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UPDATE COVID-19 agrosector 25-30 maart (10 uur) 

Hierbij sturen wij de update van landbouwraden voor vrijdag 25 maart (17 uur) tot en 

met maandag 30 maart (10 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:  

 

Rusland  
(25 maart 16 uur) 

Vandaag meldde Rosselkhoznadzor (Russische NVWA) dat de Nederlandse export van plantaardig 

uitgangsmateriaal tijdelijk onder minder strikte procedures naar Rusland plaats kan vinden. De 

versoepelde procedures gelden zolang de internationale situatie rond Corona speelt en kunnen door 

de Russische autoriteiten later weer worden ingetrokken. Het betreft producten, waaronder 

pootaardappelen, jonge laan- en fruitbomen en stekmateriaal, waarvoor een preshipment inspectie 

in Nederland vereist was alvorens export naar Rusland werd toegestaan.  

De NVWA dient via de afgifte van een fytosanitair certificaat de garantie af te geven dat het te 

exporteren plantmateriaal voldoet aan de fyto invoereisen van de Russische Federatie c.q. 

Euraziatische Economische Unie (EAEU). Russische autoriteiten op hun beurt voeren vanaf nu extra 

fytosanitaire inspecties uit op hun eigen grondgebied, d.w.z. op een (douane)locatie waar de 

goederen worden ingeklaard. Tijdens deze importinspecties wordt gecontroleerd op basis van 

quarantaine organismen die zijn opgenomen in het EAEU-besluit van 30 november 2016.    

Polen 
(25 maart 16 uur) 

Als onderdeel van de aangescherpte Corona maatregelen geldt per 27 maart ook een verplichte 14 

dagen quarantaine voor mensen die in grensgebieden wonen en die in het buurland werken. Tot nu 

toe waren zij uitgezonderd van quarantaine. Dit zal waarschijnlijk de druk op arbeid in Duitsland 

doen toenemen.  

De mededingingsautoriteit heeft een team opgezet om de prijzen van voedsel en hygiëne producten 

te monitoren zowel online als in de winkels. Ook kunnen consumenten prijsverhogingen melden bij 

de autoriteit per mail en telefoon. De Poolse autoriteit sluit interventies niet uit wanneer er oneigenlijk 

gebruik wordt gemaakt van contractuele voordelen t.o.v. MKB bedrijven wiens leveringscontracten 

mogelijk niet gerespecteerd kunnen worden.  

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen
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Slowakije  
(25 maart 16 uur) 

In totaal 15.660 bedrijven met een gezamenlijke jaaromzet van EUR 8,8 mld worden direct geraakt 

door de maatregelen van de Slowaakse overheid om Corona te bestrijden. Van deze bedrijven zijn 

er ca 4.000 horeca gelegenheden die allemaal gesloten zijn. Zij zijn goed voor een gezamenlijke 

jaaromzet van EUR 5,5 mld.  

Iran 
(25 maart 16 uur) 

Zaden en uitgangsmateriaal kunnen door sluiting van de grenzen niet worden geïmporteerd. Het 

Ministerie van Landbouw kondigt aan de productie zelf ter hand te nemen. Voor velen boeren is dit 

te laat voor de voorjaarsplant.  

Vis en garnalen export naar Europa zit vast omdat Iraanse exporteurs niet op tijd kunnen voldoen 

aan de nieuwe ASC certificatie regels. Door de reisblokkade kunnen er geen experts ingevlogen 

worden voor training en inregeling.  

Vietnam 
(25 maart 16 uur) 

• Customs has requested local customs authorities to stop export clearance process for rice 

from March 24. The Prime Minister wants to secure national food security.  amid the Covid-
19 pandemic as reason for its decision. Neighboring countries have increased purchases of 

Vietnamese rice recently. 
• However, right after the annoucement, businesses' complained regarding its immediacy. 
• Immediately after Viet Nam allowed the importof pork from Russia, the Russian Federal 

Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance approved the import of Viet Nam’s 
processed chicken into Russia. (17/03/2020) 

• Vietnam’s seafood exporters have seen up to 50% of their export contracts cancelled or 
delayed due to the coronavirus outbreak, the country’s seafood exporters association said 

on Tuesday. 
 

Duitsland 
(25 maart 16 uur) 

• Vandaag is besloten dat seizoenswerkers uit derde landen, VK en uit niet-Schengen-EU-
landen (Roemenië, Bulgarije), maar ook EU-landen waarbij de grenscontroles weer 
ingevoerd zijn (Polen, Oostenrijk) aan de Duitse grens worden geweigerd. Dit zal gelden 
vanaf vandaag 17.00 uur. Het Duitse boerenverband (DBV) roept op deze beperking zo 

snel mogelijk weer op te heffen, want dit treft de land- en tuinbouw zeer hard; jaarlijks 
komen er zo’n 286.000 seizoenswerkers naar Duitsland om te helpen in de land- en 
tuinbouw. BMEL heeft zich nog niet laten horen, nadat gisteren nog bekend werd gemaakt 
dat seizoenswerkers niet gehinderd zouden worden aan de grens. 
(https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3) 

• Supermarkten Rewe en Penny zijn van plan hun personeel een bonus uit te betalen 

vanwege hun werk in deze Corona-crisis.  
• In de tweede week van maart is er een stijging te zien in ‘hamsteraankopen’ in vooral 

basisproducten, zoals op nr. 1. broodbakmix (stijging van 335% t.o.v. zelfde week vorig 

jaar), op 3. meel (+201%) en op 4. rijst (179%  
 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3
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Scandinavië 
(25 maart 16 uur) 

Verlenging van visa en verblijfsvergunningen voor seizoen werkers en stagiaires mogelijk, van belang 

voor land- en tuinbouw.  

Denemarken 
(25 maart 16 uur) 

Personen die al een ‘Working Holiday” vergunning hebben kunnen naar Denemarken komen (14 

dagen ‘vrijwillige’ quarantaine). Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. 

Oekraine 
(25 maart 16 uur) 

De regering heeft de quarantaine verlengd tot 24 april. De noodtoestand is niet ingevoerd, maar de 

noodsituatie is nu uitgebreid tot het hele grondgebied van Oekraïne. Grote bedrijven zijn sterk gekant 

tegen preventieve maatregelen van de overheid die ze te strikt vinden gezien de epidemische situatie 

en de economische toestand. 

Het kabinet van ministers heeft wijzigingen aangebracht in de lijst die bedrijven definieert die 

handelsdiensten kunnen verlenen aan de eindgebruikers. Aan deze lijst zijn winkels toegevoegd die 

zaden en plantgoederen, gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen en diervoeder 

verhandelen. Dierenklinieken zijn ook open. 

Bulgarije 
(25 maart 16 uur) 

Vereniging van bloemen en sierplanten verliest fors door retourzendingen. Ruim 10.000 mensen 

werken in bloemensector, crisisschade geschat op ruim 20 mln euro. Verbod op open boerenmarkten. 

Initiatieven rond online bestellingen/directe levering aan huis poppen op. Prijsplafond supermarkten 

uit de wet gehaald. Fokkers bezorgd over tekort additieven diervoeding uit China. Agrifoodbranche 

pleit voor meer Bulgaarse producten in schappen. Zaden nu niet gezien als essentieel, sector wil dit 

anders.  

Roemenie 
(25 maart 16 uur) 

KLM-vluchten opgeschort van 28 maart / 3 mei. Vertegenwoordigers landbouwsector vragen 

autoriteiten om: groene corridors voor snelle verplaatsing zaden, meststoffen, pesticiden, 

dieselbrandstof, reserveonderdelen e.a. -  oplossing behandeling zaden op boerderij - digitalisering 

agro-autoriteiten zoals betaalorgaan - stimulatie lokale productie.  

Check wachttijden Roemeense grenzen via https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/?vt=2  

Ghana 
(25 maart 16 uur) 

Borders (air, sea and land) are still closed to human traffic but cargo entry is permissible. 
Fumigation of markets takes place throughout the country 
 

Cote d'Ivoire 
(25 maart 16 uur) 

https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/?vt=2
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State of emergency on the whole national territory; significant reduction of foods from neighboring 
countries. 
 

Qatar 
(26 maart 10 uur) 

In vervolg op eerdere mededelingen deelde het Ministry of Public Health in Qatar zojuist mede dat 

de verplichting is ingetrokken om zendingen van een verklaring te voorzien dat deze COVID 19 vrij 

is.  

Het ging hier om een verklaring afgegeven door bv de shipping agent – in elk geval: eis vervallen.   

