Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

UPDATE COVID-19 agrosector 18 maart (10 uur)
Hierbij stuur de update van landbouwraden voor maandag 18 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

Verenigd Koninkrijk:
Supermarkten verwachten dat het vier tot zes weken duurt voordat er tekorten aan vers voedsel
ontstaan. De supermarkten hebben afgelopen weekend de hoogste verkoopvolumes ooit genoteerd
als gevolg van paniekaankopen/hamstergedrag. Na Aldi gaan waarschijnlijk meer ketens een limiet van
4 stuks per product per persoon instellen om hamsteren tegen te gaan. Ook online aanbieders met
een bezorgservice verkopen fors meer levensmiddelen. Er is sprake van overbelasting en geheel
volgeboekte bezorgslots. Ocado, de volledig online supermarkt, heeft sinds het begin van de
coronacrisis het verkeer op haar website en app met 1000% zien toenemen en heeft de app tijdelijk
offline gehaald.
Vleesverwerkers hebben te maken met een afnemende vraag in de foodservice, maar een groeiende
vraag in de retail. Om voldoende roodvleesproducten te kunnen blijven leveren vraagt de sector de
regering om een tijdelijke versoepeling van regels t.a.v. herkomst (waardoor bijv. rundvlees uit het VK
met dat uit een ander land vermengd kan worden) en om het afschaffen van de regel dat gekoeld vlees
een houdbaarheid van maximaal tien dagen toegewezen krijgt (de Food Standards Agency (FSA)
adviseert dat een langere houdbaarheid veilig is). De verwerkers willen verder particuliere inspecteurs
inzetten om tekorten aan officiële keurders van de FSA op te vangen.
Morrisons, de vierde grootste supermarktketen, gaat haar kleinere toeleveranciers, waaronder 1.750
boeren, vervroegd betalen.
Tuincentra hebben de voorbije dagen hun verkoopcijfers zien dalen met ongeveer 30% en hopen dat
in de aanloop naar Moederdag in het VK, a.s. zondag, geen maatregelen worden geïntroduceerd die
de aanvoer van bloemen en planten bemoeilijken.
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De regering vergroot de beschikbare middelen voor eerder aangekondigde interventies t.b.v. het
bedrijfsleven tot een totaal van 330 miljard pond. Het gaat o.a. om 5 i.p.v. 1,2 miljoen pond voor een
leenstelsel voor het mkb (met garantstelling, een half jaar rentevrij) en om 10.000 i.p.v. 3.000 pond
directe steun per bedrijf voor de 700.000 kleinste bedrijven. Voor bedrijven in horeca, entertainment
en retail die geen relevante verzekering hebben komt 25.000 pond per bedrijf aan cash vrij; ook
worden zij voor een jaar vrijgesteld van een onroerendgoedbelasting.
Frankrijk:
In Frankrijk vonden diverse bijeenkomsten plaats de afgelopen dagen tussen bewindspersonen en
vertegenwoordigers uit de landbouw, voedingsmiddelen, distributie en logistiek om mogelijke
bedreigingen voor de diverse schakels van de voedselketen in kaart te brengen. De sector is robuust,
maar alles wordt in het werk gesteld om eventuele zwakke schakels of bedreigingen te identificeren.
Alles begint met de boeren. Men vreest dat het ophalen van versproducten of veetransporten wordt
verstoord, door gebrek aan vrachtwagens, personeel, of wegens sanitaire beperkingen. Ook de
inputkant aan het begin van de keten is van groot belang, zoals onderhoud van materieel, veeartsen,
slacht, inkoop van goederen en voer.
De productieketen is “sterk, veerkrachtig, en toegewijd aan het nationaal belang”. De crisis kan zeker
6 tot 8 maanden duren voordat er een probleem zou kunnen ontstaan. Men vreest vooral de chaos.
Gelukkig delen grote Franse bedrijven, voornamelijk zuivelindustrie, maar ook Italiaanse bedrijven als
Barilla, hun ervaringen zodat men in Frankrijk in de verwerkingsindustrie niet dezelfde fouten maakt.
In Italië heeft men te kampen met verzuimpercentages tussen 10 en 30%. Seizoenarbeiders
(voornamelijk Polen) zijn er niet meer. De industrie vraagt voorrang voor inzet van uitzendkrachten in
deze sector, net als in de gezondheidszorg, en stelt voor studenten in te zetten voor seizoenswerk.
De afgelopen dagen is de stroom van vrachtwagens tussen productie en distributie met 10 à 15 %
gestegen. Goede doorstroom van het goederenverkeer kan lege schappen in de supermarkten
voorkomen. Er is al toestemming gegeven om magazijnen tot nader order op zondagen open te
houden. Men verwacht bovendien dat er chauffeurs zullen uitvallen.
De distributie heeft zijn hele bevoorrading moeten herzien. Er ligt nu nadruk op pasta, rijst, kant-enklaar gerechten, melk, flesvoeding en…diervoeding. Daarnaast worden in Frankrijk nu dagelijks 12
miljoen maaltijden meer thuis genuttigd, in plaats van in school- en bedrijfskantines of restaurants.
Minister Le Maire doet een beroep op ieders gezond verstand: niet hamsteren, er zal niets ontbreken
op termijn. Rantsoenering om het effect van tekorten te voorkomen heeft hij overigens uitgesloten.
Mexico:
Alle voor NL relevante beurzen en evenementen, die in maart en april zouden plaatsvinden, zijn nu
afgelast of uitgesteld, waaronder Greentech Americas, ANTAD Expoalimentaria, en nu ook de
handelsmissie o.l.v. MP Rutte. RVO informeert de deelnemers. Dit is in lijn met het nationale beleid in
Mexico, dat grootschalige bijeenkomsten verbiedt vanaf volgende week. Tot nu toe nog weinig impact
op de agro-sector en op agro-handelsstromen van en naar Mexico.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De
Staat
aanvaardt
geen
aansprakelijkheid
voor
schade,
van
welke
aard
ook,
die
verband
houdt
met
risico's
verbonden
aan
het
elektronisch
verzenden van berichten.
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