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Tijdens mijn eerste jaar op post in Casablanca, heb ik gemerkt dat er weinig Vlaamse voedingsproducten 
op de Marokkaanse markt te vinden zijn, in vergelijking met Franse of Spaanse producten. Nochtans biedt 
het EU-Marokko Associatieakkoord interessante voordelen, zoals het ‘duty free’ invoeren van een groot 
aantal producten. 
 
Exporteren naar Marokko is echter niet evident. Soms wordt het de exporteur ook niet gemakkelijk gemaakt, 
vooral wanneer er niet-tarifaire belemmeringen zijn. Ook onvoldoende kennis van de lokale gewoonten, 
cultuur en verschillende wetten, decreten of arresten kunnen een struikelblok zijn. 
 
Als er één ding is dat mij nog altijd opvalt, dan is het wel het grote aantal wetteksten. Veel is geïnspireerd 
op de Franse – lees Europese – wetgeving. 
 
Vandaar dat FIT-Casablanca zowel de reglementering als de etikettering van voedingsproducten heeft 
uitgespit en uitgelegd in deze studie. Interessant om te weten is dat deze regels niet alleen geldig zijn voor 
geïmporteerde producten, maar ook voor lokaal geproduceerde. 
De controle op de naleving van de verschillende wetten, decreten of arresten echter, – ik denk bijvoorbeeld 
maar aan de etikettering van voedingsproducten – gebeurt niet altijd of in onvoldoende mate. 
 
Het laatste deel van deze paper bevat een overzicht van de belangrijkste distributieketens en onafhankelijke 
voedingsimporteurs. 
 
Deze studie werd opgesteld door Btissame Ben Bella in het kader van haar stage in ons kantoor in het 
voorjaar van 2019 en door mezelf nagelezen en, waar nodig, ietwat dieper uitgewerkt. Ik wil hierbij dan ook 
graag Btissame danken voor de vlotte samenwerking. 
 
 
 
Mieke Pynnaert 
September 2019 
 

 
 
 
 

PROLOOG 
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1. INLEIDING 

 
De voedingssector is een heel belangrijke sector in Marokko en staat in voor 19% van het bruto binnenlands 

product (bbp). Jaar na jaar vinden meer toeristen de weg naar Marokko waardoor ook de eetgewoontes en 

-voorkeuren van de Marokkaanse bevolking veranderen. De eet- en consumptiepatronen krijgen meer en 

meer een westerse “touch”, vooral bij de jongere bevolking. In de steden worden dankzij de opkomst van 

de hyper- en supermarkten, ook nieuwe producten geïntroduceerd. Marokko is een markt van 35 miljoen 

consumenten. Maar toch blijft de meerderheid van de bevolking nog vasthouden aan zijn vaste, traditionele 

koopgewoontes en koopt bij voorkeur in de veelal informele kleine buurtwinkels en/of ‘soek’ eerder dan in 

de grote supermarktketens. 
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2. REGLEMENTERING 

 
Het Marokkaanse ministerie van Landbouw en Visserij en meer bepaald het ‘Office National de Sécurité 

Sanitaire des Produits Alimentaires’ (ONSSA) is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Het ONSSA is de 

tegenhanger van het Belgische ‘Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen’ (FAVV) 

waarmee het in 2013, naar aanleiding van het landbouwsalon in Meknès, een samenwerkingsakkoord heeft 

afgesloten. 

 

Alvorens uit te voeren naar Marokko, is het zeker raadzaam de websites van zowel het ONSSA als van het 

FAVV te raadplegen om te verifiëren welk fytosanitair certificaat vereist is én of dit certificaat erkend is 

door ONSSA. FIT Casablanca vernam via de Europese Delegatie in Rabat dat er sinds begin 2019 verstrengde 

controles zijn waardoor goederen die niet in het bezit zijn van de juiste certificaten niet meer worden 

toegelaten op de Marokkaanse markt. De Marokkaanse importeur heeft ook bepaalde verplichtingen vis-à-

vis zijn lokale autoriteiten, deze staan vermeld in artikel 48 van het decreet 2-10-473. 

 

Interessant ook om weten is dat er een nieuwe regelgeving rondom het transport van voeding en veevoeder 

van kracht is sinds 22 mei 2019. De volledige tekst vindt u hier. 

 

Het ONSSA is verantwoordelijk voor de uitvoering en de controle op ongeveer 280 verschillende wetteksten. 

Het is een onmogelijke taak om alle teksten in deze studie te behandelen, maar we verwijzen wel naar een 

aantal ervan, zoals wet nummer 28-07 uit 2010 en het daarbij horende decreet 2-10-473 uit 2011. 

 

Het aanvangsprincipe is dat geen enkel (geproduceerd of geïmporteerd) product op de Marokkaanse markt 

mag gebracht worden als er levensgevaar of een gevaar voor de gezondheid (van mens en dier) is. Daarom 

zal elk etablissement erkend worden door de competente autoriteiten. Daarenboven moet de zaakvoerder 

van elke erkende eenheid ook aan zelfcontrole doen (gebaseerd op de HACCP-principes – NM 08.0.002) of 

moet er een ‘guide de bonnes pratiques sanitaires’ worden gevolgd. Het spreekt voor zich dat deze gids, die 

gebaseerd is op de Codex alimentarius, voorafgaand door de minister van Landbouw moet worden 

goedgekeurd. 

Traceerbaarheid van grondstoffen en voedingsproducten is belangrijk en moet kunnen aangetoond worden 

in alle stadia van de voedselketen. Veetelers zijn verplicht een register bij te houden van dieren die op de 

boerderij worden geboren, de dieren moeten ook gemarkeerd worden. 

Tot slot onderstreept de wet het belang van de informatie aan de consument door middel van een goed 

verstaanbaar etiket. 

 

Het ONSSA is ook verantwoordelijk voor de controle, zowel tijdens het productieproces als bij import, en 

sanctioneren van bedrijven die niet conform zijn. De straffen zijn niet mals. 

http://www.onssa.gov.ma/fr/onssa1/missions
http://www.onssa.gov.ma/fr/168-activites/activites/417-cooperation-maroco-belge-signature-dun-accord-de-cooperation-entre-lonssa-et-lafsca
http://www.afsca.be/professionelen/export/productendierlijkeoorsprong/default.asp#Maro
http://www.onssa.gov.ma/fr/controle-et-certification-a-limport-export/import/produits-animaux-et-dorigine-animale/modeles-de-certificat-sanitaire
http://www.onssa.gov.ma/fr/controle-et-certification-a-limport-export/import/produits-animaux-et-dorigine-animale/modeles-de-certificat-sanitaire
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/Animaux-et-produits-dorigine-animales/Produits-dorigine-animales/Transport_/ARR.3283.17.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/transversale/LOI.28-07.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/transversale/DEC.2-10-473.FR.pdf
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Zo schrijft de wet bijvoorbeeld een gevangenisstraf van 2 tot 6 maand én een geldboete tussen 50.000 en 

100.00 MAD voor wanneer een ‘niet-veilig’ product op de markt wordt gebracht (bv. uit een fabriek die niet 

erkend is). 

 
Voor een aantal specifieke voedingscategorieën bestaan speciale regels en/of definities. Deze vindt u 

hieronder meer in detail uitgelegd. U vindt ze ook terug op http://www.onssa.gov.ma/fr/reglementation 

onder ‘règlementation sectorielle’. 

 

2.1 VOEDINGSMIDDELEN IN BLIK 

 
Begin 2019 trad de nieuwe wet (nummer 52-17 – publicatie in de Bulletin Officiel op 4 februari 2019) in voege. 

De wet geeft aan dat de verplichting om de productiedatum aan te brengen op voedingsconserven en 

dranken (zowel voor humaan als dierlijk gebruik) vervalt. 

 

2.1.1 Tomaten (Lycopersicum esculentum) 

 
De benaming van “tomaten in blik” (zoals "hele tomaten", "gesneden tomaten", "geschilde tomaten", "gepelde 

tomaten", "tomatensap" of andere) houdt altijd in dat de concentratie van het product in overeenstemming 

is met de aanwijzingen uit onderstaande tabel. Kruiden, aromaten en zout mogen toegevoegd worden; het 

maximum zoutgehalte echter mag niet meer dan 5% bedragen). 