Verenigde Staten 
(26 maart 10 uur) 

• Volgens de National Chicken Council (NCC) is de verkoop van pluimveevlees met 75% 

gestegen in de week tot 15 maart. Daarentegen is de verkoop van vis en visproducten 
met  90% gedaald. Twee derde van de consumptie van vis en visproducten vindt plaats 
buitenshuis en de maatregelen om het corona-virus te bestrijden hebben een enorm effect 
op de keten. Het NFI (National Fisheries Institute) heeft daarom de Amerikaanse overheid 
gevraagd om vis en visproducten op te kopen. (Bron: IHS Market) 

• De ethanol industrie in de VS kampt tegelijkertijd met de ruzie tussen Rusland en Saoedi-
Arabië over de prijs van olie en met de corona-pandemie. De olieprijs is meer dan 60% 

gedaald en de prijs van ethanol met meer dan 40%. Minder vraag naar maïs voor de 
ethanolproductie heeft geleid tot grotere opslag van maïs en gevoegd bij de reeds 
opgeslagen maïs beïnvloedt dat de spot marktprijzen van maïs. Een geringere productie 
van ethanol heeft ook een effect op bijproducten voor veevoer hetgeen veehouderijen kan 
raken.  De overheid moet ervoor zorgdragen dat ethanol productiefaciliteiten evenals 
andere essentiële agrarische productie faciliteiten voldoende toegang hebben tot krediet 

en/of tot de faciliteiten van de “Commodity Credit Corporation (CCC) van het Amerikaanse 
Ministerie van Landbouw (USDA).  

 

Mexico 
(26 maart 10 uur) 

Vanaf 24 maart zit Mexico officieel in fase 2 van de pandemie, waarin niet alle corona-besmettingen 

meer te traceren zijn naar geïmporteerde gevallen. Het Mexicaanse Ministerie van Landbouw zal 

zorgen dat agro-import- en export (en efficiënte veterinaire en phytosanitaire controle) doorgang zal 

blijven vinden, en zal de consumptie van lokale seizoensgebonden producten stimuleren. 

Frankrijk 
(26 maart 10 uur) 

• De Franse overheid zet zich zeer in voor verzekering van de levensmiddelenaanvoer, en 
het vrije goederenverkeer binnen de EU. Frankrijk is sterk voorstander van green lanes 

bij grensovergangen.   
• Franse supermarkten zoals Carrefour en Leclerc geven direct gehoor aan de oproep van 

minister Le Maire van Economie en gaan - nu Franse producenten hun afzet op openlucht 
markten en aan restaurants verliezen - nagenoeg uitsluitend nog groente en fruit van 
Franse bodem verkopen. De nu nog aanwezige buitenlandse producten worden nog 

verkocht, maar buitenlandse inkoop wordt gestaakt. Carrefour garandeert volume en 

inkoopsprijzen aan visgroothandels (marktleider is Océalliance) om de Franse visserij te 
steunen, die nu de helft van haar afzet aan restaurants mist. Versafdelingen in de 
supermarkten worden zo veel mogelijk open gehouden, wat niet makkelijk is door gebrek 
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aan gekwalificeerd personeel (slagers) en het wegblijven van klanten uit angst voor 
coronabesmetting. Carrefour houdt 70% van de versafdelingen open; het beleid bij 
Intermarché is “open blijven om visserij- en vleessector te steunen”. 

• De crisis in de aardbeienverkoop heeft geleid tot een structurele prijsverlaging, ondanks 

een lichte stabilisatie. Reden van deze marktmaatregel is het feit dat de klant als gevolg 
van de coronacrisis kiest voor houdbaar fruit en de forse daling van activiteiten van de 
groothandels. De Franse regering en brancheverenigingen sporen de detailhandel en 
supermarkten aan om Franse producten te verkopen, voor een vaste prijs, waaronder de 
aardbei. De situatie blijft zorgelijk met oog op de grote voorraden die maar blijven staan 

op de diverse locaties en de onzekerheid over navolging van verplichtingen door grote 

winkelbedrijven.  
• Door de coronacrisis realiseren de Fransen zich weer dat voedsel een eerste 

levensbehoefte is. De Franse agrofood industrie - die toch al te maken had met een 
stijgende vraag van de consument naar ‘betere’ levensmiddelen (bijv. met de app Yuka) 
– herontdekt tijdens deze crisis haar reden van bestaan. Na supermarktketens Auchan, 
Carrefour, Intermarché en Système-U ontvangen nu ook de medewerkers van Lidl en 
Leclerc een bonus van 1.000 euro. Afgelopen vrijdag kondigde minister Le Maire van 

Economie aan dat iedere werknemer die ondanks de coronacrisis blijft werken 
belastingvrije bonus van 1.000 euro kan ontvangen van zijn werkgever, mede 
mogelijk  gemaakt dankzij financiële steun van de staat. Le Maire refereert hiermee aan 
de al bestaande ‘Macron-bonus’, m.a.w. het betreft hier een winstdelingsplan. Minister Le 
Maire richt zich met name tot de essentiële sectoren (waaronder de agrofoodsector). 
Deze grote groepen hebben bijna allemaal een winstdelingsplan. Voor MKB-bedrijven is 
het moeilijker om deze premie uit te keren.  

 

Verenigd Koninkrijk 
(26 maart 10 uur) 

• De regering heeft nadere guidance gepubliceerd ten aanzien van de sluiting van niet-
essentiële winkels/bedrijfsruimtes. Dierenartspraktijken (met het oog op de 
voedselketen) en slijterijen zijn toegevoegd aan de uitzonderingen en ook 
bedrijfskantines mogen open blijven, mits er geen praktische alternatieven zijn en het 
aantal tegelijkertijd aanwezige personen geminimaliseerd wordt. Dobbies Garden Centres 

heeft na het verschijnen van de nieuwe guidance alsnog besloten z’n tuincentra te 
sluiten (zie update 24/3). 

• Postorderbestellingen van zaden, bollen en planten lopen als een tierelier nu de 
tuincentra dicht zijn gegaan. Veel aanbieders noteren over het geheel genomen een 
verkoopstijging van meer dan 20%. Het bedrijf Suttons meldt een toename van 700% 

voor slazaden en 400% voor tomatenzaden. 
• Bedrijven die maaltijdboxen verkopen melden een gigantische vraagstijging en een 

record aan nieuwe aanmeldingen. Mindful Chef spant de kroon met een groei van 450% 
van nieuwe klanten en een verkoopstijging van 400% van diepvriesmaaltijden. Het 
accepteert nog wel nieuwe klanten; andere aanbieders zijn daar tijdelijk mee gestopt. 

• Arla, in het VK de grootste zuivelverwerker, brengt op 1 april geen wijzigingen aan in zijn 
melkprijs. Het bedrijf vindt het te vroeg om de totale impact van het coronavirus op de 
zuivelmarkt in te schatten. Arla betaalt boeren voor conventioneel geproduceerde melk 
30,79 pence per liter. 

• De toegenomen verkoop van aardappels in supermarkten compenseert voorlopig de 
afgenomen vraag naar aardappels in de foodservice. De aardappelprijs is gestegen. 

• De veemarkten stellen nieuwe regels in voor hygiëne en social distancing. Alleen 
bekende kopers mogen nog naar binnen en de verkoop van fokvee is per direct voor 
minstens drie weken gestopt. 

• Het bedrijf FruPro heeft een gratis online platform gelanceerd om verspilling van verse 

groente en fruit (als gevolg van wegvallende vraag uit foodservice en catering) tegen te 
gaan. Al 180.000 kilo is op deze manier verhandeld. 
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• De transportsector vraagt vanwege de coronacrisis om verlenging van de Brexit-
transitieperiode. 

 

Jordanie 
(26 maart 10 uur) 

De regering krabbelt terug van een volledige lockdown: voedseldistributie van overheidswege bleek 

een beperkt succes. Voedselwinkels zijn weer deels open en worden door tuinders beleverd.  

 

Egypte 
(26 maart 10 uur) 

De op 24/3 ingestelde avondklok dreigde de export van groente en fruit te blokkeren. Na interventie 

van de vereniging van exporteurs bij de minister van landbouw, is er een uitzondering gemaakt. De 

diervoedingssector meldt dat het Ministerie van Landbouw zich heeft ingezet voor een goede 

bemensing van import facilitering ondanks terugschaling overheidsstaf.    

Algerije 
(26 maart 10 uur) 

Lack of flour and semolina on the Algerian market, because of the high demand (Aps.dz). Ministry of 

Agriculture banned the export of Algerian vegetables to avoid shortage. 

