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GM krijgt boete van 900 miljoen dollar na laattijdige terugroepacties 

Het Amerikaanse 

autoconcern General 

Motors (GM) heeft een 

boete van 900 miljoen 

dollar (bijna 800 miljoen 

euro) gekregen voor het 

achterhouden van 

informatie over een 

mechanisch defect. Dat 

meldt het Amerikaanse 

ministerie van Justitie. Het 

contactslotprobleem is 

ondertussen in verband 

gebracht met 124 dodelijke verkeersslachtoffers en honderden gewonden. 

Met dit akkoord vermijdt GM in de nabije toekomst strafrechtelijke procedures. De autobouwer zag 

zich vorig jaar genoodzaakt om 2,6 miljoen wagens terug te roepen, tien jaar nadat het probleem was 

vastgesteld. 

 

GM organiseerde zich om een dodelijk veiligheidsprobleem te verdoezelen aan de Amerikaanse 

regulator, in overtreding met de Amerikaanse wet, en heeft zich bijgevolg "schuldig gemaakt aan 

fraude", aldus het ministerie. 

 

Het compromis is een akkoord volgens hetwelke, behalve de boete, de constructeur de elementen 

toegeeft waarvan hij beschuldigd wordt en zich engageert om geen gelijkaardige inbreuken meer te 

begaan. In ruil zien de autoriteiten af van strafrechtelijke vervolging, aldus het ministerie van Justitie. 

 

De boete is lager dan de 1,2 miljard dollar die de Japanse autobouwer Toyota in 2014 moest 

ophoesten naar aanleiding van een gaspedaalprobleem. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
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Oud-werknemers Ford Genk krijgen 6,3 miljoen euro Europese steun 

België krijgt 6,3 miljoen 

euro uit het Europees 

globali-seringsfonds om 

4.500 oud-werknemers van 

Ford Genk te helpen bij 

hun zoektocht naar een 

nieuwe job. Het Europees 

Parlement heeft die 

middelen vandaag definitief 

vrijgegeven. 

België vroeg om de steun 

van het Europees fonds na 

de aankondiging van de 

sluiting van Ford Genk en elf toeleveranciers. Daarbij verloren 5.111 mensen hun job. Het krijgt nu 

6,27 miljoen euro, dat bestemd is voor 4.500 ex-werknemers. Eerder kreeg ons land al eens 570.000 

euro uit het globaliseringsfonds om in 2013 ontslagen Ford-werknemers aan een nieuwe job te 

helpen. 

Het Europees geld is in hoofdzaak bedoeld om de begeleiding terug te betalen waar de lidstaten al 

voor hebben gezorgd. Zo kan het globaliseringsfonds aangewend worden om bijvoorbeeld subsidies 

voor start-ups, loopbaanbegeleiding en hulp bij het zoeken naar een job te financieren. 
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Beste ex-collega’s,  

Ik ontving onderstaande oproep via mail. 

Willy 

 

Hallo  ex werkers G.M. 

Sedert een 30 jaar verzamel ik oude speldjes, brochen, badges, onder andere van G.M. 

Nu zijn er in de 50’er jaren van alle automerken Gen. Mot.  deze spelden  gemaakt door  A. Delmot. 
Antwerpen  Zie foto,s. Ze zijn ca. 27 mm rond. 

Graag zou ik mijn collectie aanvullen. 

Vandaar mijn oproep aan de mensen die het dichts bij het vuur zaten. 

Wil ze ook graag goed betalen. 

Groet en dank Hugens  (hugens55@hetnet.nl) 
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