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Woord vooraf 

 

 

Door het toenemende aantal inwoners in Marokko stijgt het energieverbruik aan 
sneltempo. Sinds 2002 is de opwekking van energie met 7% per jaar blijven stijgen en in 
2012 bereikte Marokko een energieverbruik van 14,3 miljoen ton olie-equivalent. De 
transportsector, de bouwsector en de industrie zijn de grootste energieverbruikers. Het 
grootste aandeel van energie werd geïmporteerd uit Saudi-Arabië, Irak en Rusland. Het 
importeren van energie brengt een kost van 96 miljard euro met zich mee. 

Het hoge bedrag voor de import van energie kan sterk verminderd worden, onder meer 
door de natuurlijke troeven van het land te benutten. Sinds enkele jaren investeert de 
Marokkaanse regering dan ook in verschillende projecten om op termijn volop gebruik te 
maken van groene energie. 

In 2015 heeft de koning van Marokko, koning Mohammed VI, de doelstelling gelanceerd 
om 42% van alle gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2020. Tegen 
2030 is het streefdoel zelfs 52%. Met de organisatie van de COP22 (Conference of the 
Parties) van de Verenigde Naties in Marrakesh in november 2016, zette het land de 
vastberadenheid om de ambitieuze doelstellingen te bereiken extra in de verf. 

De 42% aan hernieuwbare energie in 2020 zou betekenen dat dagelijks 2000 MW zonne-
energie, 2000 MW windenergie en 2000 MW hydro-elektriciteit moet gegenereerd worden. 
Om dat te bereiken, investeert Marokko tegen 2030 40 miljard dollar in de energiesector, 
waarvan 30 miljoen bestemd is voor hernieuwbare energie. Hierdoor staat Marokko in de 
top 5 van landen die het meest investeren in hernieuwbare energie, volgens het 
‘Renewable Energy Policy Network for the 21st Century’. 

De grote plannen en projecten van Marokko om te investeren in hernieuwbare energie 
gaan gepaard met enorme opportuniteiten voor zowel lokale als buitenlandse bedrijven.  

De Marokkaanse overheid is ervan overtuigd dat de investeringen en hervormingen 
betreffende hernieuwbare energie hun positie als leider van het Afrikaanse continent 
zullen bezegelen. Ook zullen alle investeringen Marokko meer en meer omvormen tot de 
poort tot de rest van Afrika. 
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1 ENERGIEVERBRUIK 

Door de economische groei en de bevolkingsgroei van de laatste jaren, is ook het 
energieverbruik heel sterk gestegen met een gemiddelde van bijna 7% per jaar. De 
energieconsumptie bereikte op 26 juli 2016 een record van 6050 MW. Er wordt verwacht 
dat de energievraag tussen 2013 en 2025 zal stijgen met maar liefst 70%! 

Volgens het CIA World Factbook werd het energieverbruik in 2014 geschat op 24 miljard 
kWh. 

De transportsector, de bouwsector, de industrie en de landbouw zijn de grootste 
energieverbruikers van het land.  

Kolen, gas en olie zijn de grootste verwekkers van elektriciteit.  

Marokko is zeer sterk afhankelijk van het buitenland om tegemoet te komen aan de 
energievraag. In 2012 werd nog altijd 96% van de energie geïmporteerd. In 2014 kwam 7% 
van de elektriciteit uit hydro-energie en 7% uit windenergie. Het aandeel van zonne-
energie was toen nog zeer miniem. Alle nodige energie die niet via hernieuwbare bronnen 
in het land opgewekt kan worden, wordt vandaag de dag nog altijd geïmporteerd uit het 
buitenland.  

 

2 RICHTING TOEKOMST 

Omwille van het grote potentieel in hernieuwbare energie, richt Marokko zich voor de 
toekomst op het opwekken van energie in eigen land.  

Sinds 2010 is Marokko begonnen met de nodige stappen te nemen in de richting van een 
duurzaam leefmilieu. Hierbij was ‘groene groei’ met ecologische duurzaamheid de nieuwe 
prioriteit van koning Mohammed VI.  