Singapore 
(26 maart 10 uur) 

Singaporese overheid zet werkgroep op om eigen voedsel productie te stimuleren. Werkgroep 

participanten werken samen met experts uit de agri-food industrie welke mogelijke oplossingen er 

zijn.  

Japan 
(26 maart 10 uur) 

Japanese plant quarantine inspectors based in Aalsmeer returned to Japan on 25 March. 

Consequences on NL export of cut-flowers and fruit vegetables to Japan are as follows: 

• Cut-flowers: Pre-shipment inspection (PSI) cannot be implemented for the time being 
because of the absence of Japanese inspectors in the Netherlands. Export can continue. 

Japan will carry out a regular import inspection on cut-flowers from the Netherlands upon 
arrival of the shipment. 

• Fruit vegetables: A provisional audit will apply to fruit vegetables that are subject to the 
medfly protocol. Export can continue. The sample size used during the import inspection in 
Japan is doubled because of the absence of Japanese inspectors in the Netherlands. 

More office workers in Tokyo shifted to teleworking while many people stocked up on daily necessities 

on Thursday after Tokyo Gov. Yuriko Koike requested the capital's residents to avoid nonessential 

outings in the wake of a spike in the number of new coronavirus infections. Koike on Wednesday 

requested that people refrain from going outside this weekend for nonessential reasons. Labour 

shortage has become serious in the fields of agriculture and fishery processing. The Japanese 

government has effectively restricted entry from China and other countries, and foreign technical 

interns who were supposed to come to Japan from spring have no prospect of coming to Japan.  
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Ethiopië 
(26 maart 10 uur) 

Het naleven van maatregelen ter voorkoming van verspreiding van Covid 19 voor niet-Ethiopiërs 

wordt streng gehandhaafd. Landsgrenzen zijn gesloten muv voedsel, hulpgoederen en medicijnen. 

Kosten van primaire levensbehoeften stijgen op verschillende plekken enorm. Volgens de overheid 

is dit illegaal. Er wordt hard opgetreden tegen (tussen) handelaren. De grotere voedselproducerende 

bedrijven vrezen voor onrust en plunderingen als er echt schaarste ontstaat, of als grotere groepen 

dagloners die geen inkomen meer hebben en die ook geen financiële reserves hebben gaan 

plunderen. De Nederlandse ambassade is hierover in nauw contact met vrijwel alle Nederlandse 

bedrijven in Ethiopië. Lange rijen voor benzinepompen.  

Steeds meer geruchten over een complete lockdown. Bij een lockdown wordt de exporterende 

tuinbouw sector aangemerkt als essentieel. Dit betekent dat vervoer van werknemers en producten 

mogelijk blijft. De overheid heeft toegezegd exporterende bedrijven in liquiditeitsproblemen te zullen 

ondersteunen. Details worden binnenkort bekend gemaakt.  

Hungary 
(26 maart 10 uur) 

National Food Chain Safety Office announces that aside from temporary shortages for a few plant 

varieties, there is ample supply domestically of seed for sowing. Fear of the crisis makes farmers 

continue to stockpile on seed, plant protection and fertilizer. Import and domestic supply of nitrogen 

for fertilizer is stable.  

Price of potato increases. There is an increased demand for potato, and more farmers decide to turn 

to potato production. Producers who use propagating material are less affected by market shocks 

because most already stocked up last fall. Wholesale prices of potato in some places went from 85 

HUF/kg (0.24 eur) to 155 HUF/kg (0.44 eur) 

Lamb & mutton export mostly functional. Producers report that export corridors are open, aside from 

a few holdups and delays, export to Italy is on the way. 

The main challenge for domestic agriculture isn’t the supply of the public but keeping their export so 

maintaining transportation for export purposes and the import of input materials is paramount 

Production sectors instituted severe health and safety measures, maintaining labor is cardinal, if 

necessary, the army will aid in crucial factories 

The crisis proved that the food industry is strategically important and that it is also desirable that 

consumers buy domestic products. 

Serbia 
(26 maart 10 uur) 

• Transport and border: During the state of emergency cargo transportation is functioning 
without major problems. Between March 15th, when the state of emergency was declared, 
and March 22nd , 21.000 trucks entered Serbia, out of which 9.500 carrying supplies for 

Serbia and 11. 250 in transit. Truck drivers are exempted from the emergency measures, 
and are subject to regular check-ups. When they reach a destination, Serbian drivers need 
to contact sanitary inspectors  

• Spring season field activities need extension of  “curfew”: Spring season has started. 

Around 2 million hectares will be sown. Current restrictions regarding free movement of 
citizens from 17h00  to 05h00 is too limiting for field works. Farmers Associations are 
suggesting extension of curfew till 20h00. At the moment only activities regarding sugar 
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beet spring season have started. Maize and wheat season will start in the first two weeks of 
April. 

 

WTO 
(26 maart 10 uur) 

De WTO heeft een afzonderlijke pagina gereserveerd voor COVID-19 in relatie tot internationale 

handel.  Op deze pagina zijn ook de officiële notificaties betreffende de door individuele WTO-leden 

ingestelde handelsbelemmeringen terug te vinden. Zeer nuttig, mits deze tijd ge-update wordt. Dit 

laatste is momenteel nog het geval. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm 

Zuid-Afrika 
(26 maart 17 uur) 

As mentioned earlier, from midnight Thursday 26 March until midnight on Thursday 16 April, there 

will be a nation-wide lockdown. All South Africans will have to stay at home. All international flights 

will be prohibited, irrespective of the risk category of the country of origin. For cargo: only essential 

air/sea cargo will be allowed. Goods for the food supply chain are classified as ‘essential’, from inputs 

to primary and processed products. Cargo from high risk countries must be sanitized. We are still 

finding out what is meant. Nederland is overigens voor Zuid-Afrika (nog) geen hoog risico land. 

Probleem voor luchtvracht is dat de crew niet van het vliegtuig mag. Dat gaat waarschijnlijk 

betekenen dat luchtvracht mogelijk ook deels stopt. 

China 
(26 maart 17 uur) 

• On Mar. 25th, the Chinese government issued a Notice about supporting production and 
supply for poultry and aquatic products. The Notice aims to solve product backlogs in 
poultry and aquaculture sector, speeding up the resumption of production for related 
enterprises, improving the development on modernization, scaling up the level of the 
production farm, improving the cold chain and distribution channels, and ensure the stable 
development of the poultry and aquaculture sector. 

• Delayed resumption of work and weak domestic economic activity have led to a decline in 

import demand. Due to the continued delay of the domestic resumption of work after the 

Spring Festival and weak economic activity, the growth rate of imports also fell. Soybean 
imports increased by 14.2% year-on-year in January and February, a decrease of 52.6 
percentage points from December last year. 

• What really worries is that after the spread of overseas epidemics began in March, it not 
only affected overseas demand, but also affected the global supply chain. China is the most 

important link in the global supply chain, so the second round of impact of the spread of 
overseas epidemics on China's imports and exports may be even greater than the negative 
impact of shutdowns and production stops caused by the domestic epidemic. 

 

Thailand 
(26 maart 17 uur) 

Thailand does not expect to have food shortages. The major products like rice, livestock & fisheries, 

cassava, sugarcane, palm oil and tropical fruits are not affected. The meat consumption has dropped 

due the decreased number of foreign tourists. The export of tropical fruits to China has been severely 

hit. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
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Vietnam 
(26 maart 17 uur) 

Ho Chi Minh City, Hanoi and other provinces started ordering non-essential businesses to be closed. 

Hanoi also encouraged people to stay home; to avoid large gatherings and meetings. Religious 

organisations and places of worship are also  ordered not to organize activities.  

Agricultural exports to China via border expected to be back to normal soon 
(26 maart 17 uur) 

According to the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), China has better controlled 

the Covid-19 situation, so the agricultural market will resume its activities in late March and early 

4/2020 leads to high demand for imported agricultural products, especially food products. The 

clearance of agricultural products at the border gates with China soon to be resumed but at a slow 

pace, due to strict compliance with epidemic prevention regulations. 

For some other markets, MARD predicts given the current situation, the EU and US may take more 

than 3 months to control, thus exporting of agricultural products hopefully will be resummed by June-

July, 2020. 

