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UPDATE COVID-19 agrosector 17 maart (11 uur)
Hierbij stuur de update van landbouwraden voor maandag 17 maart, 10:00 uur. Het
betreft hier met name de berichten over de agrohandel. Informatie vanuit RVO over
Corona en Internationaal Zakendoen staat nu op de homepagina onder Uitgelicht, zie
link:
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus -enzakendoen

Verenigde Staten:
Als gevolg van het onzekere luchtverkeer uit de EU kunnen Amerikaanse importeurs moeilijk
voorspellen wanneer zij partijen binnenkrijgen en ook wat ze binnenkrijgen. Southwest en United
hebben het aantal vluchten uit Nederland gereduceerd. Deel van de partijen kan nog binnenkomen via
het VK, maar ook dat is onzeker. De situatie verandert van dag tot dag en zelfs van uur tot uur.
Mogelijkheden om product per zeevracht te vervoeren wordt bekeken, bijvoorbeeld voor (bevroren)
kalfsvlees. Er heerst ook daar onzekerheid, bijvoorbeeld over het openblijven van cold storage
establishments in de VS. Dit zijn over het algemeen private bedrijven. Met de teruglopende handel
(import en export) is de vraag of deze bedrijven open blijven.
Het American Farm Bureau heeft in een artikel in de Washington Post van zaterdag aangegeven dat er
zorgen zijn in de VS over de beschikbaarheid van werkkrachten, als gevolg van ziekte, voor de
zogenaamde “flow commodities”, zoals melkvee en pluimvee. Indien er onvoldoende ervaren
werkkrachten zijn die meehelpen op een boerenbedrijf dan kan dit gevolgen hebben voor de afvoer
naar verwerkingsfaciliteiten. Ook zijn er zorgen over ziektegevallen bij USDA en FDA inspecteurs
waardoor vlees en groenten en fruit niet meer gekeurd kunnen worden. Er bestaat vooralsnog geen
zorg over de beschikbaarheid van voldoende voedsel, wel hebben supermarktketens problemen met
het op tijd weer opvullen van de schappen.
Verenigd Koninkrijk:
Hamstergedrag heeft geleid tot tekorten in supermarkten van vers vlees, conserven in blik, pasta, rijst
en boter. Supermarkten limiteren meer en meer per product het aantal dat iedere klant daarvan kan
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kopen. CEO’s kwamen (opnieuw) met een gezamenlijke oproep aan consumenten om “considerate”
te zijn.
Nog meer dan paniekaankopen vrezen supermarkten en brancheorganisatie British Retail Consortium
(BRC) grote uitval van personeel. Ze overwegen om een tijdelijke versoepeling van de
mededingingsregelgeving voor te stellen, opdat zij door gegevensuitwisseling en coördinatie een
minimum aantal winkels open kunnen houden. Ook denken ze aan een verzoek om ruimere wettelijke
openingstijden voor de zondagen. Eerder zegde de regering al toe een oogje dicht te knijpen ten
aanzien van de bevoorradingstijdstippen (daardoor nu ook ’s nachts).
Bloemisten en tuincentra zijn enerzijds bezorgd dat mensen enkel nog essentiële producten kopen,
anderzijds ontwaren zij kansen om via online verkoop te profiteren van de extra tijd die men in de tuin
kan spenderen. Bloemisten bleken ook zorgen te hebben over een vermeende eventuele Nederlandse
noodwet die transport/export van bloemen zou verhinderen. LAN-Londen kon na overleg met LNV en
de VGB de British Florist Association ervan overtuigen dat daar geen sprake van is.
Servie:
Borders have been closed for all foreign citizens. Only foreign nationals with residence permits and
foreign diplomats engaged in activities in Belgrade will be able to enter the country, while Serbian
citizens coming to the country will be quarantined for 14-28 days. This measure is influencing
international trade to the great extent.
In the case of international transit of freighters in road traffic, limited period to transit Serbia will be
permitted but not longer than 12 hours (from the moment of entering the territory of the Republic of
Serbia). At the moment shipments of agricultural goods from the EU (the NL) to Serbia are halted since
it is not clear if they will be able to enter the country. Also, transport to the logistic centers in Horgos,
Hungary is not an option since all Serbian drivers will have to commit themselves to the quarantine
once they exit and re-enter Serbia.
Japan:
Veel luchtvaartmaatschappijen hebben hun beschikbare vluchten
capaciteitsproblemen oplevert voor de export naar Japan van verse groenten;

verminderd,

wat

De vraag naar verse groente uit Nederland, met name paprika’s, is door het Corona-virus
omhooggegaan. Omdat Zuid-Korea minder kan leveren vanwege de Corona-problemen in eigen land.
Aan deze vraag kan niet volledig worden voldaan.
We hebben een belrondje gedaan bij de belangrijkste importeurs. Op zich loopt de handel nog steeds,
en zijn er geen blokkades bij douane of havens. Wel uitten de importeurs zorgen over de logistiek in
andere landen, vooral als die via China loopt. Omdat veel events zijn afgelast, loopt de vraag van de
Food Service en Horeca naar verse (bloemen), high value producten (bv. kalfsvlees) uit Nederland
terug.
Verenigde Arabische Emiraten 17-03-2020:

17-03-2020

Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

Overheid VAE constateert problemen bij toevoer van producten uit de EU en is nu in gesprek met UAE
Food & Beverage Group die deze toevoer moet garanderen. Probleem blijkt de beschikbaarheid aan
containers te zijn. EU delegatie probeert EU breed in beeld te brengen of en waar problemen zich
voordoen om dit te bespreken met de VAE. Graag reactie in het Engels aan riy-lnv@minbuza.nl
Frankrijk:
Als je naar buiten gaat, moet je een verklaring meenemen die je kunt printen van website ministerie
van Binnenlandse Zaken en waarop je aankruist wat reden is dat je naar buiten moet. Er zal door politie
en leger streng worden gehandhaafd inclusief boetes. Doel van Frankrijk is op dit moment dat
grensoverschrijdend goederenverkeer zo ongestoord mogelijk kan blijven plaatsvinden. decentrale
diensten worden gemobiliseerd om logistieke problemen voor levensmiddelenbedrijven op Frans
grondgebied op te lossen. Men zal maatregelen nemen om de hele voedselketen veilig te kunnen
stellen m.b.t. de opening van winkels.
Rusland:
Moskou dreigt op slot te gaan. Luchthaven mogelijk dicht van 18 maart tot 1 mei.
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