Inleiding
Koppen uit het politieke nieuws
van 1976.

De bedoeling van het politiek jaarboek is niet nog maar een kronologie
bij te maken, noch een nieuwe kroniek op te stellen, noch een nieuw
persoverzicht te maken. Andere instituten zijn beter uitgerust om dit
te doen, kunnen dit vlugger doen, hebben een lange ervaring. Kortom
het is hun taak en zij vervullen die taak naar behoren. Omgekeerd, het
is niet de taak van een wetenschappelijk instituut kronologieën, kronieken of persoverzichten te maken.
Als dit politiek jaarboek dan toch begint met een vlugge film van het
«nieuws» in 1976, dan heeft dat geen andere betekenis dan een illustratie van het jaarboek te zijn ; maar een illustratie die nuttig kan zijn
bij de lektuur van de naar opgezet wetenschappelijke artikels.
Koppen van het politieke nieuws in 1976 waren :

De verantwoordelijkheid voor de zware stormschade in Moerzeke en
Ruisbroek, ·schade veroorzaakt mede ingevolge het gebrekkig onderhouden
van de Scheldedijken. Men betwist de prioriteiten gegeven aan de wegenbouw ten nadele van de waterwerken.
De Senaat keurt op zijn beurt de programmawet goed waarin het
hoofstuk over de financiering van de universiteiten heel wat aandacht en
betwisting uitlokte ( 3 januari) .
Colloquium in Antwerpen over de staatshervorming onder auspiciën
van de minister van hervorming der instellingen, dat een aanzienlijke
stap van de gekwalificeerde publieke opinie laat zien naar doorgedreven
federalisering en naar de vereenvoudiging van de instellingen ( 10 januari).
Het Overlegcomité voor het staalbeleid, waarin naast het patronaat
ook de overheid en de vakverenigingen verenigd zijn, krijgt op 12 januari
ruimere bevoegdheden om de reorganisatie van de staalsektor aktief te
begeleiden.
Op 21 januari interpelleert kamerlid L. Outers « over de plannen die
zouden bestaan om een fusie van Sabena, KLM en Lu~air tot stand te
brengen».
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Op dezelfde dag bevestigt het Hof van Beroep te Brussel het vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg tegen directeur Pepermans van Bell
Telephone, wegens aktieve omkoperij.
Op 2 februari sluiten mutualiteiten en artsensyndicaten uiteindelijk een
nieuw akkoord.
In zijn jaarverslag waarschuwt de Nationale Bank tegen de gevaren
van overbestedigingen, van het groepsegoïsme, van de langzaamaan .overdreven groot wordende belastingen, van de overheidsfinanciering die
teveel op leningen is gebaseerd en van de uit elkaar lopende tweeledige
ontwikkeling van de Belgische ekonomie : de bedrijven georiënteerd naar
de binnenlandse markt en deze die hard moeten werken om te kunnen
exporteren ( einde januari).
Spekulatiekoorts op de wisselmarkten tegen de Belgische frank
( 11 februari en volgende dagen) .
Met McKinseyverslag stelt dat KLM, Sabena en Luxair moeten samenwerken ( half februari bekend geraakt).
Ondertussen blijft het aantal faillissementen hoog oplopen en is het
aantal werklozen nog altijd op crisishoogte ( 229 .236 volledig werklozen,
waarvan ongeveer 80.000 jongeren per einde januari).
Overname van Fabelta door de staat (23 februari).
De « harde » herstelwet wordt moeizaam goedgekeurd ( februari-maart
1976).
Minister De Croo stelt in een peuterplan de kleuterklassen open vanaf
de leeftijd van 2 jaar (18 februari).
De uitgave van « De Krant » wordt op 15 maart stopgezet.
De NIM wordt omgevormd tot overheidsholding, zij het met zeer
beperkende voorwaarden op stuk van participatie aan of oprichten van
handelsvennootschappen (maart) .
Het Jaarverslag van de « Société Générale » waarschuwt dat zonder
matiging van de loonsverhogingen men naar hogere werkloosheidspercentages gaat ( begin maart) .
De staat wordt leidinggevend in de tram- en busmaatschappijen voor
gemeenschappelijk vervoer ( 19 maart) .
Minister Perin overhandigt zijn politiek verslag over de institutionele
opbouw van België aan de eerste minister ( einde maart).
De ministers van financiën van de Beneluxlanden schakelen hun accijnsrechten gelijk ( 29 maart).
Koning Boudewijn viert zijn 25-jarig ambtsjubileum als staatshoofd
(31 maart).
De ministerraad keurt op 5 april een versoberingsplan goed, teneinde
de bijkredieten voor 1976 met ongeveer 23 miljard te verminderen.
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Het ACV komt tijdens zijn kongres op voor arbeidskansen in de nonprofit sektor.
Publikatie op 23 april van het rapport van de Commissie van Beraad
inzake kernenergie.
