Groep Reibel wordt actief in China
De autoriteiten van Changle City (agglomeratie Fuzhou) in de Chinese provincie Fujian (in het zuidoosten) hebben de
Belgische groep Reibel en haar partners, onder andere de lokale Weiming Investment Group, een terrein van twintig hectare
(200.000 m²) toegekend in de economische vrijhandelszone in het luchthavengebied. Daar zal - in theorie binnen twee jaar het logistieke platform van 124.000 m² verrijzen dat nu al de naam ‘Sino-Eur Reibel (Fuzhou) Airport Bonded Logistics Park
Co Ltd’ meekreeg. Het bedrijf zal zich bezighouden met investeringen en handel tussen Europa en China en het kapitaal zal
als volgt verdeeld zijn: 70% voor Weiming, 10% voor Winhopes en de overige 20% voor Reibel. Deze laatste zal zijn expertise
op het vlak van internationaal transport en internationale logistiek en import-exportdiensten onder douanetoezicht
inbrengen. Het Brusselse bedrijf zal verder ook het operationele beheer waarnemen. Bovendien zal Reibel een handelsbrug
slaan door een handelsvertegenwoordiging van de haven van Fuzhou te helpen zich in Brussel te vestigen en door actief het
handelsverkeer vanuit Europa te bevorderen. De onderneming zal echter geen geldelijke bijdrage leveren. Het globale
bedrag voor de geplande infrastructuurinvesteringen wordt geraamd op ongeveer 150 miljoen dollar.
Het industriële project voor de toekomstige vestiging gaat uit van de doelstelling om andere Europese bedrijven aan te
trekken en als springplank voor hen te fungeren, of als basis voor hun toekomstige ontwikkeling in China. De geplande
gebouwen zullen verdeeld zijn over drie zones, namelijk voor zaken, voor productie en voor faciliteiten, en zullen bestaan uit
traditionele handelsopslagruimten (waarvan één gekoeld zal zijn om de koudeketen te bewaren die nodig is voor onder
andere chocolade, bier, wijn en vleeswaren …) of zullen voorbehouden zijn voor e-business, dienstencentra voor de handel in
grondstoffen voor de textielindustrie – allemaal onder douanetoezicht (‘bonded warehousing’) – en ook nog een gebouw dat
onderdak zal bieden aan administratie en raadgevers (kantoren voor onder andere notarissen, advocaten en vertalers).
Verder komt er nog een exporuimte gewijd aan de Chinees-Europese handel, met bijvoorbeeld showrooms waar kmo’s hun
producten kunnen voorstellen. Ten slotte is het ook nog de bedoeling dat het complex appartementen met beveiligde
toegang voor de expats bevat.
De lokale autoriteiten die aan de basis van dit project liggen, zien het concreet als een middel om dankzij het platform
nieuwe handelsroutes met Europa uit te bouwen in de economische zone van de westkust van de Taiwanese archipel. Het
precieze doel is de omvang van het maritieme hinterland uit te breiden tot aan de gereglementeerde havenzone van Fuzhou
en ook de investeringen en de buitenlandse handel in deze economische zone te versterken.
“Reibel is ongeveer twee jaar geleden gestart met dit initiatief, maar de Chinese staatsman Deng Xiao Ping besloot al meer
dan twintig jaar geleden dat de site er zou komen,” verklaart Giovanni Esposito, CEO van Reibel.
“De definitieve instemming van de heren Wangshaozhi (Secretaris van Changle City), Wangsong (Burgemeester van Changle
City) en Yangyue (Secretaris van Fuzhou), die is bekrachtigd door de overdrachtsovereenkomst op 17 en 18 mei laatstleden
in Fuzhou, tijdens de ‘16th Cross Straits Fair for Economy and Trade’, is echt een essentiële stap naar de globalisering van de
Fujian-regio via de haven van Fuzhou en de luchthaven van Fuzhou-Changle. Dit project betekent ook een totaal nieuwe
implantatiemogelijkheid voor Belgische en Europese bedrijven die rechtstreeks willen toetreden tot de Chinese markt,” zegt
hij nog.
“Ik wil al mijn Chinese collega’s en ook de overheidsambtenaren met wie we dit project structureel en heel snel op gang
hebben kunnen trekken, hartelijk bedanken. De mensen met wie we contact hadden in Fuzhou waren uitzonderlijk hartelijk
en gaven blijk van een heel ernstige aanpak van de zaken,” besluit Giovanni Esposito.
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