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Bombardier Brugge - Toegekende overheidsopdrachten
Op vrijdag 5 mei 2017 kondigde de directie van Bombardier Brugge op een bijzondere
ondernemingsraad aan dat de volgende maanden 90 arbeiders en 70 bedienden via een
herstructurering (een ‘kosteneffïciënte set-up’) dienen af te vloeien. Want Bombardier wil
in Brugge enkel nog trams en treinen assembleren. De productie en ondersteunende
diensten verhuizen naar Frankrijk en Tsjechië.
Er wordt de komende weken onderhandeld om de wet-Renault toe te passen en
Bombardier Brugge het cachet van bedrijf in herstructurering te bezorgen. Zo kan een
echt herstructureringsplan opgesteld worden, met ontslagvergoedingen en outplacement
van afgedankte arbeiders en bedienden.
Wereldwijd vallen er bij de Canadese reus trouwens duizenden ontslagen. De activiteiten
worden verhuisd naar Tsjechië en Polen. In Brugge blijft alleen nog de assemblage.
Terecht wordt gevreesd dat de vestiging beetje bij beetje volledig ontmanteld zal
worden.
Bombardier Brugge wordt niet gesloten, maar wordt wel een 'lean factory' onder Frans
toezicht. Daardoor zullen een aantal vestigingen in Europa, zoals Derby en Crespin, 'lead
sites' worden die instaan voor de ontwikkeling van voertuigen, het bouwen van
prototypes en series. Brugge daarentegen zal zoals aangehaald, net als bijvoorbeeld
Villeneuve in Zwitserland, een 'lean site' worden. Dat betekent dat Brugge zich zal
specialiseren in bepaalde activiteiten, zoals de eindassemblage van voertuigen, het
testen en het in dienst stellen.
1.

Welke bestellingen/orders (overheidsopdrachten) werden - sedert de bevoegdheid
Mobiliteit en Openbare Werken naar Vlaanderen kwam - door De Lijn en/of de
Vlaamse Regering aan Bombardier toegewezen/gegund?
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