5.000 jobs bedreigd

VDL Nedcar
verliest
productie
voor BMW

W
Frank Stevens
Provinciaal Voorzitter ABVV-Metaal Limburg

Slecht nieuws voor de werknemers van autofabriek VDL Nedcar
(Born, Nederland). Vanaf 2023 zal het bedrijf geen wagens meer
bouwen voor BMW. Het bedrijf verliest daarmee zijn enige klant
en moet dus op zoek naar andere contracten. De toekomst voor
de bijna vijfduizend werknemers wordt daardoor erg onzeker.
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