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Inleiding

• Focus vandaag: nationaliteitsclausules in de 
praktijk

• Voorbeelden:

– Standaardreflex

– Dutch battle

– Squashzaak



“Het gaat om amateursporters, er is geen 
arbeidsovereenkomst, dus EU-recht doet er niet 
toe. En hoe het ook zij: het zijn de clubs die dit 

onderling hebben afgesproken”

Standaardreflex



• Status van sporter

• Ontbreken van een arbeidsovereenkomst

• Herenakkoord tussen sportclubs 

Nadere analyse



Dutch battle

• Onderscheid Unieburgers – derdelanders

• Unieburgers: werknemers – dienstverrichters –
Europees burgerschap

• Uitgangspunt bij derdelanders: geen rechten 
onder Unierecht, tenzij:

• Rechten op basis van verdragen gesloten 
tussen Unie/LS en het land van herkomst

• Derdelander heeft een duurzaam 
verblijfsrecht onder richtlijn 2003/109

• Derdelander is een familielid in de zin 
van richtlijn 2004/38



• Associatieakkoorden – zaak Kolpak

• Partnerschapsovereenkomsten – zaak Simutenkov

• Akkoorden met Maghreb-landen

• Akkoord van Cotonou

• Associatieakkoord met Turkije 

Rechten derdelanders



Squashzaak

• Oude regel: 50% van totale wedstrijden van 
een team moet gespeeld worden door spelers 
met Nederlandse nationaliteit of spelers die 
langer dan 5 jaar in Nederland wonen.

• Nieuwe regel:50% van totale wedstrijden van 
een team moet gespeeld worden door een 
actieve federatiespeler. Ook moet in elke 
competitieronde een actieve federatiespeler 
uitkomen voor de betrokken club.

• Actieve federatiespeler: speler die gedurende 
een aangesloten periode van 36 maanden actief 
was in een door de bond georganiseerde 
competitie. Per competitiejaar geldt een 
minimum van 6 wedstrijden.  



Redelijke oplossing 

• Nieuwe regel geldt alleen voor 50% van wedstrijden

• Nieuwe regel geldt alleen voor hoogste klasse

• Geen beperkingen met betrekking tot spelen in 
buitenlandse competitie

• Het 36-maanden criterium haakt aan bij regels van de 
Wereldsquashbond

• In uitzonderlijke omstandigheden kan een speler 
aangemerkt worden als een actieve federatiespeler 
ook al voldoet hij niet aan de eisen:

– home grown speler onder 23 jaar die 
minimaal 5 jaar door clubs of bond is 
opgeleid

– hardheidsclausule



Afronding

“Schiet niet in de reflex…”


