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Algemeen

Voor Vlaanderen was Marokko in 2019 de 41e klant  
en de 62e leverancier. 

SNELWIJZER
I N T ERN AT I O N A A L

In deze snelwijzer:

• Algemeen

• Communicatie  

en zakelijke protocol

• Douaneregels

• Partners

• Taal

Sinds 2017 groeit het importvolume jaarlijks gemiddeld met 4,7%. 

Het belangrijkste exportproduct naar Marokko in 2018 was koper 

(19,4%) en het belangrijkste importproduct uit Marokko waren 

anorganische chemische producten (36,7%).

Vlaanderen staat in voor 91,5% van de totale Belgische export naar 

Marokko. Op vlak van import maakt Vlaanderen 89,64% uit van het 

Belgische totaal.

Meer informatie:
• Het uitgebreid landendossier op de site van  

Flanders Investment and Trade

• Algemene informatie over de Marokkaanse douane

• Informatie over invoerrechten en andere heffingen

• Andere nuttige links:

 – Ambassade & consulaten van België in Marokko

 – Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc

 – Arab-Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce

Kansrijke sectoren zijn:
•  Groene energie 

Tegen 2030: 20% op energie besparen in industrie,  

transport en gebouwen

• Automobielindustrie 

Marokko is de tweede autoproducent in Afrika geworden na 

Zuid-Afrika, met een marktaandeel van 35% (tegen 5% in 2003). 

€ 342 128 579 
Vlaamse totaalinvoer 
van goederen vanuit 
Marokko

€ 898 054 241  
Vlaamse totaaluitvoer 
van goederen naar 
Marokko

MAROKKO

https://www.unizo.be/internationaal
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/marokko
https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland
https://www.ccblm.ma
https://www.ablcc.org/


2unizo.be/internationaal - Publicatiedatum: juli 2020

•  Bouw en infrastructuur 
Het land investeert 4 miljard USD in  
de HSL-spoorlijn.

•  Hernieuwbare energie 
De zonnecentrale Noor in Ouarzazate  
van 2,7 miljard USD.

•  Transport & logistiek 
De nieuwe haven Nador West Med  
van 1 miljard USD.

•  Voeding 
De sectoromzet stijgt jaarlijks met ongeveer 6% 
en is goed voor 19% van het BBP

Communicatie  
en zakelijke protocol

Hoe pak ik deze markt aan?
•  Werk met een lokale partner en  

bouw een sterk persoonlijk contact
•  Vertaal je productinformatie in het Frans  

en/of het Arabisch
•  Werk best met onherroepelijk geconfirmeerde 

accreditieven (de zogenaamde LC)
•  Hou rekening met langere betalingstermijnen 

(90 dagen)
•  Wees geduldig en hou rekening met culturele 

en religieuze gevoeligheden

Win advies in bij FIT en UNIZO,  

neem deel aan vakbeurzen, handels-

missies of de 4Explorers-zendingen.

Weetjes over de relaties tussen Vlaanderen  
en Marokko:
•  Handelsrelaties tussen Marokko en Vlaanderen 

gaan terug tot de Middeleeuwen toen 
Venetiaanse galjoenen qatun (katoen) en  
sukkar (suiker) in de haven van Brugge aan  
wal brachten.

•  In 1535 reisde de eerste Vlaamse arabist 
Nicolaas Clenard (1495-1542) naar Marokko om 
zich daar de Arabische taal en cultuur eigen te 
maken.

•  Tijdens WOI streden Marokkaanse koloniale 
troepen zij aan zij met de Vlaamse piotten in 

MAROKKO

de loopgrachten. In Lampernisse staat nog steeds 

een Marokkaanse bunker met een poort in 

hoefijzerboogstijl en op het soldatenkerkhof van 

Potyze rusten vele Marokkaanse gesneuvelden.

In november 2018 ging de grootste  

prinselijke missie ooit door naar  

Marokko met 469 deelnemers  

(waaronder 70 Vlaamse bedrijven).

