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Europese autoverkoop blijft stijgen
De autoverkoop in de Europese Unie is in oktober met
6,5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar
eerder tot 1.072.837 voertuigen. Dat maakt de
autobrancheorganisatie ACEA bekend. Daarmee neemt
de autoverkoop in de EU al voor de veertiende maand op
rij toe.
Volgens ACEA was in alle grote Europese markten
sprake van groei, met uitzondering van Frankrijk. Daar daalde de verkoop met 3,8 procent. In Spanje
steeg de verkoop met meer dan 26 procent en in Groot-Brittannië met ruim 14 procent. Op de Duitse
markt klom de verkoop met 3,7 procent. In Nederland zakte de verkoop met 2,5 procent.
Volkswagen was vorige maand het meest verkochte merk in de EU met bijna 136.000 auto's. Renault
staat op de tweede plaats met bijna 77.000 wagens. Daarna komt Opel/Vauxhall met een verkoop
van krap 69.000 auto's.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

GM schrapt vijfhonderd banen in twee fabrieken in VS
De Amerikaanse
autobouwer General
Motors (GM) gaat meer
dan vijfhonderd banen
schrappen in twee
fabrieken in de Verenigde
Staten om "zich aan de
marktvraag aan te passen".
Dat maakte GM gisteren
bekend.
Ongeveer 160 werknemers
zullen ontslagen worden in
2015 in de GM-fabriek in
Orion, Michigan, zei een
woordvoerder van de
groep. In de fabriek van Lansing, in dezelfde staat, staan 350 van de 1.500 banen op de tocht, in
afwachting van de lancering van de volgende generatie van de Chevrolet Camaro, klinkt het.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Minster Peeters contacteert Volvo Trucks over berichten bedreigde banen
Minister van Werk Kris
Peeters (CD&V) zal contact
opnemen met de directie
van Volvo Trucks over de
berichtgeving dat bij de
Zweedse vrachtwagenbouwer 3.000 banen
wereldwijd zouden
bedreigd zijn. Dat heeft
Peeters in de Kamer
geantwoord op een vraag
van Meryame Kitir (sp.a).
Kitir, die zelf actief was bij
Ford Genk, maakte Peeters er tijdens het wekelijkse vragenuurtje op attent dat er bij Volvo Trucks in
Gent en Vilvoorde samen 6.500 mensen werken. "Die mensen zijn bezorgd", aldus de sp.a-politica,
die de minister opriep "de mouwen op te stropen".
De CD&V-vicepremier antwoordde dat er geen enkel dossier bij de FOD Arbeid en Tewerkstelling op
tafel ligt en dat de directie heeft laten weten dat er geen enkel concreet herstructureringsplan voor
België van Volvo Trucks is. "Maar wij moeten altijd zeer snel op de bal spelen. Ik zal daarom
kortelings contacten leggen om tekst en uitleg te krijgen", besloot Peeters.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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