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Voorwoord 

Marokko heeft er zich de laatste jaren toe verbonden een aantal strategische maatregelen te 

nemen om de afvalverwerkingssector te hervormen. Dit houdt onder meer een versterking van het 

wettelijke kader in, implementatie en uitvoering van programma’s voor afvalbeheer en de 

hervorming van lokale belastingen. 

33 miljoen inwoners produceren jaarlijks ongeveer 7 miljoen ton huishoudelijk afval. In de 

stedelijke gebieden is dit goed voor 0,76 kg per dag per inwoner, in de landelijke gebieden is dit 

0,3 kg. In de steden wordt ongeveer 85% van het huishoudelijk afval opgehaald. 8% van het afval 

wordt gerecycleerd, 37% komt terecht op gecontroleerde stortplaatsen en 52% wordt openlijk 

gedumpt. In Marokko bevinden zich ongeveer 220 stortplaatsen.  

In 2006 werd de Wet 28-00 met betrekking tot het beheer en de vernietiging van afvalstoffen 

aangenomen. Die wet zorgt voor een algemeen wettelijk kader voor de afvalsector in Marokko. 

Decreten voor bepaalde afvalstromen vullen deze wet aan. Daarnaast respecteert Marokko met 

betrekking tot het milieu ook enkele internationale en bilaterale akkoorden zoals het Montreal 

Protocol en het Kyoto Protocol.  

Op institutioneel vlak zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ophaling en het beheer van 

huishoudelijk afval. Het ministerie van Binnenlandse zaken zorgt voor technische en financiële 

steun en het ministerie van Milieu verzorgt de coördinatie, planning, controle en regulering.  

Het beheer van huishoudelijk afval wordt vooral gefinancierd door lokale belastingen. Subsidies 

uit de overheidsbegroting en gemeentelijke fondsen vullen dit budget verder aan. Kosten voor 

ophalen en storten van huishoudelijk afval nemen de grootste happen uit het budget. 

De private sector is nauw betrokken bij afvalophaling in Marokko. 74% van de stedelijke bevolking 

kan beroep doen op particuliere exploitanten voor het ophalen van huishoudelijk afval, en samen 

halen deze particuliere exploitanten 80% van al het stedelijke afval op. Voor de ophaling van afval 

wordt vooral een beroep gedaan op uitbestedingscontracten, voor de stortplaatsen wordt er 

gebruik gemaakt van BOT-contracten (Built – Operate – Transfer).  

Opportuniteiten bevinden zich vooral op het vlak van recyclage, met een focus op sorteren aan 

de bron en op stortplaatsen. In de landelijke gebieden kan nog heel wat vooruitgang geboekt 

worden op vlak van ophalings- en verwerkingsdiensten.
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1 Verwerking huishoudelijk afval 

1.1 Introductie 

Het beheer van huishoudelijk afval is één van de grootste milieuproblemen in Marokko. Als 

huishoudelijk afval wordt beschouwd: afval dat afkomstig is van huishoudelijke activiteiten, alsook 

het soortgelijk huishoudelijk afval afkomstig uit industriële, commerciële en ambachtelijke 

activiteiten. Het onderscheidt zich van industrieel afval dat bestaat uit niet-huishoudelijk afval uit 

industriële activiteiten, medisch afval, landbouwafval, inert afval, enz.   

De sociaal-economische ontwikkeling en de groei van de bevolking van het land heeft in de 

afgelopen decennia geleid tot een toename van de hoeveelheid en de complexiteit van afval, welke 

geschat wordt op 6,9 miljoen ton per jaar, of ongeveer 210 kg per inwoner per jaar. Het jaarlijkse 

groeipercentage van de afvalproductie ligt tegen de 1%. Pijnpunten op het vlak van afvalbeheer 

zijn: een te laag inzamelingspercentage, een gebrekkig wettelijk en reglementair kader en 

onvoldoende financiële middelen. Ook het grote aantal spelers actief in de afvalsector, de slechte 

coördinatie en het gebrek aan efficiënte planning en strategische visie zorgen voor problemen. 

Tenslotte is er ook sprake van onvoldoende bewustmakingsprogramma’s, training en onderwijs.  

Dit alles brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor Marokko, dat op vlak van afvalbeheer en 

bescherming van het milieu de laatste jaren toch een aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. 

Onder andere aanpassingen in het juridische kader, hervorming van lokale belastingen en 

afgestemde programma’s voor afvalverwerking hebben ervoor gezorgd dat Marokko geleidelijk 

aan zijn achterstand aan het goedmaken is. In 2006 waren de prestaties van het orgaan dat 

instond voor afvalbeheer, Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (GDMA), eerder bescheiden 

te noemen. De ophaling van afval, netheid van de steden en het verwerken van afval schoot 

dikwijls tekort. De 220 vaak ongecontroleerde stortplaatsen brachten zichtbare milieuschade met 

zich mee. Het besef groeide dat afvalbeheer prioriteit moest krijgen om een van de snelst 

groeiende sectoren in Marokko, namelijk het toerisme, te ondersteunen. Om deze uitdagingen aan 

te pakken werd besloten om internationale normen inzake afvalbeheer na te streven en zo de 

nefaste gevolgen van milieubelasting onder controle te krijgen. 

Ambitieuze projecten, waaronder le Programme National d’Assainissement Liquide (PNA) en le 

Programme National des Déchets Ménagers ou Assimilés (PNDM), werden gelanceerd door het 

Ministerie van Milieu (in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en met de steun 

van de Wereldbank) om het milieu te upgraden. De positieve impact van deze projecten op lokaal 

en regionaal niveau is echter wel afhankelijk van betrokkenheid van de lokale besluitvorming. 

Vooral in gebieden buiten de grote steden ontbreekt het vaak aan goede infrastructuur en 

passende financiering. 
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1.2 Omvang, structuur en evolutie 

Marokko heeft een bevolking van ongeveer 33 miljoen inwoners waarvan er zo’n 20 miljoen in 

stedelijke gebieden wonen, dus een urbanisatiegraad van 60%. Van de 6,9 miljoen ton 

huishoudelijk afval dat jaarlijks geproduceerd wordt, komt 5,5 miljoen ton uit de steden. De totale 

hoeveelheid recycleerbaar afval bedraagt ongeveer 500.000 ton per jaar. Voor de hervorming van 

de afvalsector in 2008 werd volgens cijfers van de Wereldbank slechts 70% van het stedelijk afval 

opgehaald en slechts 10% werd verwerkt in gecontroleerde stortplaatsen. Er bestonden zo’n 300 

ongecontroleerde stortplaatsen en de kosten van de milieuschade werden geraamd op 0,5% van 

het bbp (1,7 miljard MAD). Als er naar de samenstelling van het huishoudelijk afval gekeken wordt, 

dan kan er vastgesteld worden dat dit vooral uit organische materialen (50-70%), papier en karton 

(5-10%) en plastic (6-8%) bestaat. Voor de rest komen er ook nog glas, keramisch puin en metalen 

in voor. 16% van het huishoudelijk afval wordt onder de noemer ‘divers’ geplaatst. De voorbije 

decennia is vooral het aandeel van plastic in het huishoudelijk afval toegenomen. Terwijl dit 

percentage in 1960 amper 0,3% bedroeg, leunde het in 2000 al tegen de 8% aan.  