Marokko 
(26 maart 17 uur) 

Het ministerie van Transport heeft de inspectieprocedures in de havens voor visserij- en 

koopvaardijschepen aangescherpt om het personeel te beschermen en virusverspreiding tegen te 

gaan. Schepen mogen pas binnenlopen na toestemming van de gezondheidsautoriteiten. Inspecteurs 

worden voorzien van beschermingsmiddelen en mogen niet in contact komen met de 

scheepsbemanning. De bemanning mag het schip niet verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming 

van de gezondheidsautoriteiten. Documenten moeten in plastic folie zijn omhuld en gedesinfecteerd 

worden aangeboden aan de havenautoriteiten. 

India 
(26 maart 17 uur) 

• The lockdown in India has been extended until 14 April. Although food supply has been 
declared an essential service, most states have closed wholesale markets temporarily 

(some markets for perishables have remained open). Many markets are expected to 
resume – with strict health measures and less capacity - over the weekend. Bulk buyers 
have started purchasing fruits and vegetables directly from farmers to ensure 

uninterrupted supply. Many farmers have delayed harvesting. Many labourers have 
returned to their home villages.  

• There is no official protocol from the Indian government with regard to port operations, but 
some importers are anticipating a partial closure or issues.  

 

Sri Lanka 
(26 maart 17 uur) 

• An island-wide curfew has been imposed. Food production and supply have so far not 

significantly been affected but will be disrupted if there is no change in the situation. 
India’s lockdown will have a strong effect on the availability of essential food products.   

• The government also declared that the export sector can continue with their operation as 
usual. Harbour, airport, banks and other export related service providers have been 
requested to keep open their facilities. Particularly floriculture exporters are facing 
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problems in moving their products. Demand for poultry products has been declining since 
the start of the outbreak due to diminishing purchasing power.  

 

KLM Cargo 
(26 maart 17 uur) 

De site van de KLM waar je meer info kunt vinden over hun vliegschema voor 

cargo:  https://www.afklcargo.com/WW/en/local/homepage/homepage.jsp 

Bulgarije 
(26 maart 17 uur) 

Op 25 maart verbood de Bulgaarse minister van Gezondheidszorg toegang van vrachtwagens op weg 

naar Turkije. De reden was dat er langs de snelweg bij de plaats Maritsa een vrachtwagenfile van 50 

km (1200 vrachtwagens) stond te wachten om Turkije binnen te mogen via de 

grensovergang  Kapitan Andreevo. Deze grenspost tussen Bulgarije en Turkije is een van de drukste 

ter wereld en is ook de hoofdingang naar Turkije vanuit Europa. De reden voor het oponthoud was 

het verwachte voornemen van de Turkse overheid om alle vrachtwagenchauffeurs na binnenkomst 

twee weken in quarantaine te nemen door ze in hun vrachtwagens te laten zitten. Na intensief overleg 

tussen overheden en belangenorganisatie in Bulgarije en Roemenië en de Turkse autoriteiten is 

gisteravond laat de grens weer opengegaan. De afgelopen nacht zijn er 1100 vrachtwagens 

doorgelaten, de verwachting is dat in de loop van de dag alles weer is genormaliseerd.  

Spanje 
(26 maart 17 uur) 

• De afgelopen dagen meldden media files van vrachtwagens op de grensovergang Biriatour, 
Baskenland richting Frankrijk. Wij zijn hierover niet benaderd door het Nederlandse 
bedrijfsleven, maar bij problemen hoort de ambassade graag via mad-lnv@minbuza.nl . 

• Arbeiders die noodzakelijke werkzaamheden verrichten, maar niet over eigen vervoer 
beschikken, mogen met 3 personen in een 9-persoonsbusje vervoerd worden. Dit heeft het 
Spaanse ministerie bekend gemaakt. 

• De melkconsumptie is met 20% gestegen. 

• Er zijn nationale maatregelen gepubliceerd over aanpassing van de regelgeving voor het 
transport van dieren. Verlopen certificaten van transporteurs blijven langer geldig, 
routekaarten behouden ongestempeld hun geldigheid en rusttijden kunnen aangepast 

worden, indien noodzakelijk. 
• De verlenging van de  alarmstatus tot 12 april is goedgekeurd door de ministerraad. 

 

Belgie 
(26 maart 17 uur) 

• Grotere vraag naar consumptiemelk als gevolg van het hamstergedrag van de afgelopen 
week heeft niet kunnen compenseren voor vraagvermindering door de sluiting van de 
horeca en de haperende export. Meer melk is omgezet in mager poeder. Melkprijs komt 
onder druk te staan. Er is sprake van personeelsuitval en een tekort aan verpakkings- en 
ontsmettingsmateriaal.  

• Bloemenwinkels en tuincentra zijn gesloten, maar nog wel verkoop van bloemen en 
planten via voedingswinkels (incl. diervoedingswinkels), winkels bij tankstations en online 

verkoop met thuisbezorging (dit laatste verkoopkanaal staat in BE echter nog in de 

kinderschoenen). Verschillende spelers in de sector experimenteren met online verkoop. 
De veiling maakt bezwaar dat bloemenwinkels en tuincentra sluiten, maar supermarkten 
mogen doorgaan met het verkopen van vaak geïmporteerde bloemen en planten. 

https://www.afklcargo.com/WW/en/local/homepage/homepage.jsp
mailto:mad-lnv@minbuza.nl
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Euroveiling stelt dat de lente-omzet goed is voor 50% van de totale omzet van lokale 
kleinhandel. Deze omzet valt volledig weg. 

• Veel consumenten in Vlaanderen vinden de weg naar boerderijwinkels. Boeren proberen 
aan huis-verkoop verder uit te bouwen dan wel op te starten. Het Vlaamse Steunpunt 

Korte Keten probeert ook op de toegenomen interesse van de consument voor lokaal 
geproduceerd voedsel in te spelen door gemeentebesturen op te roepen om 
voedselmarkten te organiseren. De overheid heeft markten inmiddels verboden, maar 
voedselkramen zijn toegelaten indien essentieel voor de lokale voedselvoorziening.  

 

Oekraïne 
(26 maart 17 uur) 

• De Oekraïense regering heeft de nationale quarantaine verlengd met een maand, tot 24 

april, en heeft ze een landelijke "noodsituatie" afgekondigd. De noodsituatie stelt de 
autoriteiten in staat om verplichte medische onderzoeken uit te voeren van mensen met 
COVID-19-symptomen, verplichte ziekenhuisopnames uit te voeren en thuisquarantaines af 
te dwingen. 

• Als onderdeel van de sluiting worden de land-, zee- en luchtgrenzen van Oekraïne vanaf 
morgenavond voor alle reizigers gesloten. Het bedrijfsleven waarschuwt dat langdurige 
quarantaine zal leiden tot massale werkloosheid. “De kosten van een paar maanden 

stoppen van de economie kunnen verwoestende gevolgen hebben voor de hele bevolking", 
zegt de European Business Association.  

• In een concessie aan Oekraïense boeren heft het kabinet de quarantaineverplichtingen op 

voor de verkoop van zaad, kunstmest, voer, pesticiden en diergeneesmiddelen. Voedsel is 
de belangrijkste export van Oekraïne. In concessie aan de industrie stelt het kabinet 
hygiënestandaarden voor bedrijfsbussen. 

 

Polen 
(26 maart 17 uur) 

• Poolse bolbloemen producenten zijn grote afnemers van Nederlandse bollen voor 
snijbloemen. De afgelopen winter in Polen was mild en daarom hebben producenten in 
Polen al relatief veel eigen materiaal voor verder gebruik. Daarnaast noteren Poolse 
bedrijven al nu gigantische verliezen. Een aantal bloemenproducenten geeft aan over te 
zullen stappen op groente productie. De Nederlandse sector kan in ieder geval de komende 
tijd veel lagere bestellingen verwachten vanuit de Poolse kant. 

• Veel Poolse bedrijven in de tuinbouw sector maken zich grote zorgen over koersverschil 
eur/pln. NL zaad bedrijven kopen zaadgoed vanuit Nederland tegen euro waar het verkocht 
word aan de Poolse klanten tegen Poolse zlotys. Maar NL bedrijven brengen winst in euro 
terug en met flinke koersverschil in de laatste 2 weken kan dit in een feitelijke verlies 
resulteren ondanks de vrij goede handel. Zo zijn uien op dit moment een goed lopend 
product.  

• E-commerce is booming in Polen. Alle bedrijven die over eigen online verkoopkanalen 

beschikken noteren een flinke toename van verkoopt (tussen 30-50%!). Echter, dit zal niet 
genoeg zijn om de inkomstenverliezen als gevolg van het sluiten van winkels te 
compenseren.  

