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108

Het vervroegd pensioen voor militairen
kostte vorig jaar maar liefst 108 miljoen
euro. Er zijn ondertussen al 3.427 personen die genieten van het systeem vanaf
50 jaar. Het moet het leger verjongen,
maar volgens Kamerlid Luk Van Biesen
(Open VLD) is het te duur.
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Happart wil
onderhandelen
over confederaal
België
PS’er Jean-Marie Happart wil dat de Franstaligen met N-VA-voorzitter
Bart De Wever gaan onderhandelen over een
verregaande staatshervorming, een confederale
staat dus. Als dat niet gebeurt, zal het land na de
verkiezingen van 2014 in
een impasse raken. Dat
zegt hij in een interview
met Knack. Happart is
een voorstander van een
zelfstandiger Wallonië en
maakt van het N-VA-aanbod dan ook gebruik om
zijn ideeën te realiseren.
‘Men heeft de Walen in
het hoofd geprent dat
Wallonië zonder Vlaanderen reddeloos verloren
is. Wat helemaal niet
klopt’, zegt hij. Volgens
Happart is een compromis met De Wever wel
degelijk mogelijk. (fem)

Aantal
naturalisatieaanvragen daalt
Nu de snel-Belgwet in
de prullenbak ligt en het
veel moeilijker is geworden om de Belgische nationaliteit te krijgen, is in
de Kamer het aantal naturalisatieaanvragen gekelderd. Terwijl er tot
eind vorig jaar elke

(en daar komt straks nog eens 4
Het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis Daarkom
bij het Brusselse Muntplein is één groot fiasco.
De Vlaamse regering betaalde al 6 miljoen euro
voor de cultuurtempel, die eerst vijf jaar werd
verbouwd, dan één jaar open was en nu weer
sluit omdat de houtworm de boel opvreet. En het
leed is nog niet geleden. Tot 2021 moet Vlaanderen nog eens 4 miljoen euro in Daarkom pompen.
PAUL DEMEYER
Daarkom – Arabisch voor ‘Jullie Huis’ – werd zes jaar geleden gelanceerd door Bert Anciaux (SP.A), toenmalig Vlaams
minister bevoegd voor Brusselse aangelegenheden. Bedoeling? De Vlaamse en Marokkaanse cultuur dichter bij elkaar brengen.
Anciaux koos meteen ook voor
een topgebouw op een toplocatie: het prestigieuze Gaîté Theater aan de Wolvengracht, tussen het Muntplein en de
Nieuwstraat. De keuze voor dit
pand in hartje Brussel was een
statement dat het belang van
Daarkom onderstreepte. Hier
zouden Vlamingen de Marokkaanse cultuur leren kennen en
omgekeerd. Hier zou een bibliotheek komen. Hier zouden
concerten, theatervoorstellingen, workshops en lezingen
worden gehouden.
Maar Daarkom kwam er nooit
toe. Eerst werd bijna vijf jaar
verbouwd, en toen Daarkom
eind 2011 eindelijk opende,

bleek er geen geld genoeg om er
iets van belang te programmeren, hoewel Vlaanderen jaarlijks 515.000 euro in de zaak
pompt. Daarkom kwam nooit
in het nieuws met zijn programmatie, alleen met zijn ellende.

300.000 EURO HUUR
PER JAAR
De Vlaamse overheid huurt
het gebouw aan de Wolvengracht voor 300.000 euro per
jaar van de nv Immovest. De
Inspectie van Financiën had
nochtans twee negatieve adviezen over de huurovereenkomst
gegeven. Die huurovereenkomst loopt nog tot 31 januari
2021.
‘Daar zitten we dus aan vast.
We hebben over dit centrum
afspraken met Marokko, en die
kun je niet zomaar opblazen
zonder diplomatieke gevolgen’,
zegt Vlaams cultuurminister
Joke Schauvliege (CD&V).

De cultuurtempel Daa
moet de Vlaamse en
kaanse cultuur veren

VIER DIRECTEURS
IN VIJF JAAR

Op 1 februari 200
eerste directeur aan
week vrijdag stapt d
recteur op. Directeu
ontslagen omdat ze
ële toestand niet ge
gaten houden. Elke
werd telkens weer e
eel adviseur beloofd
eindelijk werd daa
weer geen geld gevo
af eind volgende we
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