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108
Het vervroegd pensioen voor militairen
kostte vorig jaar maar liefst 108 miljoen
euro. Er zijn ondertussen al 3.427 perso-
nen 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.

‘Als ik instemming van
een ander nodig heb, ga ik

daar toch even mee praten?’
CD&V-vicepremier Steven Vanackere begrijpt de

weigering van de N-VA niet om met de federale
regering te overleggen over de benoeming van

de Oost-Vlaamse gouverneur.
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Happart wil
onderhandelen
over confederaal
België

PS’er Jean-Marie Hap-
part wil dat de Franstali-
gen met N-VA-voorzitter
Bart De Wever gaan on-
derhandelen over een
verregaande staatsher-
vorming, een confederale
staat dus. Als dat niet ge-
beurt, 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-aan-
bod dan ook gebruik om
zijn ideeën te realiseren.
‘Men heeft de Walen in
het hoofd geprent dat
Wallonië zonder Vlaan-
deren reddeloos verloren
is. Wat helemaal niet
klopt’, zegt hij. Volgens
Happart is een compro-
mis met De Wever wel
degelijk mogelijk. (fem)

Aantal
naturalisatie-
aanvragen daalt

Nu de snel-Belgwet in
de prullenbak ligt en het
veel moeilijker is gewor-
den om de Belgische nati-
onaliteit te krijgen, is in
de Kamer het aantal na-
turalisatieaanvragen ge-
kelderd. Terwijl er tot
eind vorig jaar elke
maand meer dan duizend
aanvragen binnenliepen,
waren er dat in januari
maar 156. Logisch ook,
aangezien Belg worden
via het parlement enkel
nog maar kan in zeer uit-
zonderlijke omstandighe-
den: wanneer je voor ons
land iets buitengewoons
kan betekenen. Het gaat
bijvoorbeeld over spor-
ters of wetenschappers.
Aangezien het nieuwe
systeem nog niet alge-
meen bekend is, heeft het
grootste deel van de 156
aanvragers zich wellicht
vergist. Het werkelijke
aantal zal de komende
maanden nog flink dalen,
zegt N-VA-Kamerlid
Theo Francken. (fem, blg)
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VIER DIRECTEURS
IN VIJF JAAR

Op 1 februari 2007 trad de
eerste directeur aan. Volgende
week vrijdag stapt de vierde di-
recteur op. Directeurs worden
ontslagen omdat ze de financi-
ële toestand niet genoeg in de
gaten houden. Elke directeur
werd telkens weer een financi-
eel adviseur beloofd, maar uit-
eindelijk werd daarvoor toch
weer geen geld gevonden. Van-
af eind volgende week is er al-

Leeg cultuurhuis
kost ons al 6 miljoen
(en daar komt straks nog eens 4 miljoen bij)
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 Vlaande-
ren nog eens 4 miljoen euro in Daarkom pompen.

PAUL DEMEYER

De cultuurtempel Daarkom
moet de Vlaamse en Marok-
kaanse cultuur verenigen. Foto: hr

bleek er geen geld genoeg om er
iets van belang te programme-
ren, hoewel Vlaanderen jaar-
lijks 515.000 euro in de zaak
pompt. Daarkom kwam nooit
in het nieuws met zijn pro-
grammatie, alleen met zijn el-
lende.

300.000 EURO HUUR
PER JAAR

De Vlaamse overheid huurt
het gebouw aan de Wolven-
gracht voor 300.000 euro per
jaar van de nv Immovest. De
Inspectie van Financiën had
nochtans twee negatieve advie-
zen over de huurovereenkomst
gegeven. Die huurovereen-
komst 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).

Daarkom – Arabisch voor ‘Jul-
lie Huis’ – werd zes jaar gele-
den gelanceerd door Bert Anci-
aux (SP.A), toenmalig Vlaams
minister bevoegd voor Brussel-
se aangelegenheden. Bedoe-
ling? De Vlaamse en Marok-
kaanse cultuur dichter bij el-
kaar brengen.

