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Philips Brugge heeft een bewogen geschiedenis achter de rug.

BRUGGE - Van CBRT tot Philips, van 160 werknemers tot 2.250 en weer terug naar 300: de 
Philipsvestiging langs de Pathoekeweg in Brugge herbergt een even rijke als woelige geschiedenis. 

1957: De CBRT (Compagnie Belge de Radio et Télévision) opent zijn deuren in een gloednieuw 
fabrieksgebouw in de Pathoekeweg in Brugge. 160werknemers gaan er van start. De eerste televisies 
beginnen na een maand van de band te rollen.

1961: Het aantal werknemers is al tot boven de duizend geschoten: de fabriek boomt, er is al een tweede 
productiehall geopend en de bedrijfsterreinen zijn al gegroeid tot meer dan 20.000 vierkante meter.

1968: De eerste kleurentelevisie die gemaakt is in Brugge rolt van de band. 

1971: CBRT wordt Philips Brugge. Het Nederlandse bedrijf verwerft alle aandelen van de CBRT. Een 
vierde productiehall wordt in gebruik genomen. De naam CBRT zal wel nog tot een stuk in de jaren tachtig 
worden gebruikt.

1974: Philips stopt met de fabricage van zwart-wittelevisies. De tewerkstelling scheert enorm hoge toppen: 
meer dan 2.200 mensen werken op dit moment voor Philips. 

1980: Brugge krijgt een eigen Philips-ontwikkelingscentrum. Hier worden de televisies van de toekomst 
gemaakt. Op vandaag is dat het enige overgebleven deel van Philips Brugge.

1987: Dankzij de nieuwe productielijn kan om de 30 seconden een nieuwe tv gemaakt worden. 

1989: De eerste grote afdankingsronde: 300 van de 2.200 werknemers moeten opkrassen. Omer Hommez, 
priester uit Zeebrugge, roept op tot een boycot van Philips-producten uit protest tegen de ontslagen.

1990: Voor het eerst worden meer dan één miljoen toestellen in een jaar gemaakt. Ter vergelijking: op dit 
moment worden nog zo'n 600 toestellen per dag gemaakt.
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1991: Opnieuw worden meer dan 200 mensen ontslagen.

1992: 195mensen zullen dit jaar hun baan verliezen bij Philips. De tewerkstelling duikt onder de 2.000 en 
hangt nu rond de 1.500.

1996: De grootste herstructurering, de zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Philips in Brugge. Er wordt 
gesproken over de volledige sluiting van de fabriek, uiteindelijk verliezen 795 mensen hun job. Er wordt een 
mars op Brussel georganiseerd, de fabriek wordt bezet, er is massaal protest. Uiteindelijk wordt er toch een 
akkoord bereikt. Amper 575 mensen werken nu nog voor Philips Brugge.

2003: Philips verkoopt de productie van printplaten, een onderdeel van het productieproces, aan het 
Amerikaanse toeleveringsbedrijf Jabil. Philips verkoopt ook zijn terrein en gebouwen langs de Pathoekeweg 
aan een projectontwikkelaar.

2007: Jabil doekt zijn printplatenfabriek op in Brugge en verhuist zijn activiteiten naar Polen. 170 mensen 
staan op straat.

2008: In juni onderscheppen de vakbonden een nota waarin de sluiting van de productieafdeling staat 
beschreven. De bonden protesteren, de directie zegt dat het maar om een 'denkpiste' gaat en dat de 
werkzekerheid gegarandeerd is tot maart 2009.

2009: De directie kondigt aan dat de productieafdeling in Brugge toch dicht gaat. Tegen begin 2010 zal de 
fabriek – die ooit de grootste producent was van televisietoestellen ter wereld – geen tv's meer fabriceren. 
300 werknemers blijven over in het ontwikkelingscentrum. (tlb) 
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