 
• Puree of vruchtvlees of tomatensaus: 7% droge stof 

• Half gereduceerd: 10% droge stof 

• Gereduceerd of geconcentreerd: 15% droge stof 

• Dubbel geconcentreerd of geëxtraheerd: 30% droge stof 

• Drievoudig geconcentreerd: 45% droge stof 

• 55% pasta of super geconcentreerd, 55% droge stof 

 
Onder het percentage droge stof wordt altijd verstaan het afgetrokken zoutpercentage. 
 

    
 

   
 
 
 
 

http://www.onssa.gov.ma/fr/reglementation
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARV.11-1935.FR.pdf
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2.1.2 Groenten en fruit 

 
Groenten en fruit in blik mogen slechts de benaming ‘concentrée’ of ‘réduite’ hebben wanneer deze 

minimum 15% droge materie heeft. 

Het kenmerk "extract" is enkel voorbehouden wanneer ten minste 30 gram droge stof per 100 gram van het 

product bevat. 

Het gebruik van elke andere benaming die op een speciale concentratie zou kunnen wijzen, is verboden, 

tenzij deze onmiddellijk gevolgd wordt door een vermelding van het droge stofgehalte van het blik. 

 

Voorbeeld van geïmporteerde champignons in blik: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 KOFFIE EN CHICOREI 

 
Koffie (coffea) mag verkocht worden onder de naam “koffie” of wanneer het product genoemd wordt zoals 

‘café vert’, ‘café torréfié’, ‘café moulu’, ‘café décaféiné’, ‘café moulu épicé’ of ‘café moulu aux épices’. Per 

onderdeel zijn nog andere regels van toepassing. Kruidenkoffie mag maximum 2% kruiden zoals kruidnagel, 

gember, kardemom, witte peper, koriander, kaneel of muskaatnoot bevatten. 

 

De benamingen ‘extrait de café’, ‘extrait de café soluble’, 

‘café soluble’ of ‘café instantané’ mogen enkel gebruikt 

worden wanneer de droge materie bekomen uit koffie 

minstens 95% bedraagt. 

    
 

 

 

 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARV.05-1951.FR.c5.pdf
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Wanneer chicorei (‘chicorée’ of ‘chicorée à café’) wordt vermeld, dan moet het product altijd afkomstig zijn 

van de chicoreiwortel. In het productieproces is het wel toegestaan om 3% vetgehalte, suiker, glucose of 

melasse toe te voegen. Net zoals het bleker maken van de chicorei ook toegestaan is door toevoegen van 

maximum 3% aan lupinen of zetmeelderivaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 THEE 

 
Dat de Marokkanen theedrinkers zijn, is algemeen bekend. Marokko is China’s belangrijkste klant van groene 

thee, waaraan verse muntblaadjes en suiker worden toegevoegd om de mierzoete Marokkaanse muntthee 

te bekomen. Sommige Marokkaanse bronnen geven aan dat een Marokkaan gemiddeld 2 kg thee per jaar 

consumeert. 

 

Groene thee wordt verkregen uit gedroogde zachte blaadjes van de ‘Camellia sinensis (Linnaeus) O. Kuntze’ 

plant. Zwarte thee daarentegen wordt verkregen door fermentatie en drogen van zachte blaadjes van 

dezelfde theeplant. 

 

Thee-importeurs zijn verantwoordelijk dat de thee die zij importeren beantwoorden aan de eisen zoals 

deze beschreven staan in het artikel 48 van het decreet 2-10-473 (zie hoger). 

 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/DEC.2-13-711.FR.pdf
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2.4  MEEL, BLOEM, BROOD, PASTA EN DEEGWAREN 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bloem van zachte tarwe (gebruikt voor brood en gebak) en bloem 

van durum of harde tarwe (gebruikt voor pasta en deegwaren). Marokko is een tarweproducent, maar kan 

niet voldoen aan de nationale vraag. Er worden wel hoge invoerrechten geheven op tarwegranen en 

tarwebloem. Voor een gedetailleerde opzoeking per HS-code, verwijzen we graag naar de zeer informatieve 

website van de Marokkaanse douane. 

 

De volgende bloemsoorten (zachte tarwe) worden in Marokko verkocht: 

• Farine nationale 

• Farine spéciale 

• Farine ordinaire 

• Farine de luxe 

• Farine fleur 

• Farine ronde courante 

• Farine ronde supérieure 

• Farine ronde spéciale 

• Farine biscuitière 

• Farine complète 

 

De verschillen hebben te maken met het percentage mineralen, eiwitgehalte, vet zuurtegraad en de 

zeefdoorlaat. 

 

Bloem van zachte tarwe (met uitzondering van volkorenmeel) moet worden verrijkt met een speciale 

samenstelling van volgende elementen: ijzer, folinezuur, vitamine B1, vitamine B2 en vitamine PP. Het etiket 

moet ‘farine enrichie’ vermelden (n.v.d.r. nochtans blijkt uit een store check dat deze vermelding niet werd 

aangetroffen op meel). 

Het etiket van geïmporteerde bloem moet bovendien ook het land van herkomst vermelden (decreet 

nummer 2-04-52 en besluit nummer 2232-06). 

 
Harde tarwebloem en griesmeel in Marokko zijn gekend onder de volgende namen: 

• Farine ordinaire 
• Farine extra 
• Semoule grosse (griesmeel) 

• Semoule fine 
• Finot 

 
Harde tarwe, die geel is, wordt gebruikt om deegwaren en couscous te produceren. 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARR.2318-09.FR.pdf
http://www.douane.gov.ma/adil/
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/DEC_2-04-52_FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/DEC_2-04-52_FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARR.2232-06.FR.pdf
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2.5 BOTER, OLIËN EN VETTEN 

Er worden verschillende definities gehanteerd, maar de belangrijkste is dat boter verkregen wordt door het 

karnen van melk of room met een minimum vetgehalte van 82%. Termen zoals ‘beurre de table’, ‘beurre de 

cuisine’, ‘beurre demi-sel’, ‘demi-beurre’, ‘beurre allégé’ zijn aanvaard mits een aantal voorwaarden zijn 

voldaan. Meer info hierover in het besluit uit 1921. 

 

Olie voor levensmiddelen (‘huile alimentaire’) is afkomstig van vruchten of zaden zoals olijven of 

zonnebloem. Het gebruik van die naam is slechts toegestaan wanneer de olie uitsluitend afkomstig is van 

de aangegeven vruchten of zaden. 

Olie zonder vermelding van vruchten of zaden mogen enkel worden aangeduid als ‘tafelolie’ wanneer de 

zuurgraad minder of gelijk is dan 0,7% (0,7 gram oliezuur per 100 gram) of ‘eetbare olie’ wanneer de 

zuurgraad minder of gelijk is dan 2%. 

Argan- en olijfolie mogen een zuurgraad van meer dan 2% hebben. Voor meer info betreffende olijfolie, zie 

decreet 2-14-268 uit 2015. 

 
  
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARV.11-1921.FR.c8.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/DEC.2-14-268.FR.pdf
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Margarine wordt gedefinieerd als elke andere vette voedingsstof dan boter en reuzel, die er als boter uitziet 

en voor dezelfde doeleinden als boter wordt gebruikt. Margarine mag wel niet meer dan 10% boter bevatten. 

En het gebruik van de woorden "boter", "melk", "room" is verboden in alle mondelinge of schriftelijke 

reclame, in welke vorm dan ook.  

 

Sorbinezuur mag worden gebruikt in de verpakkingsmaterialen van margarine. Het zuur houdt het ontstaan 

van schimmel tegen (decreet uit 1970). 

 

2.6 SUIKERS 

2.6.1 Suiker 

 
Er worden suikerbieten in Marokko geteeld in de regio Béni Mellal en Doukkala. De productie staat in voor 

ongeveer 60% van de nationale consumptie. De rest, niet geraffineerd suikerriet, wordt ingevoerd uit Brazilië 

(in 2017 1,13 miljoen ton) en Mexico (in 2017 30.000 ton). Cosumar is de enige importeur van deze suiker. 

 

De naam geraffineerde suiker wordt enkel gebruikt voor kristalsuiker, suikerbrood, tabletten of klontjes, 

verkregen door het zuiveren en kristalliseren van ruwe suiker dat ten minste 99,5% sacharose per 100 g 

bevat. Cassonade is dan weer een term die enkel en alleen kan gebruikt worden voor ruwe rietsuiker. 

