Mobis deﬁnitief naar Beringen
Investering van 50 miljoen euro in nieuw distributiecentrum
HASSELT- Het is nu deﬁnitief.
Mobis Partis Europe investeert ruim
50 miljoen euro in een nagelnieuw
Europees distributiecentrum voor
Hyundai en Kia in Beringen.
Dat is op korte termijn goed voor
200 jobs. Op dit moment werken er
zo’n 120 mensen in het bestaande
distributiecentrum in Lummen.
Dat heeft Jaap Köhne, topman van
Hyundai Mobis Europe, vrijdag in
Hasselt aangekondigd bij gouverneur Herman Reynders.

Hyundai Mobis, de distributiepoot
van de Zuid-Koreaanse autogroep
Hyundai/Kia en zijn toeleveranciers, keek ook uit naar potentiele industriegronden in Wallonië,
Nederland, Duitsland en NoordFrankrijk. “Maar de beslissing is
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investering: ruim 50 miljoen euro.
Tegen midden volgend jaar moet de
eerste fase operationeel zijn, goed
voor 150 jobs (30 extra). Tegen
2020 rekent Hyundai Mobis Parts
op minstens 200 jobs in Beringen.
Maar het kunnen er ook méér zijn.
Het nieuwe distributiecentrum zal
dienen om alle satellietmagazijnen
binnen en buiten Europa te bevoorraden, en alle dealers van Hyundia
en Kia in België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland rechtstreeks
te beleveren. De ligging vlakbij de
E313 en E314 speelt daarbij een
belangrijke rol.

Steun

Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters kwam
vrijdag voor de gelegenheid naar Jaap Köhne (links) en Ünal Aytan (rechts) van Hyundai Mobis,
Hasselt afgezakt. “Dit is het eerste samen met gouverneur Herman Reynders. FOTO SERGE MINTEN
dossier dat in aanmerking komt
voor extra ondersteuning voor de ➜ Zuid-Koreaanse reus
(Vlaamse) steunzones”, zegt Muyters. Volgens Muyters kan Hyundai Hyundai is één van de grootste bedrij- stonden de Koreanen nog twee treden
Mobis voor zijn investering reke- ven van Zuid-Korea, opgericht in de lager. De ambitie is de nummer vijf ter
nen op in totaal 4 miljoen euro aan jaren vijftig en met hoofdkwartier in wereld te worden tegen 2020.
(Vlaamse) opleidingssteun, (ver- Seoel. In 1999 nam de constructeur het Hyundai Mobis telt wereldwijd zo’n
hoogde) investeringssteun en (fede- eveneens Koreaanse Kia over.
19.000 medewerkers, van wie 2.500 in
rale) verlaagde bedrijfsvoorheffing Hyundai Mobis Parts is de toeleverings- onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijf
voor ontwrichte zones. Een mooie en distributiepoot van de autogroep. werkt ook voor andere constructeurs,
kans die ook Hyundai Mobis niet Met een omzet van 18,5 miljard euro in zoals Audi, BMW, Opel, Volvo, Mercedes
kon laten liggen.
2013 is Hyundai Mobis de nummer zes en VW.
van ‘s werelds grootste toeleveranciers Sinds 1998 heeft Hyundai Mobis een
in de automobielwereld. Een jaar eerder distributiecentrum in Lummen. (dc)
In oktober vorig jaar raakte via deze krant bekend dat Mobis
pplannen had om te verhuizen van Lummen naar Beringen.
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