Er is een grote variatie in de productie van huishoudelijk afval per capita per dag tussen de 

verschillende regio’s en ook tussen de stad en het platteland. Zelfs binnen een bepaalde wijk kan 

er een grote variatie zijn naargelang welke soort woningen er zich in bevinden. Villa’s, rijhuizen 

en appartementen zullen verschillende volumes van afvalproductie hebben. In 2013 was de 

stedelijke afvalproductie 0,76 kg per capita per dag, terwijl dit op het platteland 0,3 kg was. Het 

stedelijk afval wordt bijna dagelijks opgehaald. Bijna 85% van het afval gegenereerd in stedelijke 

gebieden bestaat uit huishoudelijk afval. Slechts 37% van dit afval kwam in 2013 terecht in 

gecontroleerde stortplaatsen, al ligt dit cijfer al heel wat hoger dan de 10% uit 2008.  

Op vlak van infrastructuur staan er ook grote veranderingen op til. In 2013 waren er 14 

gecontroleerde stortplaatsen, 11 waren in opbouw en nog eens 5 werden gepland. 60 stortplaatsen 

werden hersteld of gesloten, 24 stortplaatsen werden gesaneerd en voor 84 stond een sanering 

gepland.  
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2 Strategische ontwikkelingsplannen 

2.1 Institutioneel en juridisch kader 

Marokko heeft een reeks strategische acties ondernomen om de afvalsector te hervormen. Zo vond 

er onder andere een versterking van het wettelijk kader plaats. Dit wettelijk kader is het 

zwaartepunt in Marokko om de afvalsector te hervormen. 
 

De goedkeuring in 2006 van de Wet 28-00 met betrekking tot het beheer en de vernietiging van 

afvalstoffen is een belangrijke stap. Het doel van deze wet is de gevolgen van schadelijk afval 

zoveel mogelijk te beperken en zo de volksgezondheid, fauna, flora, water, lucht, bodem, 

ecosystemen, landschappen en het milieu in het algemeen te beschermen. De wet definieert, 

classificeert en legt verplichtingen op met betrekking tot het beheer en vernietiging van afval. De 

Wet 22-10 (2011) met betrekking tot het gebruik van plastic zakjes, al dan niet (biologisch) 

afbreekbaar, sluit hier bij aan. Deze wet verbiedt de productie van niet (biologisch) afbreekbare 

plastic zakken voor de lokale markt.De Wet 22-10 werd echter dit jaar vervangen door de Wet 77-

15 die de productie, invoer, verkoop en distributie van alle plastic zakken, ook de biologisch 

afbreekbare verbiedt vanaf 1 juli. 
 

Het juridisch beleidskader voorziet een structuur waarbinnen de programma’s voor het beheer 

van vaste afvalstoffen, Gestion des Déchets Solides (GDS), uitgevoerd kunnen worden. Dit gebeurt 

in samenwerking met internationale organisaties, waaronder de Wereldbank. Het doel ervan is 

ervoor te zorgen dat Marokko wordt gedekt door een optimale infrastructuur en ophaaldiensten, 

in overeenstemming met de bestaande wetten.  

Alle basisfuncties van het plan de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (GDMA) worden 

gedekt door het institutionele kader van het GDMA dat voldoende ontwikkeld is en dat de functies 

tussen de verschillende territoriale niveaus verdeelt. Deze functies hebben betrekking op het beleid 

en strategie van de sector, de planning en ontwikkeling van infrastructuur en diensten, de 

operationele activiteiten, de financiering, de controle, regulering, sensibilisering en opleiding. In 

dit kader wordt over de hele keten aan activiteiten van het GDMA een centrale rol toegewezen 

aan de gemeenten. Dit gaat van ophaling tot verwerking en recyclage. Deze centralisatie is een 

fundamentele voorwaarde om het geïntegreerde beleid te doen slagen. Het plan voorziet echter 

ook mechanismen om intercommunale samenwerking te faciliteren voor bepaalde activiteiten 

zoals gemeenschappelijke stortplaatsen of transitstations. In overeenstemming met het 

subsidiariteitsprincipe moet de overheid de implementatie van het sectorale beleid ondersteunen 

zonder inmenging in de lokale uitvoering van het GDMA.  
 

Ten slotte erkent het institutionele kader ook het strategische belang van de private sector. Die 

speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het GDMA. De private sector draagt bij tot een 

hogere economische efficiëntie en betere technische prestaties. In de toekomst wil men het 

institutionele kader verder laten evolueren om nieuwe partnerschappen toe te laten die de 

ontwikkeling van waardeketens bevorderen. Dit kan gepaard gaan met veranderingen in de 

territoriale organisatie en verdeling van bevoegdheden. Men is er zich van bewust dat een 

geïntegreerd beleid noodzakelijk is, maar wil tegelijk ook een grote rol aan de gemeenten blijven 

geven.  
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2.2 Belangrijke spelers binnen het GDMA 

Op nationaal niveau zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Milieu de 

sleutelfiguren. La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), het Directoraat-Generaal van 

lokale overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, komt onder andere tussen door 

middel van La Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA). Dit orgaan speelt een belangrijke rol 

in de sector, waaronder het verstrekken van technische en financiële bijstand voor de uitvoering 

van het PNDM en controle via het PMU (Programme Management Unit). Een tweede orgaan is la 

Direction des Finances Locales, dat leiding heeft over zowel de hervorming van de lokale belasting 

als over de financiering van de gemeentelijke openbare diensten, vooral dan die diensten die onder 

het GDMA vallen. De missie ervan bestaat erin de financiële activiteiten van de lokale besturen te 

begeleiden, in het kader van hun wettelijke voogdij over financiële middelen en human ressources.  

