
DekopstukkenvanN-VAen
CD&Vstaanzeerdichtbij een
akkoordovereennieuwe
Vlaamseregering.Eenakkoord
zouvandaagaluitdebus
kunnenvallen.

Na de crisette van vorige week
zijn de plooien grotendeels
gladgestreken, zo liet Kris
Peeters (CD&V) gisteren ver-
staan op de trappen van de
kathedraalvanBrussel.Voorhet
defilé in de namiddag liet hij
verstek gaan om verder te
onderhandelen.«Er isdelaatste
dagen in grote discretie zeer
hardgewerkt. Erkannuopzeer
korte periode vooruitgang
geboektworden.»

Een datum wou Peeters niet
naarvorenschuiven.«Deadlines
stellen is altijd gevaarlijk», zei
Peeters, verwijzend naar Bart
De Wever (N-VA) die op 11 juli
al verklaarde dat een Vlaamse
regering «voor de komende
dagen»was.OokdeN-VA-voor-
zitter toonde zich gisteren al-
weer optimistisch. « De sterren
enkometenstaangunstig.»
Intussen is in Wallonië een
stoelendans aan de gang: PS en
cdHverkassenzwaargewichten
zoals Joëlle Milquet naar de
deelstaten. Zo lijkt de weg
helemaal vrij te komen voor
een centrumrechtse federale
regeringmetN-VA,MR,
CD&VencdH. (PGL)
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Gisteravond was er in Berchem een her-
denkingswake voor Benoît Chardome
(51), ex-scoutsleider en een van de
Belgische slachtoffers van de crash in
Oekraïne. Zijn vriendenvonden er troost
bij elkaar. Van de overheid hoorde zijn
familie amper iets, klinkt het. «Vrijdag
heeft Pierre, de broer van Benoît, gebeld
methet crisiscentrumvanBinnenlandse
Zaken voor meer informatie», zegt
Philippe Halsberghe, een goede vriend
van de familie die optreedt als hun
woordvoerder. «Hij kreeg als antwoord
dat het 17 uur was en dat er een lang
weekend voor de deur stond. En dat er
daardoor geen info meer gegeven kon
worden. Pierre heeft het hele weekend
gefulmineerd opDidier Reynders en zijn
diensten. De familie krijgt meer info van
Malaysia Airlines en van Nederland dan
vanonseigencrisiscentrum.»

DefamilieChardomezagintussenhoede
Nederlandse koning meeleefde met de
familiesvandeslachtoffers.«Ophetzelfde
moment zagenwe hier de koning kijken
naarmarcherendesoldatenophetdefilé.»
Filip betuigde wel al zijn medeleven in
eentweet,enbeldealmetzijnNederland-
se collegaWillem-Alexander.
Het was voor alle families een weekend
langwachtenopnieuws.«Wekijkennaar
alle journaals, lezen elk nieuwsbericht»,
zegt Sven De Kaey, familielid van de
overleden Liliane Derden (50). «Maar de
onduidelijkheid blijft ook voor ons even
groot.» Gisteren kreeg de familie uit-
eindelijk bezoek van de federale politie
om inlichtingen in te winnen over de
vrouw.Defamilieledenzullendekomen-
de dagen wellicht DNA moeten afstaan,
datmoet helpenbij de iden-
tificatie.

Belgische families
aan lot overgelaten

N-VA en CD&V dicht bij akkoord
over Vlaamse regering

2,78 promille:
chauffeur

niet gestraft
Een man die twee jaar geleden
een ongeval verzoorzaaktemet
2,78promillealcoholinhetbloed
wordt daar niet voor gestraft.
Procedurepleiter Christophe
Redko vond een foutje in het
proces-verbaal: daarinnoteerde
depolitie-inspecteurdatdeman
0promillehad.Derechtbankvan
Bergen kon niet anders dan de
man vrijspreken. Redko is als
advocaat gespecialiseerd in
verkeerszaken:keeropkeervindt
hij een foutje in het dossier. Zo
zorgdehij er eerder voor dat een
vrouwmet meer dan 4 promille
in het bloed vrijgesprokenwerd.
Twee jaar geleden kreeg hij een
man vrij nadat die was geflitst
met213km/uur. (JCD)

AMPER INFO OF STEUN NA VLIEGTUIGCRASH

De families van de Belgische slachtoffers van
het MH17-drama in Oekraïne voelen zich

in de steek gelaten door onze overheid.
Het hele verlengde weekend kregen ze amper

nieuws. «Premier Di Rupo had wel tijd om naar
Tomorrowland te gaan. Was hij 10 km verder

gereden, dan kon hij de familie condoleren.»
• SASKIA CASTELYNS EN SABINE VERMEIREN •

Scoutsvrienden
van slachtofferBenoît
Chardomezochten

gisteren troost bij elkaar
op een herdenkingswake.
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OnzenationalefeestdagleekgisterenwelKoningin-
nedag. Mathilde vierde haar eerste verjaardag als
koninginvanBelgiëindékleurvanNederland—niet
alleen haar jurk, hoed en schoenen, maar ook haar
handschoenen en handtas waren knaloranje. Het
militaire defilé stond dit jaar deels in het teken van
de herdenking van WO I. Voor het eerst in 20 jaar
wasonsvoormaligvorstenpaarerniétbij:
AlbertenPaolazaten inhetbuitenland. ‰ 11
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Nieuwe reeks

Mathilde
viert op z’n
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JE KAN RUSTIG
SLAPEN NAAST

TOMORROWLAND

Herman Brusselmans
& Melissa uit elkaar
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