
Transgender Beleid NFB

Beleidsuitgangspunt
De frisbeesport is er voor iedereen. Met dit beleidsdocument benadrukt de NFB het belang van

gelijkwaardige sportdeelname en het voorkomen van discriminatie. Daarnaast dient dit document ter

verduidelijking van het beleid voor de transgender sporters in de verschillende competities en

(inter)nationale sportevenementen.

De rechten van transgender personen worden in Nederland beschermd door twee wetten in het

bijzonder:

1. De ‘Algemene Wet Gelijke Behandeling’ (AWGB). Deze bepaalt dat discriminatie in Nederland

verboden is. De discriminatiegrond geslacht moet transgender personen bescherming bieden

tegen discriminatie vanwege hun genderidentiteit - genderexpressie.

2. Transgenderwet. Deze wet bepaalt dat transgender personen, met een minimumleeftijd van 16

jaar en zonder het ondergaan van medische ingrepen, hun geslacht in identiteitsdocumenten

kunnen wijzigen in het gewenste geslacht, mits zij de benodigde medische verklaringen kunnen

overleggen.

In sommige gevallen mogen sportorganisaties ten aanzien van de sportdeelname van transgender

personen criteria vaststellen waar transgender personen aan moeten voldoen wanneer zij willen

deelnemen aan competities in het gewenste geslacht.

Competitiebeleid
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal.

Internationaal

Voor deelname aan internationale sportevenementen, bijvoorbeeld georganiseerd of gesanctioneerd

door de EUF, WFDF, EDGF of PDGA, moeten sporters voldoen aan de internationale regelgeving. Deze

zijn o.a. geformuleerd in het WFDF beleidsdocument voor transgender personen.

Nationaal

Voor de nationale competities van de NFB is, ongeacht leeftijd, de genderidentiteit van de sporter het

uitgangspunt. Dit staat los van het geboortegeslacht en paspoort registratie. De sporter moet kunnen

sporten conform het gewenste geslacht en mag niet uitgesloten worden van het gebruik van kleed- en

douchefaciliteiten. Goed overleg met de sporter (en/of de ouders) en collega sporters is hierbij

belangrijk.

Als de sporter competitie wil spelen conform het geslacht dat niet overeenkomt met de

geslachtsregistratie, vraagt de NFB de sporter om een persoonlijke verklaring waaruit duidelijk wordt

voor welk geslacht de sporter wenst uit te komen. Deze verklaring dient aan de competitie-organisatie te

worden gestuurd.
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Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon (vcp@frisbeesport.nl) is het aanspreekpunt voor overige kwesties

rondom transgender vraagstukken.

Extra informatie
https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_con

sensus_meeting_on_sex_reassignment_and_hyperandrogenism-en.pdf

http://www.wfdf.org/files/WFDF_Transgender_Policy_FINAL_with_Explanation_for_web_F.pdf

https://www.pdga.com/medical/gender-protected-divisions-eligibility-policy
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