Het ministerie van Milieu is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van het 

overheidsbeleid met betrekking tot het GDMA en GDMA-gerelateerde afdelingen van betrokken 

ministeries. Het is verantwoordelijk voor de versterking van het institutionele en juridische kader, 

de preventie en bestrijding van verontreiniging en hinder en het voert milieucontroles uit.  

Op lokaal niveau hebben de gemeenten en hun groeperingen de verantwoordelijkheid over de 

ophaling, het vervoer, de behandeling, het beheer van stortplaatsen, de sortering en verwerking 

van afval. 

Prefecturen en provincies zijn verantwoordelijk voor de masterplannen, in overleg met een 

raadgevend comité. 

2.2.1 Programme Nationale des Déchets Ménagers et assimilés (PNDM) 

Om de problemen omtrent afvalbeheer aan te pakken en onder controle te krijgen en de 

leefomgeving voor de bevolking te verbeteren, heeft het ministerie van Milieu, in samenwerking 

met het ministerie van Binnenlandse Zaken en met de steun van de Wereldbank, het PNDM 

geïntroduceerd. Het programma is gespreid over een periode van 15 jaar en omvat alle steden en 

stedelijke gebieden, inclusief de steden die hun afvalbeheer uitbesteden aan particuliere bedrijven. 

In de initialiseringsfase, tussen 2008-2012, werden de toenmalige projecten geïntegreerd in 

prioritaire projecten. Voor de periode 2013-2017 spreekt men over een uitbreidingsfase, om dan 

tot een laatste generalisatiefase te komen in 2018-2022. 

Dit programma heeft als doel: 

 ophaling en verwerking van huishoudelijk afval tot 85% in 2016 en 90% tegen 2020 

 verzekeren van toegang tot stortplaatsen voor huishoudelijk afval voor alle stedelijke 

centra tegen 2020 

 heropbouwen of sluiten van bestaande stortplaatsen tegen 2020 

 modernisering van de afvalsector door het verhogen van de professionaliteit 

 ontwikkelen van een sortering-recyclageketen, met proefprojecten om een 

recyclagepercentage van 20% te bereiken in 2020 
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 uitbreiden en implementeren van masterplannen voor huishoudelijk afval, zowel 

nationaal als regionaal 

 trainen en opleiden van belanghebbenden met betrekking tot het afvalprobleem 

 

De kosten van dit programma worden geschat op 40 miljard MAD (€ 3,7 miljoen), als volgt verdeeld: 

 ophaling en reiniging: 72% 

 bouw en exploitatie van stortplaatsen: 14,6% 

 herstel en sluiting van onrechtmatige stortplaatsen: 6,3% 

 studies, toezicht en controle: 3,5% 

 sortering en recyclage: 1,8% 

 communicatie, sensibilisering en training: 1,8% 

 

De financiering van het PNDM wordt vooral gedragen door de lokale overheden (73%). De 

overheidsbegroting (9%), steun vanuit internationale samenwerkingsverbanden (4%) en 

opbrengsten uit afval en andere belastingen (12%) maken het plaatje rond.  

2.3 Situatie tijdens hervormingsprogramma 

Na het eerste kwartaal in 2013 werd overgegaan tot een grote evaluatie van het programma om 

zich een beter beeld over de impact van het programma te kunnen vormen. Enkele resultaten 

volgen in onderstaande tabellen.  

Onderwerp Indicator April 2013 Eenheid 

Bevolking 

Totale bevolking 32,85 Miljoen inwoners 

Stedelijke bevolkng 19,38 Miljoen inwoners 

Bevolking die beroep kan doen op 

afvalophaling (*) 
14,34 Miljoen inwoners 

Afval 

Hoeveelheid afval jaarlijks geproduceerd 6,85 Miljoen ton 

Hoeveelheid afval jaarlijks geproduceerd door 

de stedelijke bevolking 
5,38 Miljoen ton 

Hoeveelheid afval jaarlijks geproduceerd door 

de landelijke bevolking 
1,47 Miljoen ton 

Hoeveelheid afval geproduceerd per stedelijke 

inwoner per jaar 
0,28 Ton/capita/jaar 

Diensten 

Hoeveelheid afval professioneel opgehaald 

(door een particulier bedrijf) per jaar 
4,33 Miljoen ton 

Hoeveelheid afval dat jaarlijks op een 

gecontroleerde stortplaats terechtkomt 

(operationele stortplaats) 

1,69 Miljoen ton 
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Kosten 

Jaarlijkse kost van de professionele 

afvalophaling 
1779 Miljoen MAD 

Jaarlijkse kost van de gecontroleerde 

stortplaatsen 
129 Miljoen MAD 

Gemiddelde kost voor professionele ophaling 

van 1 ton afval 
411 MAD 

Gemiddelde kost van 1 ton afval op een 

gecontroleerde stortplaats (operationele 

stortplaats) 

76 MAD 

(*) Afvalophaling uitgevoerd door particulier bedrijf 

 

Onderwerp Indicator 2016 2020 

Streefcijfers 

Percentage afval opgehaald in de stedelijke centra 85% 90% 

Percentage afval bedolven op gecontroleerde 

stortplaatsen voor stedelijk afval 
85% 100% 

Percentage herstel en sluiting van ongecontroleerde 

stortplaatsen 
 100% 

Percentage sortering van recycleerbare materialen  20% 

 

Onderwerp Indicator 
April 

2013 

 

Vooruitgang 

Aantal provincies/prefecturen die het masterplan voor afval voltooid 

hebben 
6 

Aantal provincies/prefecturen die een masterplan voor afval lopende 

hebben 
27 

Percentage professionele afvalophaling (door particuliere bedrijven) in 

de stedelijke centra 
80% 

Aantal gemeentes die kunnen genieten van een professionele 

ophaaldienst 
106 

Aantal servicecontracten voor professionele afvalophaling 90 

Percentage stedelijk afval bedolven op gecontroleerde stortplaatsen 

(operationele stortplaatsen) 
32% 

Totaal aantal nieuwe gecontroleerde stortplaatsen 14 

Aantal operationele stortplaatsen 11 

Aantal herstelde en gesloten operationele stortplaatsen 23 
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Steun van 

het PNDM 

Totaalbedrag financiële steun van het PNDM voor ophaalprojecten 

775 

miljoe

n MAD 

Totaalbedrag financiële steun van het PNDM voor het realiseren van 

stortplaatsen 

771 

miljoe

n MAD 

Totaalbedrag financiële steun van het PNDM voor het herstellen van 

stortplaatsen 

508 

miljoe

n MAD 

% kosten van de professionele ophaaldiensten gefinancierd door het 

PNDM 
10% 

% kosten voor investering in de ontwikkeling van gecontroleerde 

stortplaatsen gefinancierd door het PNDM 
28% 

 