 
Witte kristalsuiker heeft een sacharosegehalte van meer dan 98% terwijl ‘suiker met lage trekkracht’ en 

‘bruine suiker’ gereserveerd zijn voor suikers met respectievelijk meer dan 85% en minder dan 98% 

sacharose. 

 
  
 

2.6.2 Honing 

 
Honing is samengesteld hoofdzakelijk door fructose en glucose (er kunnen ook andere ingrediënten 

gebruikt worden zoals organische zuren). Honing mag vloeibaar, dikker of gekristalliseerd zijn. Honing mag 

geen vreemde organische of anorganische deeltjes hebben. 

Daarnaast worden ook bijproducten zoals propolis of pollen, gecommercialiseerd. 

 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/DEC.1153-66.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARV.03-1928.FR.c4.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/Miel/DEC.2-17-463.FR.pdf


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 12 van 37 Voedingsreglementering- en etikettering in Marokko 2.09.2019 
 

De chemische samenstelling is bij ministerieel arrest 1564-18 bepaald door de minister van Landbouw. De 

volledige tekst vindt u hier. 

 

Op het etiket moet een duidelijke vermelding zijn als de honing in Marokko werd geproduceerd of 

geïmporteerd. Honing mengen mag, maar indien het gehalte lokale honing meer dan 50% bedraagt, moet 

‘mélange de miel du Maroc et de miels d’importation’ vermeld worden. Anders moet ‘miel d’importation’ op 

het etiket. 

Andere elementen zoals de regio waar de honing geproduceerd werd of botanische oorsprong mogen, 

maar zijn niet verplicht. 

 

Importeurs van honing zijn gebonden aan de regels van artikel 48 van het decreet nummer 2-10-473. 

 

2.6.3 Gelei, jam, marmelade 

 
‘Confiture’, ‘gelée’ of ‘marmelade’, gevolgd door de naam van één of meer vruchten met of zonder de 

vermelding "zuivere vruchten en suiker" mogen enkel worden geproduceerd met geraffineerde suiker, witte 

kristalsuiker, cassonade of bruine suiker.  

Dezelfde benamingen, gevolgd door de woorden: "alle vruchten", worden uitsluitend gebruikt voor 

producten die minimum drie soorten fruit bevatten. 

 
Het is verboden confituren en geleien die meer dan 40 gram water per 100 gram bevatten en marmelade 

die meer dan 45 gram water per 100 gram product bevat, in te voeren met het oog op het verkopen of te 

verkopen. 

 

2.7 CHOCOLADE 

De wetgeving rond de productie en commercialisatie van cacao ((Theobroma cacao L.) en chocolade dateert 

uit 2009 (decreet nummer 2-06-517).  

Het decreet geeft de gedetailleerde definities weer van verschillende cacaoproducten. We vermelden 

hieronder de meest courante in de Marokkaanse markt. 

 

Wanneer gesproken wordt over ‘fèves de cacao’ dan worden cacaobonen die gefermenteerd en gedroogd 

zijn, bedoeld. 

‘Cacao en grains’ (vertaling: ook cacaobonen) kunnen gebrand of ongebrand zijn, maar zijn schoongemaakt, 

gedopt en ontkiemd én hebben niet meer dan 5% niet-verwijderde dopjes en ziektekiemen en maximum 

10% as (dit laatste wordt berekend op basis van het gewicht van het droge, ontvette materiaal). 

Cacaoboter is het vet dat wordt verkregen door het persen van onder andere cacaobonen (‘cacao en grains’). 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/Animaux-et-produits-dorigine-animales/Produits-dorigine-animales/ARR.1564-18.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/transversale/DEC.2-10-473.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARV.03-1928.FR.c4.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/DEC.2-06-517.FR.pdf
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Cacaopoeder wordt verkregen door een mechanische verwerking van cacaobonen 

(‘cacao en grains’) en dat een cacaobotergehalte van minimum 20% heeft (mager 

cacaopoeder ≤20%). Gesuikerd cacaopoeder is een mengsel van cacaopoeder 

(minimum 25%) en suiker terwijl chocoladepoeder een mengsel is van cacaopoeder 

(minimum 32%) en suikers. 

 

N.v.d.r.: Nesquick wordt op de Marokkaanse markt verkocht waarbij op de 

ingrediëntenlijst vermeld staat ‘cacao maigre 21,3%’. 

 
Het basisproduct chocolade is ‘couverture’, dat bestaat uit geperste cacaobonen, cacaoboter en suiker. De 

droge materie cacao moet minimum 35% cacaobestanddelen hebben waarvan tenminste 31% cacaoboter 

en 2,5% vetvrije cacao. Dit is de definitie van het FAO. 

 
Fondant of donkere chocolade mag genoemd worden wanneer couverture chocolade wordt verwerkt met 

minimum 18% cacaoboter en 14% vetvrije cacao. 

Melkchocolade wordt gemaakt van ‘couverture van melk’ (minimum 25% cacaobestanddelen gemengd met 

minimum 14% melkpoeder dat een vetgehalte heeft van minimum 31%) met dien verstande dat het 

vetgehalte (uit cacaoboter en melk) minimum 25% bedraagt. 

Witte chocolade heeft enkel cacaoboter (minimum 20%) en 14% melkpoeder. 

 

Pralines of ‘bonbon de chocolat’ is een éénhapsproduct waarvan de hoeveelheid chocolade minimum 25% 

van het totale gewicht is.  

 

Onderstaande producten mogen toegevoegd worden aan cacao- en chocoladeproducten: 

• lecithine van plantaardige oorsprong met een peroxidegehalte van maximum 10; 

• natuurlijke of kunstmatige aromastoffen die niet doen denken aan chocoladesmaak of -vet; 

• eetbare ingrediënten, andere dan bloem, zetmeel of vetten, met een maximumgewicht van 40% van 

het totale gewicht; 

• plantaardige vetten, andere dan cacaoboter, met een maximum van 5% van het eindproduct; 

• kokosolie wanneer chocolade-ijsroom wordt geproduceerd; 

 

Kleurstoffen mogen enkel gebruikt worden bij decoratie of enrobage. Zoetstoffen daarentegen, zijn 

aanvaard bij chocoladeproducten met een lage energiewaarde of zonder suiker. Bij gebruik van andere 

voedingsadditieven wordt verwezen naar de normale reglementering. 
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2.8 AZIJN 

Twee regelgevingen zijn van toepassing, de eerste uit 1950, die voornamelijk de invoer en verkoop van 

azijnzuur regelt. 

De tweede tekst is decreet nummer 2-10-385 uit 2011 waarbij azijn wordt gedefinieerd als het product dat 

wordt verkregen uit het biologische proces van dubbele gisting, alcoholisch en azijnzuur, van vloeistoffen 

of andere stoffen van agrarische oorsprong (zoals fruit of wijn). 

 

Het minimum azijngehalte is 5 gram azijnzuur per 100 ml. Dit gehalte wordt uitgedrukt in graden en wordt 

gemeten bij 20 graden Celsius. Een afwijking van 0,2 of 2 gram azijnzuur per liter is toegestaan. 

Wijnazijn moet een minimum azijngehalte van 6 gram azijnzuur per 100 ml hebben. 

 

Het restalcoholgehalte van azijn is beperkt tot 0,5% van het volume, met uitzondering van wijnazijn, 

waarvan de limiet is ingesteld op 1%. 

Azijn mag slechts worden ingevoerd of verkocht worden in verpakkingen waarvan het volume uitgedrukt is 

in liters: 0,20 l; 0,25l ; 0,50 l, 0,75 l, 1 l, 1,5 l, 2,5 l, 5 l en 10 l. 

2.9 ZOUT 

Het decreet nummer 2-08-362 uit 2009 zegt dat gewoon zout (natriumchloride), het zogenaamde keuken- 

of tafelzout, gewonnen is uit zoutpannen of gemijnd uit zoutmijnen. Aan voedingszout dat in Marokko 

wordt verpakt, ingevoerd of verkocht, moet jodium worden toegevoegd. Het percentage werd bij arrest 

1486-09 vastgelegd, met name tussen 20 en 40 gram per kilo. 

 

Zout moet in een gesloten verpakking verkocht worden waarvan het gewicht niet meer is dan 1 kg. Op het 

etiket moet de vermelding komen: 

- ‘gejodeerd zout’ in goed zichtbare en leesbare letters; 

- het jodiumgehalte uitgedrukt in mg per kg zout; 

- het logo (zie foto hieronder); 

- bij ingevoerd gejodeerd zout moet ook het land van oorsprong vermeld worden. 

