
Laudatio Francy Van der Wildt, uittredende voorzitster NVR 

 

Mevrouw de Voorzitster, Beste Francy, 

Beste genodigden, 

 

Met veel genoegen wil ik mijn steentje bijdragen tot de laudatio van Francy Van der Wildt bij 

haar afscheid na negen jaar voorzitterschap van de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR). 

Vanuit onze gedeelde ervaring,  als tijd- en lotgenotes in de Senaat, blik ik even terug op haar 

werk in de Hoge Vergadering. 

Graag wil ik getuigen van de 'gendergedrevenheid' in haar werk in de Senaat. Wie zou 

trouwens iets anders verwachten van iemand die voordien algemeen secretaris van de 

Socialistische Vooruitziende Vrouwen was, ondervoorzitster van Kind en Gezin, lid van het 

Bureau van de Vlaamse Hoge Raad voor het Gezin, en nadien bijna 10 jaar het 

voorzitterschap zou waarnemen van de NVR! 

 

Francy, 

De hele jaren ’90 heb je jouw plaats in de Senaat opgenomen. Van 1991 tot 1995 als 

provinciaal senator voor Antwerpen, en van 1995 tot 1999 als rechtstreeks verkozen senator 

van het Nederlandstalig kiescollege in de nieuwe Senaat. Die tweede legislatuur hebben we 

ook samen gedeeld. 

 

Als we terugblikken op die jaren, beseffen we dat die jaren een bijzondere stap voorwaarts 

zijn geweest in de tocht naar gelijke rechten en kansen voor vrouwen. 

Het was de episode van het groeiend bewustzijn en de veralgemening rond gender in politiek 

en beleid. Bij ons, maar vooreerst internationaal. Met de vierde VN-

Wereldvrouwenconferentie in Peking was 1995 een scharnierjaar. Gelijke kansen betekenden 

toen ondubbelzinnig gelijkheid voor mannen en vrouwen, zonder verweven te zijn met de 

diversiteitproblematiek (waartegen ze vandaag te vaak afgewogen wordt). 

Het was ook de periode van de kwantitatieve doorbraak van vrouwen in de politiek, op alle 

niveaus. De periode van de strijd voor de pariteit, voor wettelijke quota, waarvoor ook alle 

vrouwengroepen hier aanwezig zich hebben ingezet. Met een doorbraak tot gevolg van ruim 

een derde vrouwen in de politiek naar de eeuwwisseling toe. 

En  ten slotte was het de periode waar de meerwaarde van de politieke deelname van vrouwen 

in de schijnwerpers kwam te staan. Toen werden op beleidsniveau de gelijke-kansenstructuren 

ontwikkeld, zoals het parlementaire adviescomité, en vond het begrip 'mainstreaming' ingang. 

Het Peking-Actieplatform is tot vandaag nog steeds onze leidraad. 

 

In dit proces heb je op markante wijze jouw verantwoordelijkheid genomen, Francy. 

Zo stond je mee aan de wieg van het Adviescomité van de Senaat voor gelijkheid van 

vrouwen en mannen. Ik herinner me nog levendig hoe we overlegden aan de ontbijttafel van 

het hotel van de Belgische delegatie in Peking ter gelegenheid van de vierde VN-

Wereldvrouwenconferentie. Die bijeenkomst, met meer dan 30.000 gegadigden, was zo 

inspirerend dat we duchtig beraadslaagden hoe we die dynamiek, dat enthousiasme, konden 

concretiseren in ons werk in de Belgische Senaat. We besloten over partijgrenzen heen op te 

komen voor een parlementaire commissie met horizontale bevoegdheid. Op 23 november 

1995 werd deze commissie ingesteld bij het nieuwe artikel 77bis van het Senaatsreglement, en 

jij werd er de eerste ondervoorzitster van. 



Ditzelfde engagement vinden we terug in verschillende thema' s die je in de Senaat opnam.  

Zo herinner ik me op het vlak van justitie je engagement tegen het intrafamiliaal geweld. 

