules of the International Judo Federation:  

“A competitor who has represented one country in the Olympic Games, World Championships, in 

continental, regional games and/or Championships or International Tournaments organized by IJF 

or under its auspices, and who has changed his nationality or acquired a new nationality may 

participate to represent his new country provided that at least three years have passed since the 

competitor last represented his former country.” 

 

Artikel 41, bye-law 2, Olympic Charter: 

“A competitor who has represented one country in the Olympic Games, in continental or regional 

games or in world or regional championships recognised by the relevant IF, and who has changed 

his nationality or acquired a new nationality, may participate in the Olympic Games to represent his 

new country provided that at least three years have passed since the competitor last represented 

his former country. This period may be reduced or even cancelled, with the agreement of the NOCs 

and IF concerned, by the IOC Executive Board, which takes into account the circumstances of each 

case.” 

 

Alle nationale bonden zijn gehouden aan de hierboven aangehaalde regelgeving, en hebben deze 

dus verwerkt in de eigen statuten en regelementen. Mocht een judoka in strijd hiermee handelen, 

dan wordt de betreffende judoka hierop aangesproken. Waar nodig volgt een claim bij het IJF 

Disciplinary Committee (zie art. 30.1 IJF Statuten) en/of bij bevoegde rechter. 

Mocht een nationale bond hiermee in strijd handelen, dan wordt de betreffende nationale bond 

aangesproken op haar verplichting om de IJF-reglementen en IOC-statuten na te leven. Waar 

nodig volgt dan een claim bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) (zie art. 29.1 IJF statuten) 

en/of een claim bij het IJF Disciplinary Committee (zie art. 30.1 IJF Statuten). 

De digitale vindplaats van de IJF statuten is: http://tinyurl.com/pmxzv7f 

 

Aangehaalde artikelen uit de statuten van de International Judo Federation: 

 

 Artikel 3.2, Status of Members: 

The Statutes and Regulations of Member National Federations must be in compliance with the 

IJF Statutes and all other Regulations and Decisions of the IJF, as well as with the principles of 

the Olympic Charter. The election of the members of the Executive Committee must comply 

with the same conditions. The Statutes and Regulations of the Continental Unions must be in 

compliance with the IJF Statutes and the By-laws decided by the EC. 

 

 Artikel 5.1, Athletes' right to participate: 

To be eligible to participate in the Olympic Games, World Championships, Continental 

Championships, International Competitions and Competitions held under the supervision of or 

recognized by the IJF, a judoka must comply with rules of the IJF and the IOC. 

 

 Artikel 30.1, Scope of authority: 

The Disciplinary Commission of the first instance may lay down the sanctions listed in the IJF 

Disciplinary Code against IJF Members, legal entities or private individuals directly or indirectly 

connected to them, athletes, referees and officials. 

 

 Artikel 29.1, Arbitration: 

The Court of Arbitration for Sport in Lausanne is the only organism empowered by the IJF to 

ensure the arbitration between the parties.  

http://tinyurl.com/pmxzv7f
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Bijlage: Bezwaar en beroep 

Judoka’s kunnen besluiten van het bondsbestuur laten toetsen via drie mogelijke procedures. 

 

 Interne tuchtprocedure JBN 

De JBN kent een interne tuchtrechtprocedure. De tuchtcommissie is volgens het 

tuchtreglement onder meer bevoegd om kennis te nemen van elk handelen of nalaten, voor 

zover dit kan worden gezien als te zijn voorgevallen in JBN-verband, waarbij een orgaan of een 

commissie zich jegens een lid, een ander orgaan of commissie zich niet gedraagt naar hetgeen 

door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd (art. 9 lid 2 tuchtreglement). Een besluit van 

het bondsbestuur valt zodoende ook onder de scope van tuchtrechtsprocedure. 

De betreffende judoka kan dus overwegen om bij de tuchtcommissie een zaak aanhangig te 

maken. Tegen een besluit van de tuchtcommissie kan vervolgens beroep worden ingesteld bij 

de Commissie van Beroep. De judoka kan ook overwegen tegen het besluit van het bestuur of 

Commissie van Beroep een procedure te starten. Die mogelijkheid biedt de wet namelijk. Dat 

moet de judoka dan doen binnen één jaar na het besluit. 

 

 Voorlegging aan de (kort geding) rechter 

De tuchtrechtprocedure ontneemt de judoka bovendien niet de mogelijkheid om het besluit van 

de JBN direct aan de (kort geding) rechter voor te leggen, eventueel in combinatie met een 

aangifte bij de tuchtcommissie. 

 

 Procedure via IOC Executive Board 

Verder zou de judoka ook kunnen overwegen om de procedure via het IOC Executive Board te 

doorlopen, op grond van art. 41 Olympisch Handvest. 

 

 

 

 

 


