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In samenwerking met:       

        
 
 
 

Handelsmissie naar Marokko rond Afval, Milieu en Duurzame Energie 
 
In opdracht van AgentschapNL organiseert het Handels- en InvesteringsCentrum (HIC) Marokko een 
zesdaagse handelsmissie voor bedrijven en organisaties naar Marokko. De reis concentreert zich op de 
omgeving Casablanca, Rabat en Tanger. Het doel van de missie is om Nederlandse bedrijven en 
instellingen die zich richten op afval, milieu en duurzame energie te ondersteunen bij hun oriëntatie op 
de kansrijke Marokkaanse afval- , milieu- en energiesector en hen in contact te brengen met relevante 
Marokkaanse partijen en potentiële handelspartners. AgentschapNL financiert deze activiteit in het 
kader van het programma Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA).  
 
Ontwikkelingen en kansen voor Nederlandse bedrijven 
Vanuit de Marokkaanse overheid is een programma opgezet om het proces van afvalbeheer, milieu en 
duurzame energie te verbeteren. Hiermee doet de Marokkaanse overheid een belangrijke stap in de 
ontwikkeling van haar milieusector. Vergeleken met Nederland is deze sector in Marokko 
onderontwikkeld. Zo kampt het land al jaren met problemen op het gebied van afval, wat leidt tot 
problemen zoals waterverontreiniging en problemen voor de volksgezondheid. Met een 
bevolkingstoename van zo’n 3 procent per jaar neemt de afvalproblematiek afval sterk toe. Momenteel 
produceert Marokko ongeveer 4,7 miljoen ton afval per jaar. Dit kan in 2020 oplopen tot 6,2 miljoen ton. 
Met het oog op die ontwikkeling heeft de Marokkaanse overheid een plan opgesteld om het afvalbeheer 
beter te laten managen.  
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Programma Handelsmissie Afval, Milieu en Duurzame Energie - Marokko 2012  
   
 
De handelsmissie bestaat uit onderstaand zesdaags programma en vindt plaats van zondag 30 
september tot en met vrijdag 5 oktober 2012. Het definitieve programma wordt samengesteld als alle 
wensen van de deelnemers bekend zijn.        
 
Dag 1: zondag 30 september – Amsterdam - Casablanca - Rabat 

 Vertrek ’s morgens vanaf Schiphol Airport;       

 Aankomst in Casablanca (Mohamed V Airport); 

 Vertrek per bus naar Rabat;       

 Inchecken hotel (inclusief versnapering en drankje); 

 Diner en briefing van het programma.  
    

Dag 2: maandag 1 oktober – Rabat 

 Bezoek aan het Office National de l'Eau Potable (ONEP), het nationaal drinkwaterbedrijf van 
Marokko. Aldaar een presentatie door ONEP t.a.v. Afval – Water – Milieu; 

 Lunch met Mustapha Bakoury, CEO van het Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN); 

 Bezoek sites op het vlak van afvalverwerking en duurzame energie; 

 Diner met de Nederlandse directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen dhr. 
Simon Smits en de Marokkaanse Minister van Energie, Mijnbouw, Water en Milieu dhr. Fouad 
Douiri in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade en lokale 
partijen. Thema van het avondprogramma: Ontwikkelingen in Marokko rond afval- en 
watermanagement en economische samenwerking; Marokkaanse wetgeving; actieplannen; 
aanbestedingen en tenders; kansen voor Nederlandse instellingen. 

 
Dag 3: dinsdag 2 oktober – Rabat - Casablanca 

 Vertrek naar Casablanca;        

 Inchecken hotel;         

 Lunch op uitnodiging van Ernst & Young Casablanca. Presentatie van experts van Ernst & 
Young over fiscaliteit; handelsverdragen tussen Nederland en Marokko; handel CO2-emissies 

 Individuele matchmakingsessies met Marokkaanse bedrijven op het Centre Régional de 
l’Investissement (CRI) Casablanca;   

 Fieldtrip naar afval- en waterzuiveringprojecten in Casablanca;  

 Diner en rondleiding door Casablanca. 
 
Dag 4: woensdag 3 oktober – Casablanca 

 Officiële opening van de internationale milieubeurs POLLUTEC Maroc;    

 Lunch; 

 Matchmakingsessie en business-to-business met Marokkaanse partners op de POLLUTEC 
Maroc; aldaar een bezoek aan het Nederlandse paviljoen dat zal worden geopend door de 
Nederlandse ambassade; 

 Presentaties van het Afval Energie Bedrijf (AEB) en Waternet over de Amsterdam Approach ten 
aanzien van afvalverwerking en watermanagement; 

 Diner met de burgemeester van Casablanca dhr. Mohammed Sajid en de consul-generaal van 
de Nederlandse ambassade. Presentatie door vertegenwoordigers van Bank Chaabi over 
Finance in Marokko.  
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Dag 5: donderdag 4 oktober – Casablanca - Tanger 

 Reis naar Tanger per bus; 

 Aankomst in Tanger;       

 Inchecken in hotel (inclusief versnapering en drankje);      

 Bezoek aan Tanger Med (haven van Tanger);        

 Welkomstwoord door dhr. Fouad Al Oumari, burgemeester van Tanger;    

 Presentatie Afval, Energie & de Haven van de regio Tanger door dhr. Saïd Elhadi, directeur van 
de Tanger Med Port Authority (TMSA), het Gemeentelijk Havenbedrijf van Tanger; 

 Rondleiding haven Tanger;       

 Diner en matchmakingsessie met lokale en regionale partijen ten aanzien van waterzuivering en 
afvalcyclus. 

 
Dag 6: vrijdag 5 oktober – Tanger - Amsterdam 

 Bezoek aan het historische centrum (Medina) van Tanger;  

 Vertrek vanaf Tanger (Ibn Batouta Airport); 

 Aankomst in Amsterdam.  

           
 
Deelname 
De kosten van deelname bedragen € 950,00 (excl. btw) per bedrijf en exclusief reis- en verblijfkosten. 
Dit bedrag omvat de organisatie van de matchmakingsessies, deelname aan de collectieve 
programmaonderdelen, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje en ondersteuning door de 
organisatie tijdens het verblijf in Marokko. 
 
De voertaal in het economisch verkeer in Marokko is Frans en/of Arabisch. Het Engels dringt echter ook 
steeds meer door in Marokko. Indien gewenst kunnen voor individuele gesprekken tolken worden 
gearrangeerd. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden op de website van AgentschapNL via www.agentschapnl.nl/cpa/marokko.   
HIC-Marokko behoudt zich het recht voor, een bedrijf van deelname aan de missie uit te sluiten indien 
de organisatie niet past binnen de doelstellingen en het profiel van de reis. Er geldt een maximum 
aantal van tien bedrijven dat deel kan nemen. 
 
Wanneer u geïnteresseerd bent in meer informatie over de handelsmissie naar Marokko kunt u contact 
opnemen met de heer Khalid Boutachekourt (020-540 85 06; 06 2354 1388; 
k.boutachekourt@vandebunt.nl). Van de Bunt Adviseurs organiseert de Handelsmissie in 
samenwerking met de Netherlands African Business Council (NABC) namens het Handels- en 
InvesteringsCentrum (HIC) Marokko. 
 
 
 
De Handelsmissie wordt georganiseerd in opdracht van Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
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