Het programma heeft anno 2014 reeds de volgende resultaten behaald: 

 82% van de bevolking kan genieten van een ophalingsdienst, tegen 44% in 2008 

 35% van het huishoudelijk afval gaat naar gecontroleerde stortplaatsen, tegen 10% in 2008 

 14 stortplaatsen werden reeds gerealiseerd, 6 zijn in opbouw 

 voorziene realisatie van 14 stortplaatsen tegen 2016, en nog eens 42 tussen 2017 en 2022 

 herstel van 24 stortplaatsen 

 sanering en herstel van 135 onrechtmatige stortplaatsen tussen 2015 en 2022 

 



 

 
11  

3 Financiering & Controle 

3.1 Financiering 

Volgens de Wereldbank werden de kosten van de aantasting van het milieu in Marokko in 2013 als 

gevolg van huishoudafval geschat op 0,5 procent van het bruto binnenlands product, één van de 

hoogste percentages in Noord-Afrika. Als reactie daarop werd besloten om de afvalsector te 

hervormen. Het ministerie van Milieu wees 1,36 miljard MAD (€ 125 miljoen) toe aan de hervorming 

van de sector en het ministerie van Binnenlandse Zaken trok een bedrag van 1 miljard MAD (€ 92 

miljoen) uit ter ondersteuning van het PNDM. Het beheer van huishoudafval wordt uiteraard ook 

gefinancierd door lokale belastingen en subsidies van de overheid.  

Het PNDM ontvangt ook internationale steun. De International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD), de Development Policy Loans (DPL) van de Wereldbank en nog een extra 

lening van alweer de Wereldbank ondersteunen de voortzetting van de hervormingen. Dit moet 

leiden tot het creëren van 70.000 banen in de recyclage en afvalsector, een verbeterde toegang 

tot afvaldiensten, het verbeteren van de stedelijke afvalophaling en de veiligheid in het beheer 

van afvalstoffen waarborgen.  

Om het beleid inzake afvalbeheer te blijven ontwikkelen zijn verdere investeringen nodig. De 

ontwikkeling van een centre of excellence is een volgende stap in het proces. Dit moet flexibel 

kunnen reageren op veranderingen in het beheer van gevaarlijke afvalstoffen, best practices met 

betrekking tot afvalverwerkingssites bestuderen en implementeren en hooggekwalificeerd 

personeel opleiden in het omgaan met gevaarlijke afvalstoffen. Verder moet er ook geïnvesteerd 

worden in chemische verwerkingsfaciliteiten en moeten er administratieve maatregelen genomen 

worden ter versterking van het toezicht op gevaarlijke afvalstoffen.  

Met betrekking tot de financiële versterking van de sector zou een oprichting van financiële 

steunmechanismen of subsidies voor particuliere investeringen in composterings- en 

recyclageprojecten een goede zaak zijn. Ook de regelgeving voor particuliere exploitanten is aan 

herziening toe.  

3.2 Controle 

In het algemeen is er nood aan adequate controleorganen voor de opvolging van de prestaties 

van de particuliere exploitanten. Dit zou moeten leiden tot verbeterde overeenkomsten voor de 

publiek-private samenwerking met betrekking tot stedelijk huishoudafval.  

De leningen van de Wereldbank voor het PNDM staan onder de controle van een Program 

Management Unit (PMU), die regelmatige controle uitvoert met betrekking tot de prestaties van 

gemeenten op het vlak van afvalbeheer. Zij kijken na of er voldaan is aan de voorwaarden voor 

staatssteun in het kader van het PNDM. Het PMU voert controles uit op locatie en is 

verantwoordelijk voor het opmaken van kwartaal- en jaarverslagen in overeenstemming met de 

jaarlijkse actieplannen van het PNDM. 
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Ook vanuit de Marokkaanse overheid zelf worden er controlemechanismes ingebouwd. Zo werd 

een milieucontrole-eenheid met beëdigde controleurs opgericht. Controleurs werden opgeleid en 

er werd een handleiding ontwikkeld voor controle op milieuprocedures. Ook worden er rapporten 

gepubliceerd omtrent de activiteiten van deze milieucontrole-eenheid.  

Inzake milieudelicten werd een mechanisme ingevoerd voor de coördinatie tussen de verschillende 

actoren. Een database werd opgezet waar informatie met betrekking tot milieudelicten wordt 

bijgehouden en ook de rechtbanken worden getraind in het behandelen van milieudelicten.  

Transparantie wordt verzekerd door de systematische publicatie van offertes voor 

milieuvergunningen op de website van het ministerie van Energie, Mijnen, Water en Milieu (MEMEE).  
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4 Participatie 

4.1 Deelname private sector 

De Marokkaanse overheid stimuleert de private sector om deel te nemen aan alle aspecten van 

het afvalbeheer. Dit, zoals eerder vermeld, om efficiëntie en technische prestaties te verhogen. 

Volgens gegevens van het ministerie van Milieu uit 2013 werd 74% van de stedelijke afvalophaling 

verzorgd door de private sector. De gemiddelde kost voor het ophalen van 1 ton huishoudafval is 

ongeveer 411 MAD (€ 38), de gemiddelde prijs voor de stortplaatsdienst is 76 MAD (€ 7) per ton. In 

2013 haalde de private sector 4,3 miljoen ton afval op, ongeveer 80% van het totale aantal 

huishoudelijk afval in Marokko.  

Een totaal van 90 contracten werd uitgegeven, goed voor een waarde van 1,78 miljard MAD (€ 164 

miljoen). In 2007 hadden deze contracten ‘slechts’ een waarde van 807 miljoen MAD (€ 74 miljoen), 

over een periode van 6 jaar is de waarde dus meer dan verdubbeld. Deze contracten hebben een 

gemiddelde duur van 7 jaar. Over het algemeen zijn er twee soorten contracten, enerzijds de 

uitbestedingscontracten en anderzijds de BOT-contracten. Uitbestedingscontracten zijn van 

toepassing op de ophaling van huishoudafval. Het grootste deel van de investering wordt geleverd 

door de onderaannemer, het ander deel door de gemeente. BOT-contracten (Built – Operate – 

Transfer) worden gebruikt bij de verwerking van huishoudafval. Ze worden onder andere 

aangewend voor de oprichting van nieuwe stortplaatsen.  