Deze nieuwe toekomstvisie startte verschillende nieuwe plannen op, zoals het ‘Plan 
nationale de Lutte contre le Réchauffement climatique’. Ook voor hernieuwbare energie 
werd een plan opgesteld. Dit plan bevatte onder andere het Marokkaanse zonne-
energieplan en het Marokkaanse windenergieplan. 

2.1 OPPORTUNITEITEN  

Doorheen de jaren is de economische stabiliteit in Marokko gestegen, met momenteel een 
bruto binnenlands product van rond de 100 miljard USD. De laatste 5 jaar vertoont het 
land een gemiddelde groei tussen de 2% en 5% per jaar. De belangrijkste bepalende 
factoren in de Marokkaanse economie zijn de industriële sector en de landbouw.  

De grootste opportuniteiten voor het investeren in hernieuwbare energie in Marokko zijn 
te danken aan haar natuurlijke troeven: een 512 kilometer lange kustlijn aan de 
Middellandse Zee en een 2.934 kilometer lange kustlijn langs de Atlantische Oceaan, hoge 
bergen, een aanzienlijke hoeveelheid wind en veel zon. Het potentieel aan windenergie 
bijvoorbeeld wordt door deze factoren geschat op bijna 25.000 MW. 
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2.2 UITDAGINGEN 

Naast deze opportuniteiten zijn er ook enkele risico’s en uitdagingen. Werkloosheid en 
corruptie zijn, net zoals in de meeste Afrikaanse landen, problemen waar in Marokko nog 
aan gewerkt moet worden om de welvaart te verhogen. Ook temperatuurstijgingen, 
droogte, vervuiling en verspilling zijn factoren die niet in Marokko’s voordeel spelen.  

Marokko vertoont ook een tekort op de handelsbalans. De overheid doet er alles aan om 
dit tekort weg te werken door middel van structurele hervormingen en het stimuleren 
van internationale handel. Toch blijft de handelsbalans voorlopig negatief, omdat er nog 
altijd te veel producten uit het buitenland aangekocht worden. Het gaat vooral om 
fossiele energie, elektriciteit, auto’s en machines.  

De grootste uitdaging binnen de energiesector is de sterke afhankelijkheid van het 
buitenland te verminderen. Zo wordt olie aangekocht in Saudi-Arabië, gas in Algerije en 
kolen in Rusland en Zuid-Afrika. De import van energie heeft een negatief effect op de 
handelsbalans en de Marokkaanse economie in zijn geheel.  

Om ervoor te zorgen dat Marokko energie kan halen uit eigen bronnen, is er nood aan 
investeringen. Dit is een grote opportuniteit voor bedrijven om te investeren in 
hernieuwbare energie in het land, zeker in het licht van voorspellingen die zeggen dat het 
energieverbruik nog verder zal blijven stijgen in Marokko.  

 

3 NATIONALE ENERGIESTRATEGIE - STRATEGIE ENERGETIQUE NATIONALE HORIZON 
2030 

In 2015 werden de objectieven betreffende hernieuwbare energie in Marokko aangepast. 
Deze aanpassing confronteerde Marokko met drie uitdagingen: betaalbaarheid, 
duurzaamheid en energiezekerheid. Het aangaan van deze drie uitdagingen bracht 
Marokko tot 4 hoofddoelen tegen het jaar 2030. 

1. Het verminderen van de import van energie uit het buitenland van 96% naar 82%. 

Zo wil Marokko ervoor zorgen dat het land voldoende middelen heeft om iedereen 

te voorzien van energie; 

2. De energie-efficiëntie verbeteren door de vraag te laten dalen en zo te besparen; 

3. Energie toegankelijk maken voor de hele bevolking tegen betaalbare en 

competitieve prijzen; 

4. Oog hebben voor het milieu. 

Tegen 2020 wil Marokko komen tot een aandeel van 42% hernieuwbare energie, en 52% 
tegen 2030. Daarnaast wil Marokko 12% besparen op zijn energieverbruik tegen 2020, 
oplopend tot 15% in 2030. 