 

 

 

 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARV.28-11-1950.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/DEC.2-10-385.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/DEC.2-08-362.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARR.1486-09.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Produits_alimentaires/ARR.1486-09.FR.pdf
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2.10 DRANKEN 

2.10.1 Sterke drank 

 
De wetgeving op de invoer en commercialisatie van dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische, 

dateert grotendeels nog uit de tijd van het Franse protectoraat (uit de jaren 1910 en 1920). De meest 

gedetailleerde, van 16 mei 1916, gaat over sterke drank en meer bepaald over de benamingen. 

 

Bijvoorbeeld: 

‘Cognac’ is het exclusieve product van de distillatie van natuurlijke wijnen binnen de Charente regio in 

Frankrijk en dat volgens het unieke ‘Charentais’ productieproces. 

‘Scotch whisky’ moet minimum 3 jaar zijn en geproduceerd zijn in Schotland; de importeur is verplicht een 

oorsprongscertificaat te kunnen voorleggen.  

 

Daarnaast wordt ook vermeld dat sterke dranken een minimumgehalte alcohol moet bevatten: 

- 40% voor whisky, pastis en mahia 

- 37,5% voor rum, vodka en ‘eaux de vie’ 

- 36% voor brandy 

- 35% voor anijs en sterke dranken gemaakt op basis van granen 

- 25% voor fruitlikeuren 

- 15% voor anijslikeuren 

- 5% voor ‘mixed drink’ 

 

Andere alcoholische dranken kunnen worden goedgekeurd op basis van een technisch dossier dat bestaat 

uit: 

- technische gegevens van het betrokken product alsook de verpakking ervan; 

- een voorbeeld van de verpakking 

- een certificaat van vrij verkeer in het land van oorsprong wanneer het een geïmporteerd product 

betreft; 

- een analyserapport van een geaccrediteerd labo. 

 

De import, het produceren of bottelen of het verhandelen van spirituele dranken kan enkel gebeuren na 

goedkeuring van het ministerie van Landbouw. Deze goedkeuring wordt enkel verleend wanneer o.a. aan 

de Marokkaanse norm inzake hygiëne wordt voldaan. 

 
 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARV.05-1916.FR.c5.pdf
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2.10.2 Bier 

 
In vergelijking met wijnen, wordt bier weinig vermeld in de Marokkaanse wetgeving. De oorspronkelijke wet 

dateert van 1929, maar werd aangepast in 1977 en 2017. 

 

Bier is een drank die verkregen wordt door de alcoholische gisting van mout (bereid uit zetmeelhoudende 

granen, hop, water en eventueel suiker).  

 

Verrassend is echter dat alcoholvrij bier toegelaten is in Marokko wanneer er een effectief alcohol-

volumegehalte van ≤1,2% is. Deze regel geldt ook voor geuzebieren (artikel 1-3) en verwijst naar het arrest 

2975-17 van 2 november 2017. 

 

2.10.3 Wijn 

 
Marokko heeft een lange traditie als wijnland, daterend van het Fenicische tijdperk. Het is slechts vanaf 1910 

met de komst van Franse, Spaanse en Italiaanse wijnboeren dat rond Casablanca (Ain Sebâa of Oasis 

bijvoorbeeld) de eerste wijngaarden ontwikkeld worden. Vanaf 1930 wordt sterk geïnvesteerd in wijnkelders 

(bijvoorbeeld Cave de la Ferme Rouge). De oudste wet dateert dan ook uit die periode, 23 mei 1931, die de 

periode van de druivenoogst per regio vastlegde. Tijdens die periode was het verboden om suiker en glucose 

in en rond de plaats van vinificatie te hebben.  

 

De Europese Economische Gemeenschap (Verdrag van Rome uit 1957) gooide roet in het succesverhaal door 

het mengen van Europese wijnen met Noord-Afrikaanse wijnen te verbieden.  

Het is onder andere dankzij Brahim Zniber en Guy Baconnet dat de Marokkaanse wijnbouw actief bleef. 

Koning Hassan II was zeker van het Marokkaanse succes en deed o.a. beroep op oenologen uit Frankrijk 

waardoor de sector een heropleving kreeg. Denk maar aan de wijnen van Volubilia of Chateau Roslane. 

 

Het is slechts vanaf 1977 dat wijn wordt gedefinieerd door een decreet (nummer 2-75-321 van 12 augustus 

1977). 

Wijn is een drank verkregen uit de alcoholische gisting van verse druiven of druivensap. Verschillende 

definities worden gebruikt: 

- ‘vin ordinaire’ of gewone wijnen (in Marokko geproduceerd of geïmporteerd) en die niet in 

aanmerking komen voor de hieronder vermelde benamingen. Belangrijk te noteren is dat wijn met 

een alcoholpercentage van 12° niet mag verkocht noch geïmporteerd worden; 

- ‘vin sélectionné’ is een wijn van 13 maanden zonder de vermelding van het oogstjaar (‘millésime);  

- een ‘vin vieux’ is een wijn van 25 maanden met vermelding van het oogstjaar; 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARV.03-1929.FR.c2.pdf
https://telquel.ma/2018/07/17/le-vin-marocain-2500-ans-dhistoire_1604271/?utm_source=tq&utm_medium=normal_post
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARV.05-1931.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/DEC.2-75-321.FR.c4.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/DEC.2-75-321.FR.c4.pdf
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- ‘vin à appellation d’origine’ (AOC) zijn wijnen van oorsprong uit een geografisch gebied met 

specifieke kwaliteit of kenmerken. Bijvoorbeeld Les Côtes de Romnani of Chateau Roslane 

- ‘vins mousseux’ of ‘vins pétillants’ hebben al dan niet een 2e gisting. Maar om de benaming ‘crémant’ 

te gebruiken, is de 2e gisting op fles noodzakelijk en duurt het gistproces minder dan 9 maand. 

‘Crémant de l’Atlas’ is de enige Marokkaanse schuimwijn met een AOC. 

 

Wijnproducenten doen er goed aan om alle teksten in detail te lezen aangezien verschillende voorwaarden 

vermeld staan zoals een maximumproductie van hectoliter per hectare, maximum aantal druivenstokken 

aangeplant per hectare, verpakking enz. 

 

Wijnproducenten en groothandelaars moeten ook beschikken over 2 registers, te gebruiken bij aankomst 

en vertrek en volgens het formaat vastgesteld door het ministerie van Landbouw. Het ene wordt gebruikt 

voor de gewone wijnen (ook geïmporteerde wijnen) en het andere voor de AOC wijnen (ook geïmporteerde 

wijnen). 

Merken en illustraties die op het etiket voorkomen, moeten voorafgaandelijk door het ministerie van 

Landbouw worden goedgekeurd. 

 

2.10.4 Drinkwater 

 
De meest recente wet is die uit 2016 (wet 36-15) die in artikel 59 stipuleert dat mineraalwater en bronwater 

mag ingevoerd worden als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.  

 

(artikel 3) Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

- ‘bronwater’ is natuurlijk water uit een ondergrondse bron dat geen chemische behandeling nodig 

heeft om drinkbaar te zijn; 

- ‘natuurlijk mineraalwater’ is water uit een ondergrondse bron dat een constante, natuurlijke 

chemische samenstelling heeft en geen chemische behandeling vereist om drinkbaar te zijn; 

- ‘tafelwater’ is water dat uit het openbaar waternetwerk komt en dat drinkbaar (gemaakt) is, zo 

wordt gedistilleerd water ook tafelwater genoemd. 

De kwaliteit van het water moet continu verzekerd worden door de fabrikant en de distributeur door een 

geaccrediteerd labo. 

 

We verwijzen ook naar de tekst uit 1933 en uit 1953 met onderstaande belangrijke info: 

- De tekst op het etiket moet vermelden (naam van de bron, naam van de stad of gemeente, datum 

van de goedkeuring om het water te bottelen en naam en adres van de exploitant).  