Ondanks dit beleid zijn er toch terugkerende problemen met betrekking tot het beheer van de 

afvalsector. Redenen hiervoor zouden een slecht omschreven taakomschrijving zijn en het niet 

naleven van de contractvoorwaarden. Contracten worden vaak ook uitgereikt aan de aannemer 

met de laagste prijs, waardoor de kwaliteit van de dienst in gevaar komt. Maar het probleem ligt 

niet enkel bij de aannemer, ook de gemeentes komen hun plichten niet altijd na. 

Betalingstermijnen worden niet gerespecteerd, waardoor aannemers met liquiditeitsproblemen te 

maken krijgen met periodieke stakingen van de afvalophalers als gevolg. Aannemers komen ook 

onder druk te staan door de ‘statische’ contracten, waarbij in de voorwaarden niet gesproken 

wordt over nieuwe wijken, bouwafval, groenafval, verandering van ophalingsroute ... Deze 

uitbreiding van activiteiten wordt niet altijd gedekt door contractuele verplichtingen. Een 

regelgevende instantie die oplossingen kan aanbieden of kan bemiddelen in deze contracten 

ontbreekt. Er is een gebrek aan coördinatievergaderingen tussen de overheid en de aannemers 

waardoor problemen niet altijd (tijdig) aangekaart worden. Ten slotte blijken procedures bij de 

rechtbank inefficiënt te zijn.  

Vanwege die problemen hebben sommige aannemers hun contract verbroken en verlieten ze de 

markt. Onder andere een dochterbedrijf van het Franse Veolia in Rabat en een dochterbedrijf van 

het Spaanse Tecmed in Tetouan zegden de samenwerking op. Het is duidelijk dat op dit vlak meer 

inspanningen nodig zijn om een efficiënt model voor afvalbeheer te ontwikkelen, dat de 

aannemers uitdaagt om een hogere kwaliteit van diensten te leveren. 
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4.2 Spelers op de markt (2011) 

Bij deze rubriek moet een kanttekening gemaakt worden. Het laatste globale marktoverzicht 

dateert van 2011, de actuele cijfers zullen dus afwijken van wat er in de grafieken wordt 

weergegeven. Waar mogelijk wordt een update voorzien. De cijfers uit 2011 werden toch 

opgenomen in dit rapport omdat ze als indicatie kunnen dienen voor de huidige marktsituatie. 

Ongeveer 80% van de markt (ophalen en storten) is in handen van vier dochterondernemingen 

van internationale groepen. Het jaarlijkse bedrag van de contracten loopt op tot 1,8 miljard MAD 

(€ 165,5 miljoen), waarvan 1,68 miljard MAD (€ 154,5 miljoen) bestemd is voor ophaling. Volgende 

grafieken geven het aandeel weer van elke onderneming in de ophaling van afval, het storten van 

afval en de combinatie van beide. 
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4.2.1 TECMED Maroc 

Oprichting 2000 

Personeelsbestand 1.695 

Kapitaal 30.000.000 MAD 

Leiding Jose Daniel Fernando Moreno, CEO 

 

292 Rue Mohamed Ben Yazid, cité Olm, Souissi II 
10000 Rabat 
T 1: +212 537 65 00 11 
T 2: +212 537 65 00 13 
F: +212 5 37 63 99 43 
E: infos@tecmedmaroc.ma  
http://urbaser.co.uk/  
 

TECMED werd opgericht als een dochteronderneming van Urbaser SA, een internationale 
dienstverlener in de milieusector en een belangrijke marktspeler in het beheer van afvalstoffen, 
met hoofdzetel in Madrid. Urbaser SA is een onderdeel van de ACS Goup (Actividades de 
Construcción y Servicios), een wereldwijde referentie in infrastructuur, industriële diensten, 
energie en milieu. Via haar dochterondernemingen is Urbaser actief in Spanje, Portugal, Frankrijk, 
UK, Italië, Marokko, VAE, Argentinië, Chili, Venezuela en Mexico.  

Ze zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van straten, afvalverwijdering en transport, stedelijke 
afvalverwerking, recyclage en beheer van de watercyclus. Urbaser is ook marktleider in de 
verwijdering en verwerking van gebruikte minerale oliën en behandeling en verwijdering van 
industrieel afval.  

De firma bestrijkt de gehele waardeketen bij het verlenen van deze diensten, van het ontwerp tot 
de uitvoering van een project, de bouw, financiering, exploitatie en training. Urbaser is ook actief 
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op het gebied van hernieuwbare energie met het oog op het beperken van de negatieve impact 
van broeikasgassen, met als doel het ontwikkelen van verwerkingsprocessen voor alternatieve 
energiebronnen zoals biomassa en biologisch afbreekbaar landbouwafval en industrieel afval. 
Urbaser is gespecialiseerd in het leveren van milieudiensten aan gemeenten, autonome regio’s en 
verscheidene industriële sectoren. Hun succes is te danken aan hun focus op de behoeftes van de 
klant.  

Update: Eind juli - begin augustus 2014 verschenen op verschillende media persberichten dat 
TECMED in 1 jaar tijd 60% van zijn contracten in Marokko verloor. Drie belangrijke contracten in 
drie grote steden (Casablanca, Marrakesh & Tanger) werden beëindigd. Die contracten waren goed 
voor meer dan 35% van de omzet van TECMED.  

 

4.2.2 SEGEDEMA 

Oprichting 1998 

Personeelsbestand 3.000 

Kapitaal 24.000.000 MAD 

Leiding Gérard Prenant, CEO 

 

45 Av Al Amir Fal Ould Oumeir, Agdal 
10090 Rabat 
T: +212 537 68 40 00  
F: +212 537 68 26 29 
E: k.sahli@pizzorno.com  
www.pizzorno.com  
 
In 1974 werd de firma Dragui-Transports opgericht in Draguignan, die zich toelegde op het ophalen 
van afval. Twee jaar later richtte het bedrijf, dat intussen omgedoopt werd tot Groupe Pizzorno 
Environnement (GPE), zijn eerste afvalverwerkingscentrum op. In 1998 volgde de 
internationalisering met het eerste contract voor afvalophaling in Marokko. De 
dochteronderneming SEGEDEMA (Société Environnementale de Gestion des Ordures Ménagères au 
Maroc) werd opgericht voor de activiteiten aldaar. Nog eens 10 jaar later, in 2008, haalt GPE met 
haar filiaal SEGEDEMA een contract binnen voor de afvalophaling in Marrakesh.  