Momenteel wordt al 2.747 MW gehaald uit hernieuwbare energie (zonne-energie, 
windenergie en hydro-energie.  
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3.1 ZONNE-ENERGIE  

Met gemiddeld 330 zonnige dagen per jaar streeft de Marokkaanse energiestrategie met 
het programma NOOR, een multi-site en multi-technologieplan, naar een capaciteit van 
2000 MW tegen 2020. De voorziene investeringen om dit doel te bereiken bedragen meer 
dan 9 miljard USD. De uitstoot van 3,7 miljoen ton broeikasgassen zou hiermee vermeden 
worden.  

Hiervan is al 680 MW met succes gelanceerd in Ouarzate, Laayoune en Boujdour. 

3.1.1 Noor Ouarzazate Complex 

http://noorouarzazate.com/ 

In 2015 is de bouw van Noor Ouarzazate, 
het eerste megazonnepanelencomplex in 
Marokko door MASEN (Moroccan Agency 
for Solar Energy) gestart.  

Begin 2018 zal het volledige complex 
bestaande uit 4 centrales, operationeel 
zijn met een totale capaciteit van 582 MW.  

Noor zal dan 1,1 miljoen Marokkaanse inwoners van elektriciteit voorzien. Mogelijke 
overschotten aan elektriciteit zullen worden geëxporteerd naar Afrika en Europa, om zo 
een voortdurende economische ontwikkeling van het land te garanderen. 

FINANCIERING 

Het Marokkaanse agentschap MASEN heeft fondsen geleend bij Marokkaanse banken en 

instituten om de bouw te financieren. Marokko zal zelf maar 20% van de 

investeringskosten op zich nemen. Voor de rest wordt er geïnvesteerd vanuit het 

buitenland. Grote buitenlandse investeerders zijn onder andere de Duitse overheidsbank, 

de Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en de Europese Investeringsbank. 

3.1.2 Noor Midelt 

Op 18 juli 2016 lanceerde MASEN het proces om potentiële ontwikkelaars te selecteren 
voor fase I van het programma ‘Noor Midelt’. Dit programma moet ontwikkeld worden in 
het kader van een IPP (‘Independent Power Producer’) en omvat het ontwerp, de 
financiering, de bouw, de uitbating en het onderhoud van de centrales. Deze eerste fase 
omvat 2 hybride centrales met stockage, een combinatie van PV en thermisch (CSP) met 
een capaciteit van respectievelijk 150 en 190 MW. Van de 7 bedrijven die in november 2016 
hun kandidatuur hadden ingediend, werden er in juni 2017 5 consortia geprekwalificeerd 
door MASEN: 

 ACWA Power Consortium: International Company for Water and Power Projects 

General Electric Company 

 EDF Energies Nouvelles Consortium: EDF Energies Nouvelles, Abu Dhabi Future 

Energy Co. PJSC – Masdar, Green of Africa, Sener Ingeneria Y Sistemas 

http://noorouarzazate.com/
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 ENGIE Consortium: International Power S.A (Engie) , Nareva Holding S.A., 

SolarReserve LLC, Solaire Direct S.A.S. 

 Innogy SE Consortium: Innogy SE, Belectric GmbH , Ferrostaal Industrial Projects 

GmbH 

 JGC Consortium: JGC Corporation, Abener Energia S.A. 

3.2 WINDENERGIE 

Marokko is de laatste jaren ook sterk aan het investeren in het gebruik van wind als bron 
voor energie. Tussen 2012 en 2020 heeft Marokko een budget van 31,5 miljoen euro 
vrijgemaakt voor de constructie van windmolenparken om zo de doelstelling van 2000 
MW tegen 2020 te bereiken. 

Tussen 2012 en 2016 heeft Marokko al een aantal windmolenparken gebouwd. De parken 
zijn gelegen in: 

 Tarfaya (300 MW),  

 Akhefenir (200 MW),  

 Bab El Oued-Laayoune (50 MW),  

 Haouma (50 MW),  

 Jbel Khalladi (120 MW). 

Samen zijn deze windparken al goed voor 720 MW. 