 

Franse supermarkten gaan voornamelijk groente en fruit van Franse bodem verkopen 
(26 maart 17 uur) 

Het sluiten van de openluchtmarkten i.v.m. de corona-epidemie is een enorme klap voor de primaire 

sector. Minister Le Maire van Economie heeft naar aanleiding daarvan de supermarktketens 
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opgeroepen om louter Franse producten in te kopen. En daar is gehoor aan gegeven. Volgens de 

krant Les Echos:  

Supermarktketens zetten zich in om afzetmogelijkheden te vinden voor Franse producenten, die hun 

productie niet meer kwijt kunnen op openluchtmarkten, noch aan hun klanten in de horeca. De 

hyper- en supermarkten doen ook hun best om de versafdelingen (slagerij, vis- en kaasafdeling) 

open te houden, ter bevordering van verkoop van deze producten.  Zij geven hiermee gehoor aan 

de oproep van minister Le Maire van Economie, die hen afgelopen dinsdag vroeg om van Franse 

boeren te kopen, die de dupe zijn van de sluiting van openlucht markten. De supermarktketens 

hadden op maandag richting landbouworganisatie FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats des 

Exploitants Agricoles) meteen al dergelijke toezeggingen gedaan. Maar ze gaan verder dan dat. 

Volgens Les Echos heeft de supermarktketen Carrefour zich enkele maanden geleden al met het oog 

op voedseltransitie tot doel gesteld om een assortiment te hebben van 95 % Franse groente en fruit. 

Dat doel is nu al bereikt, gaf de distributeur te kennen. Carrefour gaat tijdens het net geopende 

seizoen in Frankrijk geteelde aardbeien en asperges verkopen. En de E. Leclerc supermarkten hebben 

aangegeven hetzelfde te doen voor wat betreft aardbeien.  In alle hyper- en supermarkten zal er 

nadruk gelegd worden op de Franse herkomst. “Alle ketens zijn aan het overgaan op Franse inkoop” 

volgens de Fédération du commerce et de la distribution (de Franse vakorganisatie van handel en 

distributie), die benadrukt dat betaalbare prijzen gehandhaafd zullen worden. 

Voor de distributeurs gaat deze steun hand in hand met de steun aan andere sectoren, die ook te 

lijden krijgen van het sluiten van de openluchtmarkten (al blijven uitzonderingsregelingen mogelijk): 

vlees, vleeswaren, vis met name. Carrefour heeft aantallen en inkoopprijzen aan de visgroothandels 

(de grootste is Océalliance) gegarandeerd, om de Franse visserijsector te steunen, die de helft van 

de afzet aan de horeca verloren is. Intermarché heeft een eigen filiaal Scapêche, de belangrijkste 

Franse rederij van vissersvaartuigen (le premier armement tricolore).  De steun van de supermarkten 

aan boeren is des te belangrijker gezien het aantal groentetelers of fruittelers dat de voorkeur zou 

kunnen hebben om de activiteiten te staken, in plaats van verlies te lijden wegens gebrek aan afzet. 

Turkije 
(27 maart 10 uur) 

Up to this date, the Turkish Ministry of Agriculture and Forestry (MinAF) has not imposed any 

restriction on live animals and animal products imports except imports from China. However, imports 

of pets and exotic animals to Turkey have been prohibited from all countries due to Covid-19. Having 

said so, travel of Animal Selection Committees from MinAF to exporting countries, which is one of 

the steps for breeding cattle import to Turkey, has been cancelled since official travel is restricted. 

As of this time, there is no official information as to when the travel restrictions will be lifted. 

Verenigd Koninkrijk 
(27 maart 10 uur) 

• In de meeste supermarkten lijkt de rust weergekeerd en vullen de schappen zich 

langzaam weer, behalve door de thuisblijfmaatregelen met name als gevolg van limieten 
aan het aantal stuks per product dat een klant mag kopen en maximale aantallen 
bezoekers. Morrisons introduceert een nieuwe next-day-delivery-box met levensmiddelen 
(met een vegetarische optie) en essentiële non-food die genoeg moeten zijn voor twee 
personen voor een week. 

• Leveranciers aan de horeca en scholen roepen de regering op een oplossing te vinden 
voor tienduizenden tonnen voedsel die ongebruikt dreigt te blijven. De bedrijven denken 

zelf aan vrijstelling van bepaalde etiketteringsvereisten, zodat ook aan consumenten 
verkocht kan worden, en aan verdere versoepeling van de mededingingsregels met het oog 
op informatie-uitwisseling over voorraadniveaus. 
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• Omdat boeren en tuinders vrezen dat zij als gevolg van lockdowns in Europa personeel 
tekort zullen komen voor het oogstseizoen, proberen zij i.s.m. uitzendbureaus met de 
campagne Feed the Nation 90.000 seizoenarbeiders te werven. Tot nu toe hebben zo’n 
10.000 mensen zich gemeld voor werk op meer dan 500 bedrijven. Van die 10.000 is bijna 

90% Brits, heeft minder dan een derde ervaring in de land- en tuinbouw en is de helft in 
arbeidstechnische zin slachtoffer van Covid-19. 

• In de zuivelsector lijkt de verwerkingscapaciteit onaangetast. Delen van de volumes 
bestemd voor de foodservice vinden hun weg naar de retail. Daar is er een verhoogde 
vraag naar verse melk, kaas, boter en zuivelspreads. De export lijkt ook op peil gebleven, 

geholpen door green lanes in de EU en versoepeling van de rijtijdenregels in het VK en de 

EU. 
• P&O Ferries zegt de vrachtafhandeling op de route Calais-Dover versterkt te hebben 

om te helpen de goederenstroom op peil te houden. In Calais worden meer mensen hierop 
ingezet en zowel in de havens als op de schepen zijn strengere hygiëneprotocollen van 
kracht.  

 

Duitsland 
(27 maart 10 uur) 

• Er zijn veel vragen bij sectororganisaties en bedrijven over de ontwikkelingen rond 

grensoverschrijdend personenverkeer en de inzet van seizoenswerkers. De situatie is 
onoverzichtelijk, er is onzekerheid bij seizoenarbeiders uit verschillende landen. Nieuw 
personeel wordt onder andere gezocht via aanpassing van een aantal regelingen zoals het 

verhogen van de grens van bijverdiensten van studenten en inzet van asielzoekers in 
Duitsland die willen werken en dit nu niet mogen.  

• De Duitse overheid heeft in samenwerking met de transportsector afspraken gemaakt 
om  knelpunten op te lossen in goederentransport: zoals flexibele omgang met rij- en 

rusttijden en APK deadlines, verbetering van sanitaire en horeca voorzieningen faciliteiten 
onderweg en meer personeel bij sluizen in binnenvaart.   

• Verschillende sectoren proberen met een ketenaanpak zo snel mogelijk in de veranderde 
vraag per regio te voorzien. De zuivelsector heeft bijvoorbeeld veel minder export en zeer 
geringe afzet in de horeca maar een groeiende vraag van consumenten. Er is daarom meer 
behoefte aan 1-2 liter verpakkingen voor consumenten. Boeren zien een enorme 

prijsverlaging aankomen. 
• Vrijdag om 12:00h organiseert Duitslandnieuws een videoconferentie over de actuele 

Duitse situatie en de impact voor Nederlandse bedrijven, Duitse 
compensatieregelingen, arbeidsrecht, belastingrecht en juridische kwesties.  

• In een online campagne #KaufNurWasDuBrauchst van het Landbouwministerie roepen 

bekende Duitse zangers en sporters in korte filmpjes op tot meer solidariteit bij 
boodschappen doen, stoppen met hamsteren en voorkomen van voedselverspilling. 

• Wat betreft voedselvoorziening waarschuwen boeren- en handelsorganisaties voor 
knelpunten in de toeleveringsketen en het aanbod van groenten en fruit vanwege het 
wegvallen van seizoenarbeiders. De crisis kan volgens Minister Klöckner ook bijdragen aan 
de bewustwording van en handel en consument van het belang van eigen voedselproductie 
en een sterke positie van de boer in de keten.  