GPE is actief op vele gebieden in de milieusector, en is zo in staat om een alomvattende oplossing 
voor huishoudelijk of industrieel afval aan te bieden. Ze werken samen met lokale overheden en 
bedrijven voor de ophaling, het transport, het sorteren, het recycleren en behandelen van restafval. 
Stedelijke reinigingsopdrachten behoren ook tot hun takenpakket.  

Als onderdeel van GPE is SEGEDEMA actief in Marrakesh, Rabat, El Jadida, Meknes, Kénitra en Al 
Hoceima. GPE is actief in Frankrijk, Marokko en Tunesië. 

 

4.2.3 VEOLIA SERVICES A L’ENVIRONNEMENT MAROC 

Oprichting 2002 

Kapitaal 2.648.817.500 MAD 

Leiding Yanick Olnette, secrétaire générale 

 

mailto:k.sahli@pizzorno.com
http://www.pizzorno.com/
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19 Av Ibn Sina, Agdal 
10000 Rabat 
T: +212 537 68 48 60  
F: +212 537 68 48 69 
E: communication@veoliaservices.ma  
www.veoliaenvironnement.ma  
 

Veolia Services à l’Environnement Maroc is een onderdeel van de internationale Veolia 
Environment groep. Over de hele wereld biedt Veolia oplossingen aan op vlak van beheer van 
water, energie en materialen. Dit doen ze met een focus op recyclage van afvalstoffen, om de 
overgang naar een circulaire economie te promoten. 

Update: In maart 2013 heeft de Veolia Group beslist om zich terug te trekken uit Marokko en hun 
activiteiten en lopende contracten, ter waarde van ongeveer 370 miljoen euro, te verkopen aan 
het internationale investeringsfonds Actis. In 2014 weigerden de betrokken autoriteiten echter de 
verkoop te aanvaarden. 

 

4.2.4 ACTIS Capital 

Oprichting 2004 

Personeelsbestand 200+ 

Kapitaal 9.000.000.000 USD 

Leiding Paul Fletcher, CEO 

 

Actis Capital is een investeerder in groeimarkten, gebaseerd in Londen. Ze beheren een groeiende 
portfolio aan investeringen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ter waarde van 7 miljard USD. Een 
vast team van 90 beleggingsprofessionals in 10 landen identificeert investeringsmogelijkheden in 
private equity, energie en vastgoed. Het bedrijf investeert in landen met volgende  kenmerken: een 
stijgende binnenlandse consumptie en een noodzaak aan aanhoudende investeringen in 
infrastructuur. Actis richt zich consistent op superieure rendementen op lange termijn, waarbij ze 
financiële en sociale voordelen voor investeerders, consumenten en gemeenschappen trachten te 
bereiken. 

4.2.5 SITA EL BEIDA 

Oprichting 2004 

Personeelsbestand 80.000 

Kapitaal 46.520.628 MAD 

Leiding 
François Pyreck, Managing 

Director 

 

20 Boulevard Rachidi 
20070 Casablanca 
T 1: +212 522 43 69 90 
T 2: +212 522 43 69 91 
F: +212 522 43 69 98  
E: contact@sitaelbeida.ma   
www.sita.ma  

mailto:communication@veoliaservices.ma
http://www.veoliaenvironnement.ma/
mailto:contact@sitaelbeida.ma
http://www.sita.ma/
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Sita in Marokko is een dochteronderneming van SUEZ ENVIRONNEMENT, actief op het gebied van 
water- en afvalbeheer. De groep is wereldwijd aanwezig met 1.800 verwerkings- en recyclagesites 
voor afval en 3500 waterzuiveringssites. 80.000 medewerkers werken mee aan de uitdaging om 
te voldoen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Sinds 2004 is SITA in Marokko aanwezig 
en draagt daar bij tot de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen en bedrijven. Naast 
afvalophaling en stedelijke netheid staan ze ook in voor de verwerking van afval en het beheer 
van industrieel afval.  

 

4.2.6 SOS NDD - S.o.s. Nettoyage - Dépannage – Distribution 

Oprichting 1997 

Personeelsbestand 1.200 

Kapitaal 8.000.000 MAD 

Leiding Abdelkader Said, Manager 

 

296 Boulevard Mohammed V 
20110 Casablanca 
T 1: +212 522 73 80 73 
T 2: +212 522 75 83 50 
F: +212 522 75 56 93 
E: sosndd@sos-ndd.ma  
www.sos-ndd.ma  
 

SOS NDD is een bedrijf dat op vele vlakken actief is. Naast afvalophaling en saneringen 
behoren veiligheid, schoonmaak, insectenverdelging en tuinonderhoud tot hun 
dienstenpakket.  
 

4.2.7 G.M.F. Pompage Assainissement 

Oprichting 1973 

Personeelsbestand 700 

Kapitaal 15.000.000 MAD 

Leiding Jihane Bensaïd, Directeur Général 
 

86 Avenue Lalla Yacout, 3°ét. 
20090 Casablanca 
T: +212 522 31 84 75 
F: +212 522 31 84 56 
E: gmf_casa@hotmail.com  
 

4.2.8 ECOMED 

Oprichting 2000 

Personeelsbestand 50 

Kapitaal 2.000.000 MAD 

Leiding Ahmed Hamidi, CEO 

 

mailto:sosndd@sos-ndd.ma
http://www.sos-ndd.ma/
mailto:gmf_casa@hotmail.com
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24 Avenue Anakhil Riad Otor Secteur 25 Hay Riyad 
10000 Casablanca 
T: +212 537 71 35 42 | F: +212 537 57 14 30 
www.ecomed.ma  
 

4.3 Overige spelers op de markt 

In dit onderdeel worden de bedrijven weergegeven die niet in het marktonderzoek van 2011 aan 
bod kwamen. 

