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Seksuele diversiteit in de sportwereld  -  Richtlijnen voor transgenders

In de beleidsnota Sport 2014-2019 lezen we het volgende: “We blijven ook de nodige 
aandacht hebben voor seksuele diversiteit in de sportwereld. De sportsector is een 
belangrijke hefboom voor maatschappelijke aanvaarding van holebi’s en transgenders. 
Vorige legislatuur lag de focus op de voetbalwereld. Samen met de minister van Gelijke 
Kansen zullen we bekijken hoe dit verruimd kan worden naar de bredere sportwereld.”. 

De minister antwoordde op mijn schriftelijke vraag nr. 220 van 13 januari 2016: “Omdat 
er in Vlaanderen nog geen richtlijnen voor transgenders in de sport zijn, heb ik het 
initiatief genomen om een werkgroep op te richten rond volgende doelstellingen: 
a) het ontwikkelen van een kader / richtlijnen rond transgenders en sport gericht naar 

de doelgroep transgenders enerzijds en de Vlaamse sportsector anderzijds (zal niet 
enkel handelen over deelname aan competitie, maar bijvoorbeeld ook over hoe ermee 
kan worden omgegaan in de kleedkamer); 

b) de opvolging en monitoring omtrent transgenders en sport. In deze werkgroep zijn 
volgende organisaties vertegenwoordigd: Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie, 
infopunt transgender, KLIQ, Çavaria en ICES.” 

1. Kan de minister een stand van zaken geven van de doelstellingen van de werkgroep? 

2. In januari 2016 kondigde het Internationaal Olympisch Comité aan dat transgenders 
mochten deelnemen aan de Olympische Spelen. 

Hoe werden deze richtlijnen van het IOC vertaald naar de reglementen van Vlaamse 
federaties die topsport aanbieden? 

3. In november 2016 publiceerde Sport Vlaanderen een brochure omtrent transgenders 
in de sport. 

Via welke kanalen en naar welke doelgroepen werd de brochure verspreid? 

4. Welke stappen zal de minister op korte en lange termijn nog ondernemen inzake 
richtlijnen voor transgenders in de sportsector in breedtesport en in topsport?



PHILIPPE MUYTERS 
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD
op vraag nr. 453 van 21 maart 2017
van PETER WOUTERS

Ik verwijs voor een antwoord rond dit thema ook naar de vraag om uitleg nr 1254 van 
Imade Annouri over het Vlaams beleid rond diversiteit en gendergelijkheid in de sport 
naar aanleiding van het project 'Heroes of Football', die behandeld werd op 9 maart 
2017.

1. De brochure ‘Transgenders in de Sport: Een informerende en richtinggevende 
brochure voor sportaanbieders en transgender sporters’ werd begin november 2016 
door de werkgroep gerealiseerd en gecommuniceerd. Deze brochure wil een leidraad 
aanreiken en een aanzet geven om hierover binnen de federaties en clubs na te 
denken en beleid te ontwikkelen. Vanuit VSF en de sportfederaties komen signalen 
dat men wel degelijk aan het werken is aan beleid en afspraken binnen hun 
desbetreffende sportcontext. Zo getuigen de Volleybalbond en de Basketliga in een 
artikel in het VSF Magazine (4-2016).

Concluderend stelt de brochure:
• We vragen een openheid vanuit de sportsector voor deze groep sporters. Het is 

van belang dat je als federatie voorbereid bent op de deelname van transgender 
sporters. Wacht dus beter niet tot een (eerste) casus zicht voordoet, maar denk 
proactief na over je beleid.

• Denk goed na over de vraag waar je als federatie de grens trekt tussen topsport 
en breedtesport, en welke regelgeving je voor welke categorieën toepast.

• Vandaag betekent een wijziging in geslachtsregistratie dat een transgender 
sporter hormoontherapie en geslachtsaanpassende chirurgie heeft ondergaan. 
Deelname aan de gewenste categorie staat in zo’n geval niet ter discussie. 

• Tracht in de breedtesport zoveel mogelijk open te staan voor de vraag van de 
transgender sporter om in de gewenste categorie deel te nemen. Spring in het 
bijzonder omzichtig om met minderjarigen, die vaak nog zoekende zijn naar hun 
genderidentiteit of genderexpressie.

• Op het vlak van topsport kan je jouw beleid richten op de richtlijnen van het IOC 
en de regels binnen jouw internationale sportfederatie.

2. Het IOC biedt met haar richtlijnen een kader waarop internationale sportfederaties 
zich kunnen enten in functie van hun (top)sportbeleid. In de brochure van Sport 
Vlaanderen worden deze IOC richtlijnen als kapstok meegegeven in functie van het 
topsportbeleid. Wellicht zullen de federaties, binnen de opsplitsing topsport-
breedtesport, op een grijze zone botsen. Bovendien is ‘breedtesport’ een breed 
begrip, gaande van competitiesport op hoog niveau, prestatiesport, participatiesport, 
bewegingsopvoeding tot sportieve recreatie… In welke mate de sportfederaties de 
internationale richtlijnen volgen voor hun (top)sportbeleid op Vlaams niveau bepalen 
ze dus zelf. 

3. De brochure werd naar de doelgroep transgenders gelanceerd op 5 november 2016 
op T-Day met een workshop. De weken voorafgaand aan T-day verschenen 
getuigenissen van transgender sporters op ZIZO Online. Naar de sportsector werd de 
brochure gelanceerd via de verschillende communicatiekanalen van Sport 
Vlaanderen, VSF, ISB en ICES vanaf 9 november.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1119063/verslag/1121602
http://www.bloso-kics.be/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-26-260
http://www.bloso-kics.be/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-26-260
https://www.vlaamsesportfederatie.be/publicatie/vsf-magazine-4-2016


4. Een belangrijk aankomend element is het feit dat op de wet betreffende de 
transseksualiteit in wijziging is. Dit betekent dat men in de toekomst, zonder 
operatieve ingreep of hormoontherapie, de geslachtsregistratie kan wijzigen. We 
zullen het effect hiervan voor de sportsector bekijken en indien nodig ondersteuning 
geven aan bijvoorbeeld de sportfederaties.