 

Verenigde Staten 
(27 maart 10 uur) 

• De senaat heeft vannacht met 96 stemmen voor en 0 stemmen tegen een economisch 
steunpakket aangenomen ter waarde van US$ 2 triljoen. De verwachting is dat het 

voorstel op vrijdag door het Huis van Afgevaardigden wordt aangenomen. In het voorstel is 
o.a. US$ 25 miljard voor voedselassistentie opgenomen waaronder US$ 15.8 miljard voor 
het SNAP programma, het voormalige voedselbonnen programma onder de Farm Bill en 9 
miljard is beschikbaar voor de voedselvoorziening van kinderen en jongeren, alsook  US$ 

https://duitslandnieuws.campayn.com/web_version/view/dcaa35e91d07c01a792f1a04b3d76003514d2739e8ef507ac61aa9d6534c2c74/Stakmail/221938/62589460/471557190
https://twitter.com/hashtag/KaufNurWasDuBrauchst?src=hashtag_click
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24 miljard ten behoeve van boeren en ranchers waarvan US$ 14 miljard voor Commodity 
Credit Corporation van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA). Daarmee heeft 
USDA grote krediet-armslag om de landbouwsector te ondersteunen. Daarnaast is een 
noodfonds van US$ 9.5 miljard opgesteld voor producenten van verse groenten en fruit, 

melkveehouders en rundveehouders, evenals lokale boerenmarkten.   
• Meer dan US$ 285 miljoen is beschikbaar gesteld aan verschillende agentschappen van het 

USDA waaronder de veterinaire en fytosanitaire dienst, de vleeskeuringsdienst, de 
marketingdienst en de directie die zich richt op plattelandsontwikkeling.  

• Distilleerderijen hebben een tijdelijke uitzondering gekregen op het betalen van accijns 

voor de productie van alcohol als dat gebeurt voor het produceren van 

ontsmettingsmiddelen.  
• Het steunpakket omvat ook directe betalingen van US$ 1.200 per persoon of US$2.400 per 

echtpaar, US$ 130 miljard voor ziekenhuizen, US$ 150 miljard voor lokale en statelijke 
overheden en US$ 300 miljard voor sme’s. Voor de cruise-industrie, een grote afnemer van 
voedingsmiddelen en een industrie die zwaar is geraakt door het corona-virus,  is geen 
directe financiële ondersteuning. 

• Zuid Florida is een belangrijke producent van tropische planten en sierteeltproducten, 

waaronder bromelia’s, varens en hibiscus. Een belangrijk deel van het uitgangsmateriaal 
voor deze producten komt uit Nederland. Onder normale omstandigheden is dit een uiterst 
drukke periode voor tuinders in Zuid Florida. Gedurende het voorjaar worden veel van deze 
tropische planten vervoerd naar grote steden aan de oostkust, maar ook in Florida zelf. De 
tuinders proberen nu zo snel mogelijk, zoveel mogelijk af te zetten voordat er nog verdere 
sluitingen plaatsvinden. Er bestaat zorg dat zij met veel materiaal zullen blijven zitten.  

 

Mexico 
(27 maart 10 uur) 

De Mexicaanse sierteeltsector heeft van alle landbouwsectoren het meeste te lijden van COVID19. 

Mexico is ’s werelds 2-na-grootste sierteelproducent (in oppervlakte), en produceert voornamelijk 

voor de lokale markt. De maanden maart t/m mei behoren tot de belangrijkste maanden van het 

jaar, i.v.m. moederdag die in Mexico op 10 mei wordt gevierd. Bloemen worden ook veel gebruikt 

bij religieuze en sociale evenementen, die nu zijn afgelast, en behoren voor de consument niet tot 

de basisbehoeften. Daarnaast worden geïmporteerde inputs voor de sector steeds duurder als gevolg 

van de sterk gedaalde peso t.o.v. de EUR e USD. NL levert o.a. bollen, stekken, substraat en 

technologie aan de Mexicaanse sierteeltsector. Retailprijzen van producten die wel onder de 

Mexicaanse basisbehoeften vallen (bijv. tonijn in blik, avocado, eieren), lijken sterk te stijgen.   

Frankrijk 
(27 maart 10 uur) 

De lockdown en sluiting van de horeca alsmede een daling van de export naar Azië hebben een forse 

negatieve impact op de verwerking van aardappelen en de voorraad aardappelen bestemd voor 

verwerking. De productie van aardappelen voor verwerking bedraagt bijna 3 miljoen ton, waarvan 

meer dan 1,5 miljoen is bestemd voor verwerking binnen de EU. De aardappelsectororganisatie UNPT 

schat dat 500.000 ton aardappelen die nu op voorraad liggen, niet kunnen worden verwerkt voor het 

einde van het seizoen. De zetmeelproducenten, die meer dan 1 miljoen ton specifieke aardappelen 

verwerken onder contract, zijn momenteel gesloten i.v.m. onderhoud. ‘Vers en verwerkt‘ overleggen 

over alternatieven, zonder het evenwicht – dat al fragiel is – te willen verstoren: diervoeder, 

vergisting, verwerking tot alcohol, opslag?  Boeren wordt aangeraden om bij het poten de komende 

maanden rekening te houden met de huidige situatie  

Japan 
(27 maart 10 uur) 
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Tokyo is on edge after Gov. Yuriko Koike called on residents Wednesday night to stay inside, work 

remotely and avoid nonessential outings this weekend to avoid an explosive rise in the number of 

novel coronavirus infections. With empty store shelves fast becoming the norm, the government 

issued a plea to the public to stop panic buying and hoarding and to shop as normal, saying the 

nation has sufficient stocks of food. The Japan Food Service Association said on the 25th that sales 

of the food service industry have fallen sharply since the second half of February, and the situation 

has been serious since the end of February. 

Singapore 
(27 maart 10 uur) 

Singapore’s heavy reliance on food imports makes it vulnerable to short-term disruptions arising 

from supply shortages from surrounding countries. 

It appears to be difficult to anticipate and to plan for are the socio-psychological responses to 

perceived food shortages, as evident by the most recent run on fresh and frozen vegetables, chicken 

and eggs on the Tuesday that Malaysia closed their borders. Although food is still allowed to be 

transported to Singapore ,the government is stocking up rice and noodles as a backup plan but a 

shortage of  fresh items are to be expected when Malaysia would need their own supply in the near 

future. Vanaf donderdag middernacht zijn alle clubs en bars gesloten voor onbepaalde tijd. 

Restaurants en ‘hawker centers’ zijn wel nog geopend. 

Ethiopië 
(27 maart 10 uur) 

In de noordelijke regio Tigray is de noodtoestand afgekondigd. Belangrijkste exportproduct voor deze 

regio is sesamzaad.  

Hungary 
(27 maart 10 uur) 

• Partial curfew to be introduced between March 28 and April 11. Visiting groceries, 
pharmacies, drug stores, taking children to daycare if necessary, etc. and health walks are 
allowed. In video conference of agriculture & fisheries ministers, Hungarian stance is that 
particularly important topics are food supply maintenance and providing financial security 
for agri producers. Immediate EU-level assistance is necessary and regulation for grants 
should be loosened. Also, according to State Secretary Feldman, EU regulation on state 

grants to producers must be revisited, de minimis aid floor to be raised. 
• Ornamental plant sector: Crisis is about to hit hard, causing damages worth 500 million 

eur. Worst will be hit the floricultural fresh flower producers, with an 85% drop in demand, 
followed by gardeners cultivating annual, ornamental plants with an 80% drop, then 
arboricultural nurseries with a 50% drop. Hungarian Ornamental Horticulturist Association 
in talks with Ministry of Agriculture to get “vis major” assistance for the ornamental 

horticulture sector. Without assistance, many enterprises won’t be able to stay afloat. 
• Price of vegetables is increasing on both wholesale and consumer markets. Price of potato, 

carrots, parsley increased by 100%, the price of celery, cabbage and paprika increased by 
15-25%. 

• Supply of agricultural inputs like machinery parts and animal feed will not be disrupted 
• Aquaculture: The crisis hit this sector too. Fish was not part of the shopping surge in the 

beginning of the crisis. The primary buyer is the restaurant & catering sector, and export 

has dropped due to quarantines in Austria and Romania. The surplus is hard to manage, in 
April-May the waters will start to warm up and the fish might start to die off.  

• Highly pathogenic avian influenza was identified on a duck farm in southern Hungary. The 
Governmental Office in the affected Bács-Kiskun County set up an observation area around 
the site of the infection. 
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Servië 
(27 maart 10 uur) 

• The Transport Community Permanent Secretariat ( https://www.transport-
community.org/covid-19-news/ ) and CEFTA Secretariat proposed a set of measures to 
support the Western Balkans partners to cope with transport and trade challenges. It 

identifies a series of "green axes" linking the Western Balkan Six together on which free 
traffic flow should be granted, together with a restricted number of gas stations, which may 
remain opened even in case of potential containment of the population. This point is 

essential to ensure that lorry drivers and trucks could continue to operate despite this 
degraded situation.  