Douaneregels

Bilateraal vrijhandelsakkoord 
Heeft een bilateraal vrijhandelsakkoord gesloten 

met de Europese Unie. Het akkoord is gepubliceerd 

in het Publicatieblad L336 van 21.12.2005. 

Bijna alle rechten tussen Marokko en de EU zijn 

afgeschaft.

Bijzonderheden van dit akkoord:

• Totale cumulatie van de oorsprong: 

bewerkingen in de Maghreblanden en  

de EU mogen worden samen genomen om  

de oorsprong te bekomen.

• Drawback: invoerrechten op in producten van 

oorsprong verwerkte derdelandsgoederen 

moeten niet worden betaald bij uitvoer met 

een EUR 1 of een als dusdanig geldend 

document vanuit een Maghrebland naar  

de EU en omgekeerd.

Pan Euro Mediterrane Vrijhandelszone
Marokko maakt deel uit van de Pan Euro 

Mediterrane Vrijhandelszone waartoe behoren: 

de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, 

Liechtenstein, Turkije, Tunesië, Algerije, Egypte, Syrië, 

Jordanië, Libanon, Israël, de PLO en de Faeroër.  

Informatie hierover kan worden terug gevonden 

in het Publicatieblad C16/02 van 21.01.2006. 

Marokko heeft de TIR- en ATA-overeenkomst 
gesloten
•  TIR staat voor “Transports Internationaux 

Routiers” 
De TIR-Overeenkomst is een internationaal 

https://www.unizo.be/internationaal
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/marokko
http://www.unizo.be/internationaal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.336.01.0001.01.NLD&toc=OJ:L:2005:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2006.016.01.0002.01.NLD&toc=OJ:C:2006:016:TOC
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verdrag uit 1975 dat tussen douane-
administraties tot stand is gekomen onder 
toezicht van de Economische Commissie voor 
Europa (ECE) van de Verenigde Naties.  
De TIR-regeling maakt het mogelijk om 
goederen over de grens van aangesloten 
landen te vervoeren, zonder ze te hoeven 
lossen. Ook hoeft de vervoerder niet steeds 
opnieuw zekerheid te stellen.

•  ATA staat voor Admission Temporaire / 
Temporary Admission 
Dit is een carnet dat gebruikt wordt voor 
tijdelijke invoer en wederuitvoer, evenals 
de doorvoer van goederen. Door de 
overeenkomst wordt het verrichten van 
internationale commerciële en culturele 
activiteiten gemakkelijker en komt er 
meer uniformiteit in de toepassing van 
douaneprocedures.

Verboden goederen zijn:
• wapens en oorlogsmunitie.
• geschriften, drukwerken, cassettes en 

videocassettes die in strijd zijn met 
de goede zeden.

• bepaalde planten en plantaardige 
producten die waarschijnlijk drager zijn  
van schadelijke organismen of gevaarlijk 
zijn voor de nationale flora.

Partners
• Om zaken te doen met Marokko moet je 

gebruik maken van een lokale partner.  
Hiervoor kan je beroep doen op de diensten  
van Flanders Investment & Trade die in Marokko 
een plaatselijke vertegenwoordiging hebben.

• In november 2019 organiseerde UNIZO in 
samenwerking met Flanders Investment & 
Trade een 4Explorers-missie naar Casablanca 
(15 deelnemers). UNIZO Internationaal legde 
toen contacten met Dhr Zakaria Fahim, 
voorzitter van de Commissie voor zelfstandigen 
en KMO’s bij La Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM).

Taal

In Marokko wordt Arabisch en Amazigh 
(berbers) gesproken. Frans is de meest 
gebruikte commerciële taal.

MAROKKO

Partners in internationaal ondernemenPARTNERS IN ONDERNEMEN

Contactpersoon:

Koen De Ridder
Adviseur internationaal ondernemen

koen.deridder@unizo.be

internationaal@unizo.be

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

unizo.be 

Met de steun van

https://www.unizo.be/internationaal
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/marokko
https://www.cgem.ma/
https://www.cgem.ma/