- De goedkeuring om een bron uit te baten (aanvraag bij het ministerie van Gezondheid); wordt bij 

arrest gegeven. 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARR.250-14.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARR.815-04.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARR.148-08.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARR.352-09.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation_connexe/LOI.36-15.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARV.04-1933.FR.c4.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/ARV.02-1953.FR.pdf
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- Import en verkoop van water (door ministerie van Gezondheid goedgekeurd) kan alleen in 

verzegelde flessen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een recent marktonderzoek van Sunergia heeft uitgewezen dat 17% van de Marokkanen water uit flessen 

drinkt én dat flessenwater niet als een luxeproduct wordt beschouwd. Les Eaux Minérales d’Oulmès (merken 

Sidi Ali, Aïn Atlas en Bahia) en Sotherma (Aïn Saiss en Sidi Hrazem) hebben samen een marktaandeel van 

90%. 

 

CSP = socio-professionele categorie waarbij A en B de rijkere bevolking is, C de middenklasse en D en E de 

lagere inkomensklasses. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://mobile.leconomiste.com/article/1049278-eaux-embouteillees-le-maroc-le-plus-cher-de-la-region-mena
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2.10.5 Fruitsappen en soda 

 

De wetgeving rond niet-alcoholische dranken zoals fruitsappen, thee, energiedranken en soda’s is zeer 

recent en dateert van 2016 (decreet 2-15-306) en 2019 (decreet 2-19-13). 

 

Voor de importeurs van dergelijke producten is het belangrijk dat zij voldoen aan de voorwaarden van het 

hoger vermelde artikel 48 van decreet nummer 2-10473. 

 

2.11 VLEES & CHARCUTERIE 

Dieren en dierlijke producten (vlees, vis, maar ook producten gebruikt voor de voortplanting van  dieren 

zoals sperma) kunnen geïmporteerd worden in Marokko op voorwaarde dat de goederen een fytosanitair 

certificaat hebben en uit een land komen waar geen ziektes voorkomen. Zij worden bij aankomst in Marokko 

aan een sanitaire controle onderworpen ten koste van de importeur. Wanneer dieren of goederen niet door 

de sanitaire controle geraken, worden de dieren onder quarantaine geplaatst of de goederen vernietigd; 

alles op kosten van de importeur (wet 24.89 uit 1993). 

Het decreet nummer 2-89-597 uit 1993 specifieert daarnaast ook welke informatie er op het fytosanitair 

certificaat moet vermeld staan. In 2018 verscheen het ministerieel arrest over de controlemodaliteiten van 

het ONSSA (arrest nummer 141-18). 

 

De invoerder heeft een toelatingscertificaat om te importeren nodig. Het certificaat wordt alleen afgegeven 

aan importeurs die beschikken over ruimten en vervoermiddelen die voldoen aan de regelgeving met 

vastgestelde hygiëne- en gezondheidsvoorschriften. 

 

De fytosanitaire certificaten voor vleesproducten van het FAVV zijn nog niet gevalideerd door het 

Marokkaanse ONSSA. Daardoor is export, op dit moment, nog niet mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/DEC.2-15-306.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/DEC.2-19-13.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/imp_exp/LOI.24-89.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/imp_exp/DEC.2-89-597.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/imp_exp/ARR.141-18.FR.pdf
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2.12 LABEL HALAL MAROC 

Imanor, het Marokkaanse Instituut voor Normen, geeft het kwaliteitsmerk ‘Label Halal Maroc’ in het leven 

geroepen. Dit label is erkend door JIKAM, een Maleisisch agentschap verantwoordelijk voor halalcertificatie, 

en heeft als doel om Marokkaanse producten een betere exportkans te geven in moslimlanden. 

 
Producten met het label voldoen aan 2 normen: 

- NM 08.0.800 voor voedingsproducten en handelt over de voedselveiligheid; en 

- NM 08.0.802 voor cosmetische producten 

 

Op datum van 23 augustus 2019 zijn er 110 Marokkaanse bedrijven die het Label Halal Maroc toegekend 

kregen. Een volledige lijst van is te raadplegen via deze link. 

 

Als islamitisch land stipuleert Marokko dat alle vlees ‘halal’ moet zijn. Het vlees moet dus geslacht zijn op 

de islamitische wijze en helemaal uitgebloed. Deze slachtmanier wordt aan de hand van een certificaat 

bevestigd. Het vlees wordt opgeslagen in de door ONSSA gecontroleerde opslagplaatsen. 

 

De Mahal Expo wordt jaarlijks in juni georganiseerd in Beni Mellal. 

 
  

https://www.imanor.gov.ma/wp-content/uploads/2016/08/LLH05-Liste-des-titulaires-du-label-HALAL-23.08.2019.pdf
https://www.mahalexpo.com/#about
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3. ETIKETTERING 

Het decreet 2-12-389 uit 2013 is van toepassing voor de algemene voorwaarden van etikettering op 

voedingsproducten en dit zowel voor lokaal geproduceerde als geïmporteerde producten. 

 

Elke producent of importeur is verantwoordelijk voor het etiket van de producten die hij/zij 

commercialiseert en garandeert dat dit etiket conform het decreet 2-12-389 is.  

 

Een product op de markt brengen waarvan de minimale houdbaarheidsdatum of de uiterste gebruiksdatum 

verlopen is, is niet toegelaten. De resterende duur tot de minimale houdbaarheidsdatum of de uiterste 

gebruiksdatum bedraagt ook ten minste een kwart van de tijd. In dat laatste geval moet de productiedatum 

dan ook vermeld worden op de bijhorende documenten. Voor speciale producten, zoals vlees of vis, is 

aanvullende informatie vereist. 

 

Het etiket moet in het Arabisch opgesteld zijn, eventueel aangevuld met één of meerdere talen. De minister 

van Landbouw kan voor sommige particuliere klanten (bijvoorbeeld duty free import) een dispensatie geven 

aan het Arabische etiket. 

 

Het decreet geeft geen voorbeeld van hoe het etiket eruit moet zien, maar vermeldt wel welke elementen 

verplicht zijn: 

1. Benaming van het product, gevolgd door de fysische staat ervan (bijvoorbeeld in poeder, 

gepasteuriseerd, enz.) 

2. De lijst van ingrediënten inclusief diegene die een allergie of een intolerantie kunnen veroorzaken 

zoals eieren of noten. De volledige lijst vindt u in Bijlage I van het decreet 2-12-389. Ook 

voedingsadditieven moeten vermeld worden. Deze lijst moet in aflopende volgorde van gewicht op 

het moment van productie zijn. 

3. Nettogewicht alsook dat van bepaalde ingrediëntencategorieën volgens het metrisch stelsel. 

4. Minimale houdbaarheidsdatum of de uiterste gebruiksdatum waarbij respectievelijk de volgende 

termen gebruikt worden (zie artikel 24 van het decreet): 

a. ‘à consommer de préférence avant le’ wanneer de dag, maand en jaar vermeld worden; 

b. ‘à consommer de préférence avant fin’ wanneer enkel maand en jaar vermeld worden; 

c. ‘à consommer jusqu’au’ met dag, maand en jaar. 

5. Specifieke bewaringsvoorwaarden. 

6. Naam, maatschappelijke zetel en adres van de fabrikant of de importeur. 

7. Land van oorsprong of plaats van herkomst. 

8. Gebruiksaanwijzing, indien noodzakelijk. 

9. Percentage alcohol bij dranken ≥1,2% alcohol. 

10. De voedingswaarden. 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/transversale/DEC.2-12-389.FR.c2.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/transversale/ARR.1379-10.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/transversale/ARR.2037-16.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/transversale/ARR.3871-15.FR.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/transversale/ARR.281-16.FR.pdf
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11. Indicatie van het lotnummer bij de productie. 

12. Speciale indicaties zoals toevoeging van zoetstoffen, dranken met een hoog cafeïnegehalte. Zie 

Bijlage 2 van het decreet 2-12-389 voor de volledige lijst van speciale indicaties. 

13. Het goedkeuringsnummer of akkoord (bijv. bij mineraal bronwater) indien vereist door de wet. 

 

Het etiket moet lees- en zichtbaar 

zijn en zowel letters, cijfers, 

pictogrammen als symbolen 

mogen gebruikt worden. Artikel 12 

is zeer specifiek wat betreft de 

hoogte van de letters en de wet 

verwijst naar: 

- De Arabische letter ميم die 

hoger of gelijk moet zijn 

dan 1 mm; 

- De letter x in een vreemde 

taal die gelijk of hoger 

moet zijn dan 1,2 mm. 