• The import of fruits is going at a slower pace and deliveries were late by up to five days. 

However, the deliveries from Italy are 15 days late. Another problem is the deficit of 
drivers in the transport of goods (the drivers are too tired, have to take tests often and 
sometimes go to quarantine) 

 

China 
(27 maart 17 uur) 

• As of Mar. 29th, China suspends entry by foreign nationals. Despite the travel ban, all 
airlines may use passenger planes to carry out all cargo flights. 

• WH Group, world’s largest pork producer, expects that China will continue its pork import, 

despite pork prices likely to be 3.5 times the level in the U.S. – Nikkei Asia Review 
• In the wave of the COVID19 outbreak, emerging and upgraded consumption is expected. 

The government will make efforts to facilitate the integration of online and offline 
consumption and upgrade traditional retail and services. 

• Study shows that during the epidemic, Chinese consumers had increasing demand for fresh 
produce. 70 percent of the respondents bought daily necessities and fresh products more 

than twice a week, and over 80 percent of them shopped online. The majority of these 
consumers were aged between 35 and 45 years – China Daily 

• Chinese cities have launched voucher campaigns with multiple enterprises to encourage 
residents to dine out and shop, in an effort to boost consumption. According to the National 
Bureau of Statistics (NBS), China's retail sales of consumer goods declined 20.5 percent 
YOY in Jan-Feb 2020. 

• According to Denkers (one of biggest Dutch Container logistical companies), the demand 
for containers from NL to China is increasing rapidly. However pressure on the available 

allocation is taking extreme measures. All ships are now fully booked until mid-May.  
  

Vietnam 
(27 maart 17 uur) 

Door de hoge vraag aan varkensvlees in Vietnam door ASF en versterkt door het Corona virus 

liggen er ook kansen voor de export van Nederlands varkensvlees, volgens ambassade Hanoi.  

The Vietnam Food Association is urging the government to allow exportation of rice again after a 

ban was imposed this week to ensure domestic food security given the COVID-19 pandemic.  Despite 

the impacts of Covid-19, the wholesale and retail sector has maintained positive growth, thanks to 

a shift to online sales from brick-and-mortar shops. 

Luchtvracht, algemeen 
(27 maart 17 uur) 

https://www.transport-community.org/covid-19-news/
https://www.transport-community.org/covid-19-news/
https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Nikkei-Markets/WH-Group-says-virus-won-t-interrupt-pork-imports-into-China
http://www.chinadaily.com.cn/a/202003/27/WS5e7d4634a31012821728259e.html
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IATA heeft een lijst gepubliceerd van alle airlines en de impact op hun totale operatie en de gevolgen 

voor de vrachtoperatie. Via bijgaande link is het overzicht van alle airlines te vinden: 

https://www.tact-online.org/covid-19 

Bulgarije 
(27 maart 17 uur) 

• COVID-19 noodtoestand in Bulgarije verlengd tot 12 april 
• Het Bulgaarse Agentschap voor voedselveiligheid heeft geen meldingen ontvangen over 

een verstoorde aanvoer van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaden als gevolg 
van verkeersbeperkingen. 

• De Bulgaarse grensautoriteiten meldden 3.000 binnenkomende vrachtwagens in de gelopen 
24 uur, waarvan 1200 op weg naar Kapitan Andreevo aan de Turkse grens. Een voormalig 
vliegveld ter plaatse is als pleisterplaats ingericht met verlichting, sanitair en kiosken. De 
site van de nationale grenspolitie van Bulgarije geeft actuele informatie (scroll voor Engels 
naar beneden.) https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-

център/пресцентър/ежедневен-трафик 
  

Roemenië 
(27 maart 17 uur) 

• De Roemeense varkenssector is niet zelfvoorzienend in de biggen productie en 

dus  afhankelijk van import. Het biggentransport vanuit West-Europa (voornamelijk 
Duitsland) naar Roemenië veroorzaakten aanvankelijk onrust vanwege Hongaarse 
restricties op rustplaatsen. Dit is opgelost.  

• Grote inspanning van kleinere producenten van groenten en fruit om online verkoop te 
starten. Moeilijk proces, maar het lijkt de enige overlevingsoptie vanwege terugloop op 
boerenmarkten. Kleine winkels hebben geen sluitings restricties opgelegd gekregen. 
Alleen aan malls en winkelcentra zijn bepalingen opgelegd. Desondanks zijn veel winkels 

toch gesloten omdat het economisch niet meer gaat, de omzet is te laag. Open markt zijn 
nog niet gelimiteerd, de verwachting is wel dat dit gaat komen 

• De Roemeense Premier vroeg publiekelijk aan de minister van Landbouw om een 
duidelijke boodschap richting de agrofoodsector: “Verhoog de productie! Landbouw kan 
de motor van de economie zijn tijdens pandemieën. Want de vraag naar voedsel groeit.”  

  

Colombia 
(27 maart 17 uur) 

• In order to facilitate international trade, the Colombian Agricultural Institute - ICA, 
continues providing its services in complete normality, like the transit of merchandise and 
agricultural products, at ports, airports and border crossings of the country. Logistics 
operations for perishable food containers will be prioritized, both for inspection operations 

and for cargo removal and subsequent issuance of nationalization certificates. In addition, 
ICA will receive the filing of documents at its service points via email, and will issue the 
certificates through the same system. The National Institute for the Surveillance of 
Medicines and Food - INVIMA, will also allow the submission of documents in copy and PDF 
for the processing of inspections of sanitary certificates of goods imported into Colombia.  

• Colombian Association of Flower Exporters stated that even if sales are reduced, future 
sales must be scheduled. The flower industry offers employment to 140,000 people, mainly 

women. More than 95% of the production is destined for export. Labor costs represent 

more than 50% of all operating costs.  
• The Colombian Association of Seeds and Biotechnology reported that the main activities 

related to rural production will be exempt from the restrictions established in the national 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tact-online.org%2Fcovid-19&data=02%7C01%7Celinevandenberg%40royalfloraholland.com%7C1a6879efc2634efe034408d7d22cd8d8%7Ce6c9e26f345f436fa5d004b2314a82c4%7C0%7C0%7C637208962377321282&sdata=BeIVJE%2FGaQDVKH2zJlk%2Fok3Rx1jt%2FF5cEqTjunNiZPY%3D&reserved=0
https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-център/пресцентър/ежедневен-трафик
https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-център/пресцентър/ежедневен-трафик
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quarantine measures. Amongst others, the production, packaging, import, export, 
transport, storage, distribution and labeling of seeds can continue. 

  

Italie 
(27 maart 17 uur) 

• Op verzoek van de ministers van Landbouw en Economische Ontwikkeling heeft de regering 
gisteren verduidelijkt dat de verkoop van sierteeltproducten, behorende tot de 

categorie landbouwproducten (bijlage 1 bij decreet DPCM  van 22 maart jl., categorie 
ATECO “0.1.”), is toegestaan. Zaden, planten, snijbloemen, potplanten, meststoffen en 
producten voor het tuinieren mogen verkocht, getransporteerd en verhandeld worden, niet 
alleen in de supermarkten, die open zijn om in de eerste levensbehoeften te voorzien, 
maar ook in bloemenwinkels en andere verkooppunten bestemd voor de verkoop van 
sierteeltproducten. Tegelijkertijd wordt het de bevolking toegestaan om de deur uit te gaan 
voor de aankoop van deze producten. Hiermee komt de overheid tegemoet aan de 

hulproep van deze belangrijke sector, waarin 100.000 mensen werkzaam zijn in 27.000 
bedrijven, met een jaarlijkse omzet van 2,5 miljard euro. Met deze verduidelijking van het 
decreet van 22 maart jl. (artikel 1, lid 1, letter f) kan voorkomen worden dat duizenden 
kilo’s producten vernietigd moeten worden. Hoe dan ook is een groot deel van de markt 
voor snijbloemen weggevallen door het verbod op begrafenissen, bruiloften en andere 
ceremonies en evenementen.  

• De brancheorganisatie van producenten van landbouwmachines Federunacoma 

heeft een oproep gedaan aan de regering om de laatst gewijzigde lijst van essentiële 

goederen te herzien, waarin landbouwmachines worden uitgesloten als categorie waarvoor 
uitzonderingen op de restricties gelden. Deze sector heeft een jaarlijkse omzet van 11,4 
miljard euro en is essentieel om bepaalde processen in de agrofoodsector doorgang te 
kunnen laten vinden. 