Anciaux koos meteen ook voor
een topgebouw op een toploca-
tie: het prestigieuze Gaîté The-
ater aan de Wolvengracht, tus-
sen 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 Marok-
kaanse cultuur leren kennen en
omgekeerd. Hier zou een bibli-
otheek komen. Hier zouden
concerten, theatervoorstellin-
gen, workshops en lezingen
worden gehouden.

Maar Daarkom kwam er nooit
toe. Eerst werd bijna vijf jaar
verbouwd, en toen Daarkom
eind 2011 eindelijk opende,

leen nog maar een administra-
tief medewerkster in dienst,
die de herstellingswerkzaam-
heden in het oog moet houden.

VOER VOOR HOUTWORMEN

Iets meer dan een jaar na de
opening moest Daarkom afge-
lopen december alweer dicht.
Er was houtworm gevonden.
Zo veel dat het ongedierte niet
meer te bestrijden valt. Alle
houtwerk moet eruit. Niet al-
leen van de muren, maar ook
van de prestigieuze trap. Elders
vallen er tegels van de muren.
De herstelling zou 100.000 eu-
ro kosten. De Vlaamse regering
heeft de Marokkaanse houtle-
verancier en de firma die de te-
gels zette gedagvaard.

MAROKKO WIL
NIET MEER BETALEN

Joke Schauvliege wil dat Ma-
rokko een evenredig deel be-
taalt voor de huur en de wer-
king. Dus ook 515.00 euro, of
een verdubbeling van wat ze nu
betalen. ‘Dan heeft Daarkom
een miljoen werkingskosten
per jaar en kan wél een degelij-
ke programmatie opgezet wor-
den.’

Tot gisteren had Marokko nog
niet geantwoord. Vlaanderen
engageert zich wel om tot het
einde van het huurcontract
jaarlijks haar deel te blijven be-
talen. Dus nog acht keer
515.000 euro of 4.120.000 euro.

nele politiek uitstippelen voor
de misdaden die daar gepleegd
worden. Die hebben vaak geen
vergelijk met wat zich in de
grootstad afspeelt en toch is
het nodig om ze op een doel-
treffende manier te bestrij-
den.’ (yb)

worden, wat bijna zeker tot
problemen zal leiden.

‘Toch loont het de moeite om
deze belangrijke stap te zet-
ten’, zegt staatssecretaris voor
Staatshervorming Servais Ver-
herstraeten (CD&V). ‘De Rand
kan eindelijk een eigen crimi-

traten en een honderdtal ad-
ministratieve personeelsle-
den), is bovendien nog niet ge-
haald.

De huisvesting van het parket
is ook nog niet voor me-
kaar. Begin 2014 zou een eer-
ste deel van de gewezen rijks-
wachtkazerne in Asse klaar
zijn. De rest volgt later, maar
wanneer is nog niet duidelijk.

En dan zijn er nog tal van
praktische aspecten die gere-
geld moeten worden. Aange-
zien de onderzoeksrechters in
Brussel blijven, zal er tussen
Asse en Brussel druk gepen-
deld worden met zowel ver-
dachten als hun dossiers. Die
onderzoeksrechters kunnen
bovendien zowel door het par-
ket van Brussel als dat van
Halle-Vilvoorde gevorderd

Thierry Freyne, de onder-
zoeksrechter die de moorde-
naars van politie-agente Kit-
ty Van Nieuwenhuysen arres-
teerde, is de enige kandidaat
om de eerste procureur des
Konings (PK) te worden van
het nieuwe gerechtelijke ar-
rondissement Halle-Vilvoorde.
De kandidaturen moesten ui-
terlijk op 21 januari gepost
zijn.

De eerste PK van Halle-Vil-
voorde wacht een moeilijke
taak. Hij weet bijvoorbeeld nog
niet wanneer hij precies zijn
functie zal opnemen. Ergens
begin 2014, maar een exacte
datum is nog niet bepaald. Een
van de vereisten om benoemd
te worden, namelijk de aanwe-
zigheid van 90 procent van het
theoretische kader (29 magis-

Slechts één kandidaat voor procureurschap Halle-Vilvoorde

Er wacht Thierry Freyne een moeilijke taak als
procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. Foto: hr