4.3.1 Averda Maroc 

Oprichting 2012 

Personeelsbestand 1.000 

Kapitaal 5.000.000 MAD 

Leiding Firas Arakji, Directeur Général 

 

Lotiss. Attaoufik , Zenith Millénium, imm. 1 
20000 Casablanca 
T: +212 522 87 94 63 | F: +212 522 87 94 94 
www.averda.com  
 

4.3.2 Polluclean 

Oprichting 2004 

Personeelsbestand 18 

Kapitaal 6.000.000 MAD 

Leiding Driss Nahja 

 

353 bd Mohammed V, espace Idriss, appt.4 9°ét. 
20300 Casablanca 
T: +212 522 24 82 32 | F: +212 522 24 82 33 
courrier@polluclean.ma 
 

4.3.3 Sos Pollution 

Oprichting 2007 

Personeelsbestand 7 

Kapitaal 250.000 MAD 

Leiding Ahmed Tahri Joutei, Gérant 

 

24 rue Omar Slaoui, 4°ét. n°15 
20000 Casablanca 
T: +212 522 20 31 34 | F: +212 522 20 31 26 
contact@sospollution.ma   
 
 

http://www.ecomed.ma/
http://www.averda.com/
mailto:courrier@polluclean.ma
mailto:contact@sospollution.ma
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4.3.4 Ecoval Maroc s.a 

Oprichting 2006 

Personeelsbestand 15 

Kapitaal 15 000 000 MAD 

Leiding Hind Baddag, Directeur 

 

Lotiss. La Colline 2, lot 37- 38, résid. du jardin, imm. A, 3°ét. 
20190 Casablanca 
T: +212 522 58 20 05 | F: +212 522 78 67 99 
hind.baddag@holcim.com 
www.ecoval.ma  
 

4.3.5 Ozone Environnement & Services 

Oprichting 2008 

Personeelsbestand 200 

Kapitaal 4.400.000 MAD 

Leiding Aziz El Badraoui, CEO 

 

11 bd Al Amir Sidi Mohamed, Souissi 
10000 Rabat 
T: +212 537 75 33 41 | F: +212 537 63 29 50 
contact@ozone.ma  
www.ozone.ma  
 

4.3.6 Elec’recyclage Maroc 

Oprichting / 

Personeelsbestand 30 

Leiding Arnaud Veron, Directeur Général 

 

Zone France d'Exportation , ilot n°9, lot. n°4, rte de Rabat 
90000 Tanger 
Tel: +212 539 39 59 22 
www.elecrecyclage.com  
 

4.3.7 Derichebourg Maroc 

Oprichting 2011 

Personeelsbestand 880 

Leiding M. Youssef Ahizoune, Directeur Général 

 

Avenue Mehdi Ben Barka, Lot Soumia, Lot n°5, Souissi 
10000  Rabat 
T: +212 5 37 63 55 56 
www.derichebourg-rabat.com/ 

mailto:hind.baddag@holcim.com
http://www.ecoval.ma/
mailto:contact@ozone.ma
http://www.ozone.ma/
http://www.elecrecyclage.com/
http://www.derichebourg-rabat.com/
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De Derichebourg Group heeft in 2015 de markt binnengehaald voor de reinigingsdiensten van 
de Commune Urbaine de Rabat. Dit slechts enkele maanden na de start van het contract voor 
het ophalen van het afval en het reinigen van de stad Marrakesh. 

Deze licentieovereenkomst geldt zeven jaar en vertegenwoordigt een omzet van 40 miljoen 
euro over deze periode. 
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5 Recyclage 

De milieueffecten van het simpelweg begraven van afval zijn vaak moeilijk in te schatten, ondanks 

genomen voorzorgsmaatregelen. De stortplaatsen nemen soms de plaats in van productief land 

en er zijn milieurisico’s aan verbonden zoals bodem- en watervervuiling en uitstoot van 

broeikasgassen. Het toenemend aantal van dit soort gecontroleerde stortplaatsen wordt ook hoe 

langer hoe minder maatschappelijk aanvaard.  

Als gevolg hiervan wordt meer en meer ingezet op recyclage van afvalstoffen en duurzaam 

afvalbeheer. Het is een oplossing om de omvang van de stortplaatsen te beperken en om de sociale 

conflicten met de lokale bevolking aan te pakken. Het helpt ook om de schadelijke milieueffecten 

te verminderen, aangezien er minder afval begraven of vernietigd moet worden en er tegelijk door 

recyclage minder grondstoffen nodig zijn. 

Huishoudelijk afval bestaat voor ongeveer 60% uit organisch materiaal en 40% uit materialen die 

gerecycleerd kunnen worden. De hoeveelheid afval die jaarlijks gerecycleerd wordt, bedraagt 

500.000 ton per jaar, ongeveer 10% van de totale hoeveelheid geproduceerd afval. 

Recyclage van huishoudelijk en soortgelijk afval in Marokko: 

Gerecycleerd materiaal Hoeveelheid gerecycleerd (Ton/jaar) recyclagepercentage (%) 

Plastic 42000 8,4 

Papier/karton 101500 20,3 

Glas 70500 14,1 

IJzer 231500 46,3 

Rubber 23500 4,7 

Aluminium 13000 2,6 

Leer 12500 2,5 

Hout 5000 1,0 

Stof 500 0,1 

Totaal 500.000 100 % 

 

In 2005 werd er een actieplan opgezet voor de ontwikkeling van de recyclagesector voor 

huishoudelijk afval in Marokko. Het actieplan is georganiseerd rond een aantal maatregelen met 

betrekking tot verschillende aspecten van recyclage die rekening houden met de technische en 

organisatorische regelgeving.  
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De voorgestelde acties bestaan onder meer uit: 

 juridische en institutionele erkenning van de recyclagesector en standaardisatie van 

gerecycleerde producten 

 onderzoek naar de haalbaarheid van een milieuheffing op de verpakking van producten 

 de organisatie van de recyclagesector 

 de oprichting van een afvalbeurs 

 toepassen van technologie in recyclage 

 de ontwikkeling van een informatie-, educatie- en communicatieplan 

 de ontwikkeling van financiële mechanismen ter ondersteuning van de sector 

 

In juli dit jaar kondigde de cementgroep Lafarge Marokko een groot project aan op het gebied van 

afvalverwerking. Naast twee sites ter valorisatie van industrieel afval in Tanger en Bouskoura, zal 

Lafarge in samenwerking met de delegerende autoriteit en de beheerders van de gecontroleerde 

stortplaats, een nieuw valorisatieplatform voor huishoudelijk afval en de productie van 

brandstoffen uit afval in de omgeving van Sale opzetten. De inwerkingtreding van deze site is 

gepland voor juli 2017 en zal ernaar streven 90.000 ton huishoudelijk afval te valoriseren. Het 

platform zal toelaten 40% van het afval te recupereren. 
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6 Beurzen/evenementen 

- POLLUTEC (Salon International des Equipements, des Technologies et des Services de 

l’Environnement) 