 
 
 
Ook het arrest 440-01 uit 2001 is van belang aangezien het voor conserven en verse producten (zoals vlees, 

eieren, melk) de geldigheidsduur van de producten alsook de opslagtemperatuur vastlegt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/ARR.440-01.FR.c2.pdf
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4. RETAILERS 

 

Marjane Holding 
+212 529 021 000 
www.marjane.co.ma 
www.acima.ma 
 
Verantwoordelijke: Mr. Ayoub Azami, CEO 
Activiteit: hypermarkt en supermarkt 
Merken: Marjane, Acima/Marjane Market en 
Electroplanet (gespecialiseerd in 
huishoudtoestellen) 
 

Retail Holding – Groupe Label’Vie 
+212 537 569 595 
www.labelvie.ma 
www.carrefourmaroc.ma 
 
Verantwoordelijke: Rachid Hadni, directeur général 
Activiteit: supermarkt, hypermarkt en groot 
distributie 
Merken: Carrefour, Carrefour Market, Atacadão 

Bim Maroc 
+212 522 679 292 
www.bim.ma 
 
Verantwoordelijke: Farouk Ozturk, Directeur 
général 
Activiteit: supermarkt 
Merken: Bim 

Ynna Holding - Aswak Assalam 
+212 537 712 629 
www.aswakassalam.ma 
 
Verantwoordelijke: Mama Tajmouati, CEO 
Activiteit: supermarkt en hypermarkt 
Merken : Aswak Assalam 

  

http://www.marjane.co.ma/
http://www.acima.ma/
http://www.labelvie.ma/
http://www.carrefourmaroc.ma/
http://www.bim.ma/
http://www.aswakassalam.ma/
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5. LIJST VAN IMPORTEURS 

 
Marokko telt veel vennootschappen die actief zijn in ‘négoce international’ en ‘import-export’. Velen 

beschikken niet over een eigen website noch over een professioneel emailadres (daarmee bedoelen we 

anders dan een gmail.com of hotmail.com extensie). Het is daarom dan ook onmogelijk om een lijst van 

alle bedrijven te bekomen. Hieronder vindt u per categorie een niet-exhaustieve lijst van een aantal bekende 

spelers. 

 

Een interessante bron is ook de catalogus van de voedingsdistributeurs in Marokko waar u per stad info 

vindt: http://alimentation-maroc.1sur1.com/index.php. 

 
 

5.1 ALGEMENE VOEDING (INCL. CONFISERIE EN DIEPVRIESPRODUCTEN) 

Compagnie Chérifienne de Chocolat - Aiguebelle (Group Omnipar) 
174 Route des Oulad Ziane, 20000 Casablanca 
Tel: +212 522 803985 
Fax: +212 522 806 174 
aiguebelle@aiguebelle.ma  
https://www.aiguebelle.com/pro/ 
 
Atlantic Food 
Zone Industrielle Ouled Saleh, Lot 20 secteur 17, 20180 Bouskoura 
Tel: +212 522 590258 
Fax: +212 522 590263 
https://www.atlanticfoods.ma/ 
 
Baby Food Maghreb  
5 rue de Sijilmassa, 20300 Casablanca 
Tel: +212 522 248009 
Fax: +212 522 400383 
baby.food@menara.ma 
http://www.babyfoodmaghreb.ma/ 
 
 
 
 
 
 

http://alimentation-maroc.1sur1.com/index.php
mailto:aiguebelle@aiguebelle.ma
https://www.aiguebelle.com/pro/
https://www.atlanticfoods.ma/
mailto:baby.food@menara.ma
http://www.babyfoodmaghreb.ma/
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Best Consumption of International Food  
rue Hachim Kostali, résid. Mekka 1, 10050 Rabat 
Tel: +212 524 335596 
Fax: +212 537 206490 
bcifood@bci.ma  
http://www.bci.ma 
 
Damandis/Mido Food Company 
70, rue Oulad Ziane, ang. Mohamed Smiha, 20090 Casablanca 
Tel: +212 522 303435 
Fax: +212 522 303415 
contact@midofood.com  
 
Food Group Trading 
26, Bd Massira El Khadra, 2°ét., 20100 Casablanca 
Tel: +212 522 392013 
Fax: +212 522 392075 
abenihya@foodgrouptrading.com  
http://www.foodgrouptrading.com  
 
Global Trading Company Morocco  
243, bd Mohammed V, 4°ét. 20110 Casablanca 
Tel: +212 522 301810 
Fax: +212 522 301821 
direction@gtc.ma  
 
Consortium Marocain de Commercialisation (Madec) 
Route d'El Jadida, km 10,5, 20232 Casablanca 
Tel: +212 522 650900  
Fax: +212 522 650911 
madec@madec.ma  
http://www.madec.ma  
 
Copralim 
Route de Médiouna, km 11,5, Douar Lahfaya, 20450 Casablanca 
Tel: +212 522 970102 
Fax: +212 522 970597 
copralim@copralim.ma 
http://www.copralim.ma/index.php/apropos.html 
 
 
 
 

mailto:bcifood@bci.ma
http://www.bci.ma/
mailto:contact@midofood.com
mailto:abenihya@foodgrouptrading.com
http://www.foodgrouptrading.com/
mailto:direction@gtc.ma
mailto:madec@madec.ma
http://www.madec.ma/
mailto:copralim@copralim.ma
http://www.copralim.ma/index.php/apropos.html
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Davigel Maroc Food (DM Food) 
Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah Marina, Tour Crystal 1, niveau 3, 20030 Casablanca 
Tel: +212 522 430559 
https://www.davigel.ma/ 
 
Delights Food Maroc 
Rue Jaafar Ibnou Habib - Résidence Al Machrik II - 1ére Etage N°3, 20000 Casablanca 
Tel: +212 522 443111 
Fax: +212 522 452183 
 
Foods & Goods  
z.i. Ouled Saleh , 5869/53, Ennour 2, lot SI 7/19 
27182 Bouskoura 
Tel: +212 522 590060 
Fax: +212 522 590059 
info@g.ma  
http://www.fg.ma  
 
Groupex  
14, Rue Ain Sidi Ali, 20000 Casablanca 
Tel: +212 522 486683 
Fax: +212 522 486699 
contact@groupex.ma 
https://www.groupex.ma 
 
Jessy Diffusion  
10, Bd Abdelhadi Boutaleb - ex Rte d'Azemmour, 20250 Casablanca 
Tel: +212 522 945264  
Fax: +212 522 941233 
commercial@jessydiffusion.ma  
http://www.jessydiffusion.com  
 
King Generation 
Pôle Industriel ONDA, 20240 Casablanca 
Tel: +212 522 339 903 
Fax: +212 522 339 943 
Commercial@kinggeneration.com 
https://www.kinggeneration.com/ 
 
 
 
 
 

https://www.davigel.ma/
mailto:info@g.ma
http://www.fg.ma/
mailto:commercial@jessydiffusion.ma
http://www.jessydiffusion.com/
https://www.kinggeneration.com/
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Le Comptoir des Fruits Secs  
3, rue Molière, 20050 Casablanca 
Tel: +212 522 948070 
Fax: +212 522 393065 
 
Lesaffre Maroc  
92, bd Batali Med Ben Mekki - ex Gergovie, 20290 Casablanca 
Tel: +212 522 242600 
Fax: +212 522 406536 
casa@soders.lesaffre.com  
http://www.lesaffre.com  
 
Logifood Maroc 
115 Parc industriel Cfcim – Sogepib, 27182 Bouskoura 
Tel: +212 522 592 692 
Fax: +212 522 592 792 
http://logifood.ma/ 
 
Madec (Consortium marocain de commercialisation) 
Quartier Lissasfa, Route d'El Jadida (km. 10,5), 20300 Casablanca 
Tel: +212 522 650815 
Fax: +212 522 650911 
 
Mars Morocco  
Lotiss. Attaoufik , Résidence. Sans Pareil, n° 20-22 3ème étage, 20190 Casablanca 
Tel: +212 522 586500 
Fax: +212 522 586501  
http://www.mars.com  
 
Meh.Adl. Business 
Lot El Wifaq 3 N°3431, 10000 Temara 
Tel: +212 537 582337 
commercial@foodexpert.ma 
 
Mondelez Maroc 
Route 110 (par Chefchaouni) , Q.I. Ain Sebaa, 20250 Casablanca 
Tel: +212 522 345300 
Fax: +212 522 354580 
https://www.mondelezinternational.com/ 
 