De regering heeft heel wat moeite met de lokettenkwestie in het gemeentehuis van Schaarbeek. Van franstalige zijde worden de arresten van
de Raad van State inzake het taalkader van het Algemeen Bestuur voor
Ontwikkelingssamenwerking en inzake het taalkader van de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas ter sprake gebracht.
Op 18 mei wordt voor het eerst de ,alarmprocedure ter voorkoming
van discriminatie van ideologische en filosofische minderheden in de
Nederlands Cultuurraad gebruikt.
Op 24 mei start de derde Conferentie over de Tewerkstelling.
Op 26 mei dient koninklijk commissaris Petit zijn verslag in over de
ziekteverzekering.
Op 1 juni wordt een nieuw indexcijfer van de consumptieprijzen ingevoerd.
Speciaal kommissaris W . Ganshof van der Meersch gaat bij vroege
ochtend de wettelijkheid doen toepassen in winkettenzaal van het Schaarbeeks gemeentehuis ( 2 juni).
De staatscommissie voor de ethische problemen is klaar gekomen met
haar rapporten ( 21 juni) .
De NV uitgever van de krantengroep De Standaard gaat failliet. Na
moeizame onderhandelingen wordt een nieuwe uitgever gevonden ( 19 mei
tot 27 juni).
In de Cultuurraad wordt de tekst rondgedeeld van het ontwerp van
dekreet houdende het nieuwe statuut van de Belgische Radio en Televisie,
Nederlandse uitzendingen, ontwerp waarin zendgemachtigde verenigingen
zijn voorzien ( 7 juli).
De Europese top van 12 en 13 juli bereikt een akkoord over de zetelverdeling per land voor de rechtstreekse verkiezing van het Europees
Parlement.
Een wetsontwerp wordt aanvaard waarbij de COO's zullen omgevormd
worden tot Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (7 juli).
Een rationalisatie van het hoger technisch onderwijs wordt nagestreefd
door de invoering van de opleiding tot industrieel ingenieur ( 30 juni).
In de tweede helft van juli moet de Nationale Bank net zoals in maart
maatregelen treffen tegen speculatie tegen de Belgische frank.
Op 23 juli grijpt de regering in op de index, ingevolge de hoge fruit-,
groenten- en aardappelprijzen. De hoge prijzen zijn te wijten aan de abnormaal lange droogte en warmte.
Eind juli vindt een beperkte wijziging in de regering plaats.
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F. Perin kondigt de oprichting aan van de « Club pour les réformes,
l'Europe et les régions » ( 28 juli).
Volgens de recentste bevolkingscijfers kent de Belgische bevolking een
nul-groei.
De ASLK zal geregionaliseerd worden, zo besliste het kabinet ( 2 augustus).
De regeringsbeslissing tot invoeren van een numerusclausus in het hoger
pedagogisch onderwijs en het paramedisch onderwijs verwekt sterke beroering bij de opening van het nieuwe schooljaar.
De fiskale strook wordt vanaf 1 september vereist op de medische attesten.
De neutralisering van groenten en fruit in de index wordt ongedaan
gemaakt ( 16 september) .
De wet betreffende « de wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten en het huwelijksvermogenstelsel » wordt gepubliceerd in het
Staatsblad ( 18 september). Achttien jaar na de juridische ontvoogding
v,an de vrouw (wet van 1958) wordt eindelijk binnen het huwelijk de
volledige gelijkheid van man en vrouw gerealiseerd door een aanpassing
van het huwelijksvermogenstelsel.
De EG Raad van ministers van buitenlandse zaken ondertekenen op
20 september de definitieve konventie over de rechtstreekse verkiezingen
van het Europees Parlement.
De Raad voor het Verbruik en het Onderzoeks- en informatiecentrum
van de verbruikersorganisaties kanten zich tegen het invoeren van publiciteit in de televisieprogramma's ( 23 september).
Het rapport Van Houtte over de rijksfinanciën raakt eind september
bekend in de pers.
10 oktober : eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gefusioneerde gemeenten.
Het plan van minister Michel om Brussel tot 6 gemeenten samen te
voegen zijpelt door ( 21 oktober).
Splitsing in het Rassemblement Wallon en aanpassing van de regering
( 21 oktober tot 9 december).
Het dossier van de waalse staalindustrie wordt gesteld ( tweede helft
november).
De universitaire expansie - in studentenaantallen - mindert vaart,
maar kent nog geen nulgroei. Toename aan Vlaamse zijde eens zo groot
als aan Franstalige. Groei van de universiteiten is erg ongelijk. (Jaarverslag 1976 van de Dienst voor Universitaire Statistiek.)
Start van een nieuwe, groots opgezette communautaire dialoog
tussen de partijen (30 november).
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Een Senaatsverslag over de landbouwsituatie onderstreept de voortdurende daling van de bebouwde oppervlakte, de daling van het aantal
landbouwers en de verdergaande daling van het aantal landbouwbedrijven.
Het inflatiepercentage neemt ,lichtjes af naar het einde van het jaar.
Belgische-Nederlands ontwerp van taalunieverdrag overhandigd ( 20 december).
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