5 t.e.m. 8 oktober 2016 (Casablanca): 8ste editie  

http://www.pollutec-maroc.com/  

- COP22 
7 - 18 november 2016 (Marrakesh) 
http://www.cop22-morocco.com/fr/ 

  

http://www.pollutec-maroc.com/
http://www.cop22-morocco.com/fr/
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7 Overzicht van de wettelijke en reglementaire teksten met betrekking 

tot de afvalsector 

7.1 Déchets 

Loi Date de publication 

Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination 

n° 5480 du 7 décembre 

2006 

Décret   

Décret n°2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des 

déchets et fixant la liste des déchets dangereux 

B.O n° 5654 du 7 août 

2008 

Décret n° 2-09-139 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif à la gestion 

des déchets médicaux et pharmaceutique 

BO n° 5744 du 16 juin 

2009 

Décret n° 2-09-284 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les procédures 

administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges 

contrôlées 

BO n° 5802 du 7 janvier 

2010 

Décret n° 2.09.538 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalités 

d’élaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux 

BO 5830 du 15 avril 2010 

Décret n° 2-09-285 du 23 rejeb 1431 (6 ,juillet 2010) fixant les modalités 

d'élaboration du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des 

déchets ménagers et assimilés et la procédure d'organisation de l'enquête 

publique afférente a ce plan 

BO n° 5862 du 5 Aout 

2010 

Décret n° 2-09-683 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) Fixant les modalités 

d'élaboration du plan directeur régional de gestion des déchets industriels, 

médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes, 

agricoles et inertes et la procédure d'organisation de ]'enquête publique 

afférente à ce plan 

BO n° 5862 du 5 aout 

2010 

Décret n° 2-08-243 du 17 mars 2010 (30 rabii I 1431) instituant la Commission 

des polychlorobiphényles (PCB). 

B.O. n° 5826 du 1 er avril 

2010 

Décret relatif à la gestion des déchets dangereux au Bulletin Officiel. 

B.O. n° 6336 du 29 rabii 

II 1436 - 19 février 2015 

Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat auprès de la 

ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement n°2817-10 ( 

B.O. n° 5940 du 5 mai 

2011 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/loi_dechets.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/decret_207253.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/decret_207253.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/decret2-09-139pharmacetiques.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/decret2-09-139pharmacetiques.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-284.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-284.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-284.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-538.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-538.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-285.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-285.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-285.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-285.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-683.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-683.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-683.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-683.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/Decretn2-09-683.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/PCB-fr%5b1%5d.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/PCB-fr%5b1%5d.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/BO_PUBLICATION_DECHETS_DANGEREUX.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_2817_dechets.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_2817_dechets.pdf
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19 avril 2011) relatif aux critères d’élaboration du plan directeur préfectoral 

ou provincial de gestion des déchets ménagères et assimilés 

   

7.2 Plastiques 

Loi Date de publication 

Dahir n° 1-10-145 du 3 chaabane 1431 portant promulgation de la loi n° 22-10 

relative à l'utilisation des sacs et sachets en plastique dégradable ou 

biodégradable 

B.O. n° 5862 du 5 août 

2010 

Décret n°2-11-98 (17 juin 2011) pris pour l’application de la loi n°22-10 relative 

à l’utilisation des sacs et sachets en plastique dégradable ou biodégradable 

B.O. n° 5962 (21 juillet 

2011) 

Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles 

technologies et de la pêche maritime et du secrétaire d’Etat auprès de la 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, chargé de 

l’eau et de l’environnement n° 3167-11 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) pris 

en application de l’article 2 du décret n° 2-11-98 ( 17 juin 2011) pris pour 

l’application de la loi 22-10 relative à l’utilisation des sacs et sachets en 

plastiques dégradable ou biodégradable. 

N° 3167-11 (4 novembre 

2011) 

7.3 Pesticides 

Loi Date de publication 

Dahir n° 1-97-01 (12 ramadan 1417) portant promulgation de la loi n° 42-95 

relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides 

à usage agricole 

B.O. 15 mai 1997 

7.4 Pollution accidentelle 

Loi Date de publication 

Décrets et arrêtés   

Décret PUN 

BO n° 4440 du Jeudi 19 

Décembre 1996 

Arrêté PUN 

BO° 5132 du Jeudi 7 Août 

2003 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_2817_dechets.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_2817_dechets.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/sacenplastique.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/sacenplastique.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/sacenplastique.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/decret_2_11_98.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/decret_2_11_98.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_conjoint_3167_11.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_conjoint_3167_11.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_conjoint_3167_11.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_conjoint_3167_11.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_conjoint_3167_11.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_conjoint_3167_11.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/arrete_conjoint_3167_11.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/pesticides.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/pesticides.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/pollution/pesticides.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/textes/decret_PUN.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/textes/arrete_PUN.pdf
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8 Bronnen 

8.1 Online: 

http://urbaser.co.uk/  

http://www.client.veoliaenvironnement.ma/Votreespaceclient/Pages/Votreespaceclient.aspx  

http://www.environnement.gov.ma/fr  

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/PNDM.pdf 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/valorisation_et_gestion_durable_des_dechets.pdf  

http://www.libe.ma/Tecmed-en-perte-de-vitesse-au-Maroc_a52689.html  

http://www.pizzorno.com/ 

http://www.pollutec-maroc.com/  

http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/PNDM.aspx  

http://www.sita.ma/  

http://www.sos-ndd.ma/collecte.html   

http://www.sweep-net.org/sites/default/files/MAROC%20RA%20ANG%20WEB.pdf 

http://www.usinenouvelle.com/article/veolia-cede-son-eau-au-maroc-au-fonds-d-investissement-

actis.N192970  

http://www.yabiladi.com/articles/details/28118/gestion-dechets-tecmed-perdu-contrats.html  

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. 

http://urbaser.co.uk/
http://www.client.veoliaenvironnement.ma/Votreespaceclient/Pages/Votreespaceclient.aspx
http://www.environnement.gov.ma/fr
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/PNDM.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/valorisation_et_gestion_durable_des_dechets.pdf
http://www.libe.ma/Tecmed-en-perte-de-vitesse-au-Maroc_a52689.html
http://www.pizzorno.com/
http://www.pollutec-maroc.com/
http://www.pncl.gov.ma/fr/grandchantiers/Pages/PNDM.aspx
http://www.sita.ma/
http://www.sos-ndd.ma/collecte.html
http://www.sweep-net.org/sites/default/files/MAROC%20RA%20ANG%20WEB.pdf
http://www.usinenouvelle.com/article/veolia-cede-son-eau-au-maroc-au-fonds-d-investissement-actis.N192970
http://www.usinenouvelle.com/article/veolia-cede-son-eau-au-maroc-au-fonds-d-investissement-actis.N192970
http://www.yabiladi.com/articles/details/28118/gestion-dechets-tecmed-perdu-contrats.html