Tussen 2017 en 2020 zal de bouw van 5 bijkomende windmolenparken afgewerkt worden, 
goed voor 1000 MW. Die windmolenparken zullen tegen 2020 in gebruik worden genomen 
en bevinden zich in: 

 Tanger (150 MW),  

 Tetouan (300 MW),  

 Taza (150 MW),  

 Tiskrad Laayoune (300 MW),  

 Boujdour (100 MW). 

Vanaf 2020, wanneer alle windturbines in gebruik genomen zullen zijn, zal er jaarlijks 1,5 
miljoen ton brandstof minder verbruikt worden, gelijk aan een waarde van iets meer dan 
700 miljoen euro. Ook zal er 5,6 ton per jaar aan CO2-uitstoot in het land vermeden 
worden. 

TARFAYA WIND FARM 

Aan de Atlantische Marokkaanse zuidkust ligt het grootste 
windmolenpark van Afrika, de Tarfaya Wind Farm. De 
Tarfaya Wind Farm heeft een dagelijkse capaciteit van ruim 
300 MWt en vermindert de emissies van Marokko jaarlijks 
met 900.000 ton. Dit gaat gepaard met een daling van de 
jaarlijkse olie-importrekening van 170 miljoen dollar. Het 
windmolenpark bevat 131 windturbines van 80 meter hoog. 
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De oprichting van het park is mogelijk gemaakt door de Marokkaanse groep Nareva en 
het Franse GDF-Suez. Het totale kostenplaatje van het project bedroeg 500 miljoen euro. 

3.3 HYDRO ELEKTRICITEIT 

Momenteel beschikt Marokko over een capaciteit van 1.770 MW per jaar waarvan 460 MV 
onder de vorm van STEP (‘stations de transfert d’énergie par pompage’). Daar zal de 350 
MW van de nieuwe centrale van Abdelmoumen aan toegevoegd worden tegen 2021. Tegen 
2030 moet hier nog eens 1.100 MW bovenop komen om tot het voorziene totaal van 3.100 
MW te komen. 

Dit jaar heeft de ‘Office National de l’Electricité et de l’Eau potable’ (ONEE) beslist om te 
starten met de studie voor de lancering van 2 nieuwe STEP van 600 MW. Het gaat om de 
STEP EL Menzel II (300 MW) en de STEP Ifahsa (300 MW). De aanbestedingen hiervoor zullen 
in de loop van 2017 gelanceerd worden. 

Bovendien zal tussen 2017 en 2019 100 MW ontwikkeld worden via kleine hydraulische 
centrales. Daarvoor is een een budget vrijgemaakt van 35 miljoen. 

 

4 REGLEMENTAIR KADER 

Om deze grote ambities te kunnen waarmaken is een passende wettelijke en regelgevende 
omgeving nodig. Het nationale wettelijke kader werd daarom gemoderniseerd en 
uitgebreid om de rol van de verschillende spelers in de sector te herverdelen. 

Een overzicht van het wettelijk en regelgevend kader is terug te vinden op de volgende 
websites: 

 Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable: 

http://www.mem.gov.ma/SitePages/TestesReglementaires/TRDEER.aspx 

 Moroccan Agency for Solar Energy: 

http://www.masen.ma/static/pdf/masen_textes_de_loi_en.pdf 

 

OPMERKING: AANSLUITING OP MIDDENSPANNING 

In okober 2015 werd het decreet n° 2-15-772 goedgekeurd. Dit decreet legt de voorwaarden 
en modaliteiten vast voor de toegang van hernieuwbare energiebronnen tot het 
middenspanningsnetwerk. Toch wordt er nog altijd gewacht op de effectieve toepassing 
ervan. 

 

 

 

 

 

http://www.mem.gov.ma/SitePages/TestesReglementaires/TRDEER.aspx
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5 BELANGRIJKE ORGANISATIES 

Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et l’Environnement (www.mem.gov.ma) 

De ‘Direction des énergies renouvelables et de l’éfficacité énergétique’ ziet toe op de 
verdere uitwerking en implementatie van de nationale strategie voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie en de versterking van de energie-efficiëntie. Zij neemt samen met 
de andere partners deel aan de ontwikkeling en de implementatie van de wetgeving en 
reglementering in dit domein.  