 
 
 

mailto:casa@soders.lesaffre.com
http://www.lesaffre.com/
http://logifood.ma/contact/
http://www.mars.com/
mailto:commercial@foodexpert.ma
https://www.mondelezinternational.com/
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Multi Food Group 
13, Rue Tahar Al Manjra, 20160 Casablanca 
Tel: +212 522 946711 
Fax: +212 522 946708 
http://multifoodgroup.ma/ 
 
New Cita Trading  
80, bd Abdelkrim Al Khatib ex Oulad Ziane, 20500 Casablanca 
Tel: +212 522445010 
Fax: +212 522445012 
citabrior@menara.ma  
http://www.citabrior.com  
 
Obegi Consumer Products Maroc 
59, Bd Zerktouni, 6ème étage no 18, 20000 Casablanca 
Tel: +212 522 320062 
Fax: +212 522 301821 
Contact.us.morocco@ocph.com 
http://www.ocph.com/ 
 
Panna Négoce SARL 
18, Lot Hamra 2, rue 12, Bd Al Qods, 20460 Casablanca 
Tel: +212.522.87.34.35 
pannanegoce@gmail.com 
http://www.pannanegoce.com/ 
 
Pralinor 
3, Rue Michel-Ange, 20050 Casablanca 
Tel: +212 522 260477 
Fax: +212 522 396245 
Administrative.info@pralinor.com 
http://www.pralinor.com/en 
 
Prestige Food Distribution  
2, Bd Sfax -ex BenAissa Ejjarouani, Zone Industrielle Sidi Bernoussi, 20500 Casablanca  
Tel: +212 522340970 - +212 522340971 
Fax: +212 522340975 
 
Salipro 
km 15.5 route de Ouarzazate, 40000 Marrakesh 
Tel: +212 524 326717 
Commercial@salipro.ma 
Http://salipro.ma 

http://multifoodgroup.ma/
mailto:citabrior@menara.ma
http://www.citabrior.com/
mailto:Contact.us.morocco@ocph.com
http://www.ocph.com/
mailto:pannanegoce@gmail.com
http://www.pannanegoce.com/
mailto:Administrative.info@pralinor.com
http://www.pralinor.com/en
mailto:Commercial@salipro.ma
http://salipro.ma/
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Sodibola 
12, Av. My Abdelhafid, 90000 Tanger 
Tel: +212 539 313237 
info@solidbola.ma 
http://sodibola.com/ 
 
Stock Pralim (Anuar Invest Group) 
9, Bd Moukaouama – ex Résistance, 20110 Casablanca 
Tel: +212 522 445588 
Fax: +212 522 445513 
Contact@stockpralim.com 
http://www.stockpralim.com 
 
Sofadex-Puratos 
Angle Rue Jules Zannier et Bih Hakim, Bd de l’Oasis, 20100 Casablanca 
Tel: +212 522 254071 
Fax: +212 522 994685 
sdgsofadex@sofapur.com 
http://www.sofadex-puratos.ma/fr 
 
Taste of America 
M37, Rez de Chaussée du Centre Commercial Mega Mall 
Km 4,2 Av Mohamed VI, 10000 Rabat 
Tel: +212 537 666299 
http://tasteofamerica.ma/ 
 
Unilever Maghreb 
Km 10 Route Cotière, 20252 Casablanca 
Tel: +212 522 345000 
Fax: +212 522 355692 
https://www.unilevermaghreb.com/ 
 
Vialys (Comaner Group) 
Espace Sophia, 119, Avenue de l'Armée Royale, 20000 Casablanca 
Tel: +212 522 449930 
Fax: +212 522 449946 
contact@vialys.ma 
https://www.vialys.ma & https://www.comaner.com/ 
 
 
 
 
 

mailto:info@solidbola.ma
http://sodibola.com/
mailto:Contact@stockpralim.com
http://www.stockpralim.com/
mailto:sdgsofadex@sofapur.com
http://www.sofadex-puratos.ma/fr
http://tasteofamerica.ma/
https://www.unilevermaghreb.com/
mailto:contact@vialys.ma
https://www.vialys.ma/
https://www.comaner.com/
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Yozi Food 
No 1, Zone Industrielle, 12020 Témara 
Tel: +212 537 608475 
contact@yozifood.com 
http://yozifood.com/ 
 
Zealous 
5, Rue Khartou, Magasin no 1, 10040 Rabat Océean 
Tel: +212 537 298888 
Fax: +212 808 323200 
zealous.ad@gmail.com 
https://www.zealous.ma 
 

5.2 KOFFIE & THEE 

Veel koffiebedrijven importeren groene koffiebonen (o.a. uit Brazilië), branden en verpakken de koffie lokaal 

in Marokko en brengen een eigen merk op de markt. Uitzonderingen hierop zijn Lavazza, Nespresso en Café 

Liégeois. 

Veel koffiebedrijven importeren en verdelen ook thee eventueel aangevuld met koekjes, chocolade en 

confiserie. 

 
Arôme Café 
13 Allée des Mimosas, 20250 Casablanca 
Tel: +212 522 351821 
Fax: +212 522 354827 
laromecafe.sarl@yahoo.fr 
 
Bicafé 
74, rue Attarmidi, 20370 Casablanca 
Tel: +212 522 257193 
Fax: +212 522257213 
bicafe@bicafe.ma  
http://www.bicafe.pt  
 
Cafés Carrion 
4, rue Mohammed Torres, 93000 Tétouan 
Tel: +212 539 965185 
Fax: +212 539 688861 
commercial@cafescarrion.com 
http://www.cafescarrion.com 
 

mailto:contact@yozifood.com
http://yozifood.com/
mailto:zealous.ad@gmail.com
https://www.zealous.ma/
mailto:laromecafe.sarl@yahoo.fr
mailto:bicafe@bicafe.ma
http://www.bicafe.pt/
mailto:commercial@cafescarrion.com
http://www.cafescarrion.com/
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Cafés du Brésil 
45 rue Soldat Taoufik Abdelkad, 20320 Casablanca 
Tel: +212 522 606162 
Fax: +212 522 611045 
cafesdubresil@menara.ma 
 
Cafés El Manar  
8, rue Edardar -ex Dordogne, bd. la Gironde, 20500 Casablanca 
Tel: +212 522 813753 
Fax: +212 522 813647 
cafeelmanar@wanadoo.net.ma 
 
Cafés Luna  
1, av. de 10 Mai, 93000 Tétouan 
Tel: +212 539 963768 
 
Caffé Molinari - Label Food 
287 bd Oqba Ben Nafia, 20350 Casablanca 
Tel: +212 522 604073 
Fax: +212 522 604076 
info@labelfood.ma 
http://www.caffemolinari.com 
 
Camino Real  
54, bd Yacoub El Mansour, 20100 Casablanca 
Tel: +212 522 992052 
Fax: +212 522 992052 
contact@cafe-copa.com 
http://www.cafe-copa.com 
 
C.i.a.o. - Comptoir Italien d'Alimentation Originelle 
14, douar Arabat, Tribue des Zenatas, 20640 Mohammedia 
Tel: +212 522 332491 
Fax: +212 522 332568 
info@ciao-sarl.com 
 
Daba Maroc - Nespresso 
3 bd Ibn Sina - ex Avicenne, 20370 Casablanca 
Tel: +212 801 007702 
Fax: +212 522 791212 
http://www.nespresso.com/ma 
 
 

mailto:cafesdubresil@menara.ma
mailto:cafeelmanar@wanadoo.net.ma
mailto:info@labelfood.ma
http://www.caffemolinari.com/
mailto:contact@cafe-copa.com
http://www.cafe-copa.com/
mailto:info@ciao-sarl.com
http://www.nespresso.com/ma
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Groupe Asta (Inducaf – Sodecaf) 
28, rue A. Ibn Ghazala -ex Bertrandon, bd Ibn Tachfine, 20320 Casablanca 
Tel: +212 522 621212 
Fax: +212 522 621456 
astaholding@gmail.com  
http://www.astagroupe.ma  
 
Habycaf 
25, rue Chefchaouen, 20250 Casablanca 
Tel: +212 522 620893 
Fax: +212 522 627142 
 
