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Russische atleten niet zouden deelnemen aan wedstrijden vanwege de aanval 
op Oekraïne, maar de situatie in Oekraïne is sindsdien alleen maar 
verslechterd. 

- De ministers zijn van mening dat dit niet het moment is om de terugkeer van 
Russische en Wit-Russische atleten naar de Olympische Spelen te overwegen, 
vanwege de aanhoudende invasie en schending van het Olympisch handvest. 

- De ministers dringen er bij het IOC op aan het voorstel te heroverwegen en 
antwoord te geven op de gestelde vragen.  

4. Toelichting 
De bovenstaande punten zijn in lijn met het Nederlandse standpunt dat u heeft 
uitgesproken tijdens de ministeriële meeting vorige week vrijdag. Ondanks dat de 
(internationale) sport autonoom is en het kabinet geen middelen heeft om een 
IOC-besluit hierover tegen te gaan, is het van belang ons hier tegen uit te blijven 
spreken.  
 
Zie kop 5. 
 
Op 16 februari bent u akkoord gegaan met het definitieve statement. Wij hebben 
het VK daarover geïnformeerd en gevraagd uw volledige ministeriële titel toe te 
voegen. Nu het statement officieel is gepubliceerd, kan deze brief en bijgevoegd 
het statement aan de Tweede Kamer worden verstuurd.  
 

a. Draagvlak politiek  
De Tweede Kamer heeft op 8 februari de motie Piri c.s. (21501-20, nr. 1909) 
aangenomen, waarin de regering werd verzocht zich uit te spreken tegen het 
toelaten van Russische atleten bij de Olympische Spelen in 2024, onder welke vlag 
dan ook. U heeft dit uitgesproken tijdens de ministeriële bijeenkomst en hierover 
de Kamer geïnformeerd op 10 februari.  
 
Op 15 februari zijn er Kamervragen ontvangen van de leden Heerema en 
Brekelmans (beiden VVD), over de berichten ‘Nederlands standpunt Russische 
sporters’, ‘Aziatische sluiproute voert Russische sporters wellicht alsnog naar 
Olympische spelen 2024’ en ‘De boycot treft de Russische topsport en daarmee de 
pr-machine van Vladimir Poetin’. Hier zijn aanvullende vragen bijgekomen op 17 
februari.  

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
n.v.t. 

c. Financiële en personele gevolgen 
n.v.t. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
n.v.t. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Het statement is in lijn met het eerdere vastgestelde Nederlandse standpunt, dat 
is afgestemd met BZ en AZ, en intern met IZ.  
 
Internationaal is er overeenstemming over de globale lijn.  
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f. Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

g. Toezeggingen 
n.v.t. 

h. Fraudetoets 
n.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 

 
 

 
 
a. motivering 
Vanwege internationale en diplomatieke belangen is informatie onleesbaar 
gemaakt.  
 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 