Door de krachten te bundelen, kon voor het eerst het begrip 'partnergeweld' in de Strafwet 

onder art. 415 worden ingeschreven in februari 1996, al bleef het wachten tot 2007 voordat de 

Regering en het College van Procureurs-generaal hieraan concreet gevolg gaven. Zo 

engageerde jij je ook in de strijd voor kinderrechten en tegen pedofilie, en heb je bijgedragen 

tot de oprichting van Childfocus. 

Wat betreft sociale zaken kan ik tal van voorbeelden opsommen, maar ik wil vooral aanhalen 

hoe jij je nek uitstak in het debat over de pensioenen, meer bepaald de gelijkschakeling van de 

pensioenleeftijd van vrouwen met die van mannen. Het zal zeker blijven nazinderen als één 

van je beste toespraken in het Halfrond, toen je in de zomer van 1996 opkwam voor 

individuele pensioenrechten voor vrouwen en voor meer compensaties voor de ongelijke 

loopbanen van vrouwen bij deze gelijkschakeling van de pensioenleeftijd. Met vereende 

krachten over de partijgrenzen heen konden we toen, ondanks de aanvaarding door de Kamer, 

het ontwerp terug naar de regering sturen, waarna deze in 'tweede zit' na het zomerreces, met 

een gewijzigd voorstel naar de Senaat kwam! 

Even opvallend, maar ik kan me niet herinneren of dit wetsvoorstel tot een goed einde werd 

gebracht, is je actie tegen het 'toxic shock syndrom' medio 1992, waarbij je een duidelijke 

beschrijving van de samenstelling van tampons op de verpakking wou verplichten. Een thema 

dat in die jaren nog ophef maakte ... 

Maar wat je politieke werk betreft, ging het niet over de weerklank in de media, maar over het 

inhoudelijk uitspitten en doortastend volharden. Het verbaast me dan ook niet dat we veel van 

de punten die je toen behartigde, terugvinden in het 100-puntenplan van de NVR. 

 

Het was een fijne samenwerking. Je was steeds loyaal naar je eigen SP-fractie en naar je 

andere collega's toe. Vanuit jouw positie als uittredend parlementslid kreeg je dan ook terecht 

het vertrouwen als voorzitster van de NVR als ruime en pluralistische koepel. 

Het is niet mijn taak om je palmares bij de NVR toe te lichten, maar sta mij toe te zeggen dat 

je stevige parlementaire ervaring de werking en de uitstraling van de NVR ten goede is 

gekomen en nieuwe kanalen geopend heeft. 

Denken we maar aan de uitstekende - en ik zou bijna zeggen structurele - samenwerking 

tussen het Adviescomité in de Senaat en de NVR, onder andere via regelmatige hoorzittingen 

die trouwens tot wetswijzigingen of amendementen geleid hebben, zoals bijvoorbeeld inzake 

de Europese richtlijn  2004/113/E6 van 13 december 2004 over de gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbieden van goederen en diensten, wat betreft 

de rechten van vrouwen in overlevingspensioenen. 

We hebben ook gezamenlijke studiedagen opgezet, onder meer voor de opvolging van het 

Peking-proces of inzake intrafamiliaal geweld. 

 

Ten slotte was de slagkracht van de Vrouwenraad soms nodig om de toepassing van nieuwe 

wetgeving af te dwingen. Denken we maar aan de Senaatresolutie, die in 2003 unaniem 

gestemd werd, waarbij wij de Belgische regering de opdracht gaven om in uitvoering van 

Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad een nationaal actieplan rond 'Vrouwen en Vrede' 

op te maken. Alle parlementaire unanimiteit ten spijt bleef dit dode letter, tot de Vrouwenraad 

de campagne 'Vrouwenkracht is Vredesmacht' uitdroeg, wat binnenkort - in maart 2009 - 

eindelijk tot de lancering van dit Actieplan zal leiden!  

En eens te meer illustreert dit hoe belangrijk het is de handen in elkaar te slaan! 

 

Francy, om al deze redenen wil ik jou danken en hulde brengen. Het ga je goed, in al wat je 

onderneemt en waar je verantwoordelijkheid draagt. Ik ben ervan overtuigd dat jouw strijd 

voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen een blijvend engagement is. 