Herbex Maroc  
Plage Tilal, km 4 Elmansouria n°341, 20800 Mohammedia 
Tel: +212 523 323260 
Fax: +212 523 323596 
herbexmaroc@gmail.com 
http://www.herbex.ma/ 
 
les Cafés Dubois  
75, rue Amir Abdelkader, 20300 Casablanca 
Tel: +212 522 618109 
Fax: +212 522 618048 
commercial@lescafesdubois.com  
http://www.lescafesdubois.com  
 
Les Cafés Sucaf  
201, bd Moulay Ismaïl, 20290 Casablanca 
Tel: +212 522 240202 
Fax: +212 522 246774 
 
Les Cafés Victoria "Provic" 
21, Rue De Bergerac, 20500 Casablanca 
Tel: +212 522 314190 
Fax: +212 522 443545 
cafesvictoria@menara.ma 
 
Mécafé 
6, rue El Haouza - ex E, 20250 Casablanca 
Tel: +212 522 343661  
Fax: +212 522 661582 
info@mecafe.ma  
http://www.mecafe.ma 

mailto:astaholding@gmail.com
http://www.astagroupe.ma/
mailto:herbexmaroc@gmail.com
http://www.herbex.ma/
mailto:commercial@lescafesdubois.com
http://www.lescafesdubois.com/
mailto:cafesvictoria@menara.ma
mailto:info@mecafe.ma
http://www.mecafe.ma/
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Morocco Talento 
Résidence Lena 5C, II Boulevard Alexandrie, 20602 Casablanca 
Tel: +212 522 863656 
Fax: +212 522 863658 
Morocco@chinatalento.com.cn 
http://en.chinatalento.com/ 
 
Société Marocaine du Thé et du Sucre (Somathes) (deel van de Holmarcom Groep) 
Quartier industriel, 20180 Bouskoura 
Tel: +212 522 350873 
Fax: +212 522 350911 
courrier@somathes.ma 
http://www.holmarcom.ma 
 
Top Class Lavazza 
20, Boulevard Ghandi, 20200 Casablanca 
Tel: +212 522 946041 
Fax: +212 522 946043 
lavazza@lavazza.ma 
http://www.topclass.ma 

  

  

5.3 ALCOHOLISCHE DRANKEN 

Anciens établissements Vaissiere et Amar  
3, rue Abdelwahab Az-Zaqqaq, 20300 Casablanca 
Tel: +212 522 541937 
Fax: +212 522 541938 
 
Bourchanin et Cie - Comptoir de Représentations Commerciales Bourchanin 
72 bd Ibn Tachfine, 20300 Casablanca 
Tel: +212 522 307554 
Fax : +212 522 304570 
import@bourcha.com 
 
Ets Hazan 
16 rue Mohamed ElBahi -ex Meissonnier, 20100 Casablanca 
Tel: +212 522 251986 
Fax: +212 522 222572 
etshazan@gmail.com 
 
 

mailto:Morocco@chinatalento.com.cn
http://en.chinatalento.com/
mailto:courrier@somathes.ma
http://www.holmarcom.ma/
mailto:lavazza@lavazza.ma
http://www.topclass.ma/
mailto:import@bourcha.com
mailto:etshazan@gmail.com
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Foods & Goods 
Zone Industrielle Ouled Saleh 19, Lot SI, 27182 Bouskoura 
Tel: +212 522 590060 
Fax : +212 5 22 59 00 59 
info@fg.ma 
http://www.fg.ma 
 
Grand Sud Import - Eurocave 
19, rue Anwal -ex Esnes, 20140 Casablanca 
Tel: +212 522 590005 
Fax: +212 522 220403 
contact@grandsudimport.ma  
https://www.eurocave.com/ 
 
Groupe Ebertec (deel van Diana Holding) 
Allée des Citronniers, 20250 Casablanca 
Tel: +212 522 350801 
Fax: +212 522 351223 
reception@groupeebertec.ma 
http://www.dianaholding.com/poles-dactivites/negoce-et-distribution/groupe-ebertec 
 
Jessy Diffusion  
10, Bd Abdelhadi Boutaleb - ex Rte d'Azemmour, 20250 Casablanca 
Tel: +212 522 945264  
Fax: +212 522 941233 
commercial@jessydiffusion.ma  
http://www.jessydiffusion.com  
 
Menalco  
144, Zone Industr. Sidi Ghanem, 40000 Marrakech 
Tel: +212 524 338000 
Fax : +212 524 335020 
menalco@menalco.com 
http://www.menalco.com 
 
Somardis  
105, rue Mohamed El Beqqal, 40000 Marrakech  
Tel: +212 524 449272 
Fax: +212 524 449274 
somardissarl@gmail.com  
 
 

mailto:info@fg.ma
http://www.fg.ma/
mailto:contact@grandsudimport.ma
https://www.eurocave.com/
mailto:reception@groupeebertec.ma
http://www.dianaholding.com/poles-dactivites/negoce-et-distribution/groupe-ebertec
mailto:commercial@jessydiffusion.ma
http://www.jessydiffusion.com/
mailto:menalco@menalco.com
http://www.menalco.com/
mailto:somardissarl@gmail.com
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5.4 ZUIVELPRODUCTEN 

A.F.E. Distributions 
Rte 110, Boul Chefchaouni, 20100 Casablanca 
Tel: +212 522 862967 
Fax: +212 522 861610 
contact@afe-distributions.com 
http://afe-distributions.com/ 
 
Atlantic Food 
Zone Industrielle Ouled Saleh, Lot 20 secteur 17, 20180 Bouskoura 
Tel: +212 522 590258 
Fax: +212 522 590263 
https://www.atlanticfoods.ma/ 
 
Best Consumption of International Food  
rue Hachim Kostali, résid. Mekka 1, 10050 Rabat 
Tel: +212 524 335596 
Fax: +212 537 206490 
bcifood@bci.ma  
http://www.bci.ma 
 
Copralim  
route de Médiouna, Km 11,5 Ouled Haddou, Lahfaya, Bouskoura 
Tel: +212 522 970102 
Fax: +212 522 970597 
copralim@copralim.ma 
http://www.copralim.ma/index.php/ 
 
Fromagerie Bel Maroc 
Zone Industrielle de Mghogha, Route de Tétouan, 90 000 Tanger 
Tel: +212 802 000061 
http://www.bel-maroc.ma/ 
 
Fromital (Fromagerie Italienne) 
Zone Industrielle Tassila III - lots 13-14, 80650 Dcheira 
Tel +212 528 339930 
contact@fromital.com  
 
 
 
 

mailto:contact@afe-distributions.com
http://afe-distributions.com/
https://www.atlanticfoods.ma/
mailto:bcifood@bci.ma
http://www.bci.ma/
mailto:copralim@copralim.ma
http://www.copralim.ma/index.php/
http://www.bel-maroc.ma/
mailto:contact@fromital.com
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Lesaffre Maroc  
92, bd Batali Med Ben Mekki - ex Gergovie, 20290 Casablanca 
Tel: +212 522 242600 
Fax: +212 522 406536 
casa@soders.lesaffre.com  
http://www.lesaffre.com  
 
Milk Products Morocco (Alia Group Industry) 
rue Abou Bakr El Wahrani, 3 – 5, 20320 Casablanca 
Tel: +212 522 623821 
Fax: +212 522 624155 
 
Obegi Consumer Products Maroc 
59, Bd Zerktouni, 6ème étage no 18, 20000 Casablanca 
Tel: +212 522 320062 
Fax: +212 522 301821 
Contact.us.morocco@ocph.com 
http://www.ocph.com/ 
 
Prestige Food Distribution  
2, Bd Sfax -ex Ben Aissa Ejjarouani, Zone Industrielle Sidi Bernoussi, 20500 Casablanca  
Tel: +212 522340970 - +212 522340971 
Fax: +212 522340975 
 
Stock Pralim (Anuar Invest Group) 
9, Bd Moukaouama – ex Résistance, 20110 Casablanca 
Tel: +212 522 445588 
Fax: +212 522 445513 
Contact@stockpralim.com 
http://www.stockpralim.com 
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Deze studie werd samengesteld door: 
 
Mieke PYNNAERT, Vlaams Economisch Vertegenwoordiger 
Btisamme BEN BELLA, Stagiair 
 
 
Voor meer informatie, contacteer het kantoor van Flanders Investment & Trade in Casablanca: 
 
T +212 522 26 60 62 
casablanca@fitagency.com 
 
Représentation Economique de la Flandre 
Consulat Général de Belgique 
9, Rue Al Farabi 
20070 Casablanca 
Maroc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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