
 

Vlaamse Regering vraagt 550.000 euro Europese steun Ford Genk
 
 

tweede ontslaggolf dit jaar wordt een nieuw steundossier ingediend.
Vlaams minister-president Kris Peeters liet eerder al weten een d
Europees Globalisatiefonds. Eerder kwam het onder meer al tussen voor de ex
Opel Antwerpen en zijn toeleveranciers.
 
In een eerste fase vraagt Vlaanderen 550.000 euro voor een specifiek VDAB
Peeters in antwoord op een parlementaire vraag van Open Vld'er Lode Vereeck. Concreet gaat het 
om 246 Ford-werknemers en 223 werknemers bij de toeleveranciers die tussen 1 juli en 31 oktober 
2013 ontslagen zijn. Dat zijn er minder dan de vijfhonder
tussenkomst, maar Vlaanderen voert aan dat de ontslagen in verschillende golven zullen verlopen.
 
Totale prijskaartje is 1.103.890 euro, waarvan Europa dus de helft op zich zou nemen.
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De Vlaamse 
regering 
vraagt de 
Europese Unie 
in een eerste 
steundossier 
550.000 euro 
voor een 
VDAB-project 
om 469 
ontslagen 
werknemers 
van Ford Genk 
naar een 
andere baan 
te begeleiden. 
Dat schrijft Het 
Belang van 
Limburg. Bij de 

ossier te willen indienen bij het 
Europees Globalisatiefonds. Eerder kwam het onder meer al tussen voor de ex-werknemers van 

In een eerste fase vraagt Vlaanderen 550.000 euro voor een specifiek VDAB-project, verduidelijkte 
Peeters in antwoord op een parlementaire vraag van Open Vld'er Lode Vereeck. Concreet gaat het 

werknemers en 223 werknemers bij de toeleveranciers die tussen 1 juli en 31 oktober 
d die Europa normaal vereist voor een 

tussenkomst, maar Vlaanderen voert aan dat de ontslagen in verschillende golven zullen verlopen. 

Totale prijskaartje is 1.103.890 euro, waarvan Europa dus de helft op zich zou nemen. 
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GM roept 1,6 miljoen oudere modellen terug
 

voornamelijk in de VS en Canada rondrijden.
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GM roept 1,6 miljoen oudere modellen terug 

tussen 2003 en 2007, die 

voornamelijk in de VS en Canada rondrijden. 
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De Amerikaanse 

autobouwer General 

Motors (GM) heeft 1,6 

miljoen oudere wagens 

moeten terugroepen 

nadat 13 dodelijke 

verkeersongevallen in 

verband werden gebracht 

met een aantal gebreken 

van de wagens. Het gaat 

om modellen van het 

merk Chevrolet, Pontiac 

en Saturn, geproduceerd 

tussen 2003 en 2007, die 



Sinds twee maanden staat Mary Barra aan het hoofd van GM. Zij gelooft niet dat het terugroepen van 

de wagens op zich een invloed zal hebben op het imago van GM, maar wel hoe ze het probleem 

oplossen. Dat schreef Barra in een brief die dinsdag (plaatselijke tijd) op de website van het bedrijf 

verscheen. 

 

De controlecommissie van het Amerikaanse departement van Transport (NHTSA) startte al een 

onderzoek om na te gaan of GM de wagens al dan niet op tijd heeft teruggeroepen. GM begon zelf al 

met een intern onderzoek. "GM verleent zijn volledige medewerking", zei Barra.  

 

De massale terugroeping doet denken aan het debacle van Toyota van vier jaar geleden. Ook daar 

leidden verschillende technische mankementen tot dodelijke ongevallen. De NHTSA legde de 

Japanse autobouwer toen een boete op omdat de wagens niet tijdig werden teruggeroepen. 
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Activiteiten... 
 
Als je ook eens naar een samenkomst van oud collega's wil komen... 
 
http://www.ex-gm.be/activiteit.htm. 
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