MASEN – Moroccan Agency for Solar Energy (http://www.masen.ma/fr/masen/) 

MASEN is de groep die de hernieuwbare energie in Marokko aanstuurt. De 

ontwikkelingsprogramma’s die door MASEN gedragen worden, hebben tot doel om tegen 

2030 tot een energiemix te komen waarvan 52% komt uit hernieuwbare energie. MASEN 

is de centrale speler toegewijd aan de valorisatie van hernieuwbare bronnen. MASEN zet 

natuurlijke energie om in ontwikkelingsenergie met voortdurende aandacht voor het 

behoud van het milieu en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. 

ONEE – Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (http://www.one.org.ma) 

Het staatsbedrijf ONEE (divisie elektriciteit) dat valt onder bovengenoemd ministerie heeft 
onder meer volgende missies : 

• de openbare dienst verzekeren van de productie en het transport van elektrische 

energie, van de distributie van elektrische energie in de zones waarin ze 

tussenkomen en de distributie van elektrische energie in gebieden waar het Bureau 

actief is; 

• beheren van de totale elektriciteitsvraag van het koninkrijk; 

• voldoen aan de vraag naar elektriciteit in het land voor wat elektrische energie 

betreft, aan de beste prijs-kwaliteitverhouding; 

• werken aan de promotie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. 

AMEE – Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique 
(http://www.amee.ma/index.php/en/) 

AMEE (het vroegere ADEREE) voorziet zowel de privésector als de openbare sector van 
advies, houdt zich bezig met normalisatie en reglementering, technische en financiële 
begeleiding op het gebied van energie-efficiëntie. Zij beschikken daarvoor over een budget 
van ongeveer 4 miljoen EUR. 

IRESEN – Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles 

(http://www.iresen.org/) 

IRESEN is een onderzoeksinstituut in zonne-energie en nieuwe energie. Zij bieden 
mogelijkheden aan om synergieën te creëren tussen de socio-economische wereld en de 
wetenschappelijke wereld.  

 

 

http://www.mem.gov.ma/
http://www.masen.ma/fr/masen/
http://www.one.org.ma/
http://www.amee.ma/index.php/en/
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SIE – Société d’Investissement Energétique (https://www.siem.ma/) 

SIE, opgericht in 2009, vertegenwoordigt de financiële arm van de overheid voor de 
realisatie van de beoogde energiemix. De organisatie ontwikkelt projecten in de 
energiesector met behulp van partners, investeerders en ontwikkelaars. SIE heeft een 
capaciteit van 1 miljard MAD (ongeveer 100 miljoen euro) ter beschikking, via ‘Le Fonds de 
Développement de l’Electrification’ (FDE). Een kwart van hun capaciteit wordt toegewezen 
aan energie-efficiëntie en drie vierde aan hernieuwbare energie.  

https://www.siem.ma/
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6 BRONNEN 

http://www.cleantechnica.com/2016/11/28/cop22-morocco-implement-100-renewable-
energy/ 

http://www.dw.com/en/solar-panels-make-moroccos-mosques-a-model-for-green-
energy/a-37583670 

http://www.edition.cnn.com/2016/11/17/africa/morocco-green-energy/ 

http://www.energypedia.info/wiki/Morocco_Energy_Situation 

http://www.engie.com/en/news/cop22-morocco-renewable-energies/ 

http://www.export.gov/article?id=Morocco-Renewable-Energy 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/marokko/kansrijke-
sectoren 

http://www.ft.com/content/10f999fc-945b-11e6-a1dc-bdf38d484582 

http://www.germanwatch.org/en/download/15120.pdf 

http://www.invest.gov.ma/?Id=67&lang=en&RefCat=3&Ref=146 

http://www.iresen.org/ 

http://www.iresen.org/green-energy-park-official-opening/?lang=en 

http://www.leconomiste.com/article/1009465-efficacite-energetique-les-cimentiers-
bientot-80-de-renouvelable 

http://www.leconomiste.com/article/1009465-efficacite-energetique-les-cimentiers-
bientot-80-de-renouvelable 

http://www.lepeuple.be/projet-solaire-marocain-noor-un-gouffre-financier/61389 

http://www.moroccoworldnews.com/2016/11/201149/saudi-company-acwa-power-wins-
noor-4-ouarzazate-market/ 

http://www.moroccoworldnews.com/2017/02/209325/moroccan-scientist-rachid-
yazami-calls-for-development-of-energy-storage/ 

http://www.power-technology.com/projects/noor-ouarzazate-solar-complex/ 

http://www.power-technology.com/projects/noor-ouarzazate-solar-complex/ 

http://www.power-to-the-people.net/2015/08/the-500-mw-nooro-solar-complex-in-the-
south-of-morocco-tasslmantes-new-neighbor/ 

http://www.reeep.org/ 

http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/09/how-can-morocco-achieve-52-
percent-of-its-electricity-from-renewable-energy-in-2030.html 

http://www.cleantechnica.com/2016/11/28/cop22-morocco-implement-100-renewable-energy/
http://www.cleantechnica.com/2016/11/28/cop22-morocco-implement-100-renewable-energy/
http://www.dw.com/en/solar-panels-make-moroccos-mosques-a-model-for-green-energy/a-37583670
http://www.dw.com/en/solar-panels-make-moroccos-mosques-a-model-for-green-energy/a-37583670
http://www.energypedia.info/wiki/Morocco_Energy_Situation
http://www.engie.com/en/news/cop22-morocco-renewable-energies/
http://www.export.gov/article?id=Morocco-Renewable-Energy
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/marokko/kansrijke-sectoren
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/marokko/kansrijke-sectoren
http://www.ft.com/content/10f999fc-945b-11e6-a1dc-bdf38d484582
http://www.germanwatch.org/en/download/15120.pdf
http://www.iresen.org/
http://www.iresen.org/green-energy-park-official-opening/?lang=en
http://www.leconomiste.com/article/1009465-efficacite-energetique-les-cimentiers-bientot-80-de-renouvelable
http://www.leconomiste.com/article/1009465-efficacite-energetique-les-cimentiers-bientot-80-de-renouvelable
http://www.leconomiste.com/article/1009465-efficacite-energetique-les-cimentiers-bientot-80-de-renouvelable
http://www.leconomiste.com/article/1009465-efficacite-energetique-les-cimentiers-bientot-80-de-renouvelable
http://www.lepeuple.be/projet-solaire-marocain-noor-un-gouffre-financier/61389
http://www.moroccoworldnews.com/2017/02/209325/moroccan-scientist-rachid-yazami-calls-for-development-of-energy-storage/
http://www.moroccoworldnews.com/2017/02/209325/moroccan-scientist-rachid-yazami-calls-for-development-of-energy-storage/
http://www.power-to-the-people.net/2015/08/the-500-mw-nooro-solar-complex-in-the-south-of-morocco-tasslmantes-new-neighbor/
http://www.power-to-the-people.net/2015/08/the-500-mw-nooro-solar-complex-in-the-south-of-morocco-tasslmantes-new-neighbor/
http://www.reeep.org/
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/09/how-can-morocco-achieve-52-percent-of-its-electricity-from-renewable-energy-in-2030.html
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/09/how-can-morocco-achieve-52-percent-of-its-electricity-from-renewable-energy-in-2030.html
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http://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/17/cop22-host-morocco-
lights-way-africa-renewable-energy-2020 

http://www.volkskrant.nl/opinie/duurzame-energie-marokko-kan-noord-afrika-
redden~a4256340/ 

http://www.whitecase.com/publications/alert/moroccos-renewable-energy-ambitions 

http://www.worldfuturecouncil.org/roadmap-100-renewable-energy-morocco/ 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Morocco%20First/Morocco%
20First%20NDC-English.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen 
een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld 
op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft 
bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit 
beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade 
(FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 
het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar 
bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders 
Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 
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