• Zuivel: regionale wethouder landbouw van Lombardije doet nogmaals oproep aan de 
verwerkende industrie en de grote distributieketens (supermarkten) om alleen lokaal 
(nationaal) geproduceerde melk te gebruiken. In de eerste 17 dagen van maart is in de 
noordelijke regio 29.000 ton melk en stremsel uit het buitenland aangeleverd. Deze import 

zou volgens hem in deze periode van crisis en vermeende speculaties op de melkprijzen, 
gereduceerd moeten worden om het voortbestaan van de Italiaanse melkveehouderijen 
veilig te stellen. Tegelijkertijd is aan de melkveehouders gevraagd hun melkproductie 
zoveel mogelijk op rationele en duurzame wijze af te remmen om de prijzen op niveau te 
houden. ‘Als stallen nu hun deuren moeten sluiten, zullen ze nooit meer open gaan.’ 

  

Slowakije 
(27 maart 17 uur) 

Gist is het nieuwe goud. In plaats van pasta, rijst en bloem kopen mensen nu vooral gist. De vraag 

is 5x groter dan normaal. Slowakije heeft zelf geen gistproducent en importen vinden plaats uit 

Frankrijk. Er zijn aanvullende regels voor de retail: deze zijn op zondag gesloten, hebben s ochtends 

3 uur een senioren opening en moeten verplicht de temperatuur meten van de klanten.  

 

Scandinavië 

(27 maart 17 uur) 

Toevoer van levensmiddelen loopt relatief soepel in alle drie landen. Transitproblemen (Duitsland) 

voor seizoenarbeiders, terwijl buitenlandse werknemers naar huis reizen, geven problemen in de 

tuin-, land- en bosbouw.  De trend, die de nadruk legt op het kopen van lokale producten en die, 

m.n. in Noorwegen en Zweden, altijd luid klinkt, heeft met de Corona crisis extra energie gekregen. 
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Zweden 
(27 maart 17 uur) 

De levensmiddelen sector is als strategisch belangrijk aangewezen, waardoor de werknemers in die 

sector recht hebben op kinderopvang e.d. 

De Zweedse landbouworganisatie heeft de door de Corona-situatie ontslagen werknemers de 8.000 

banen aangeboden die onbezet zijn. 

Noorwegen 
(27 maart 17 uur) 

• De Noorse regering heeft een reeks maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven te 
helpen. Op het eerste gezicht lijken de maatregelen erg op die in de buurlanden. De 
Visserijen Minister zegt dat er nu nog normaal gevist wordt, maar dat rekening gehouden 
moet worden met de ontwikkelingen ivm Corona. Adtioneel aan bestaande maatregelen, 
heeft de regering een soort bijstandsregeling gemaakt voor vissers, die zegt dat als om 

bepaalde redenen vangst onmogelijk is, een minimum salaris gegarandeerd wordt. 
• Tuinbouw: Noorse sierteeltsector zwaar getroffen in een tijd met normaal grote omzet voor 

de tuin, voor Pasen en de nationale dag op 17 mei.  
• Voedseltuinbouw heeft problemen omdat een groot deel van de noodzakelijke 30.000 a 

40.000 seizoenarbeiders niet op tijd kunnen aantreden. 
  

Denemarken 
(27 maart 17 uur) 

Sierteelt: de eerste melding is dat de omzet in de sierteelt met ongeveer 40% is afgenomen. 

Iedereen wordt opgeroepen om bloemen te blijven kopen.  

Buitenlandse werknemers (slachterijen, tuinbouw, landbouw) werden na verlof bij terugkeer in 

Denemarken niet opgeroepen 14 dagen in quarantaine te gaan. Dat zal nu waarschijnlijk wél 

afgedwongen worden. 

Duitsland 
(27 maart 17 uur) 

• Landbouwminister Julia Klöckner heeft in een brief een beroep gedaan op de 
landbouwministers in de deelstaten om alle ondernemingsvormen en sectoren in 
aanmerking te laten komen i.h.k.v. financiële steun voor kleine ondernemers. 

Daarbij noemt Klöckner specifiek ook landbouwbedrijven met informele 
horecagelegenheid.  

• Als gevolg van de onzekerheid omtrent de grensovergang tussen Duitsland en Polen biedt 
de grensdeelstaat Brandenburg Poolse grenswerkers vanaf vandaag 65 euro per dag (+20 
euro per dag per familielid) aan om in de deelstaat te blijven en daarmee personeel in de 
landbouw-, zorg- en logistieke sector te garanderen.  Het Duitse landbouwministerie 
(BMEL) heeft een hotline opgezet die 7 dagen per week bereikbaar is voor consumenten 
alsook de landbouw- en voedingssector met vragen rondom de Coronacrisis. Op het 

platform Das Land hilft (werkt niet in Explorer) hebben zich in een paar dagen tijd 16.000 
mensen aangemeld die in hun regio in de landbouwsector willen werken. De site is een 
initiatief van het Landbouwministerie en de coöperatie voor landbouwmachines, 

ondersteund door agro-uitgeverij DLV.  Andere initiatieven zijn bijv.: Campagne Du für 
Deutschland van AgroBrain voor studenten en tijdelijke krachten, Saisonarbeit in 
Deutschland van koepel van agro werkgeversorganisaties, ondersteund door Deutscher 
Bauernverband en Rentenbank. Platform SoliD is ontwikkeld tijdens de #WirvsVirusHack, 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/
https://daslandhilft.maschinenring.de/boerse?tab=map
https://www.agrobrain.de/
https://www.agrobrain.de/
https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/?lang=de
https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/?lang=de
https://devpost.com/software/1_029_a_landwirtschaft_solid
https://wirvsvirushackathon.org/
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een hackathon met  40.000 deelnemers en 1100 uitdagingen in de coronacrisis. De boeren- 
en tuinbouworganisaties hebben de Bondsregering verzocht verder de mogelijkheden om te 
werken voor werkzoekenden, mensen met tijdelijk minder werk en asielzoekers te 
verruimen. 

 

China 
(28 maart 11 uur) 

China-Europe freight train service from Wuhan, the capital city of Hubei province, resumed regular 

operations on Saturday, allowing more goods to flow more efficiently between the two regions. On 

Saturday morning, the X8015/6 rail carrying 50 cargo containers left the Wuhan station en route to 

central Europe. It is the first freight train of its kind to leave Wuhan after the COVID-19 outbreak 

began, and it is estimated to reach Duisburg, Germany in 15 days. 

The company said the normalization of railroad operations marked the city’s logistics and production 

are gradually recovering from the epidemic, and will serve as a strong support for commerce and 

trade. The train’s schedule and operations have been optimized to be more efficient, with some fees 

on international goods and relevant paperwork waived to save time during this global health crisis. 

More freight trains ferrying goods between the two regions will likely be in place in the future. 

From March 23 to 26, the China-Europe freight train service connecting Hefei, Anhui province, and 

Europe had resumed operation. It traveled to Germany, Russia, Kazakhstan and Uzbekistan.  

Myanmar 
(28 maart 11 uur) 

‘Return on Investment’ in eCertification: afgelopen jaren is door de NVWA veel geïnvesteerd in 

Myanmar in de introductie van eCertification voor plantaardige producten. Dit lijkt nu versneld zijn 

vruchten af te werpen. Export van mungbeans van Myanmar naar Nederland voor sprouting (taugé) 

is voor beide landen van groot economische belang. De grootste producent in Europa zit in Nederland 

en Myanmar is hiervoor de belangrijkste producent van bonen. Nu naast de fysieke handel ook de 

tijdige uitwisseling tussen competente autoriteiten van papieren documenten als exportcertificaten 

(fyto’s) steeds meer onder druk komt is het alternatief door snelle invoering van rechtstreekse 

digitale uitwisseling tussen landen van nog groter belang geworden. Hoewel de officiële lancering 

van eCertificering in Myanmar pas voorzien was op 25 juni as. bereidt de PPD van Myanmar nu toch 

alvast versneld de digitale uitwisseling van e-fyto’s voor mungbeans naar Europa/NL voor om ook 

deze belangrijke export-/importstroom zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. 

Verenigde Staten 
(28 maart 11 uur) 

• Volgens de New York Times overweegt de Administratie om bepaalde importheffingen voor 
90 dagen op te heffen om daarmee de nadelige gevolgen voor bedrijven van de 
coronaviruspandemie te reduceren. Ook verschillende Republikeinse Senatoren hebben 

gevraagd om de extra heffingen uit te stellen en een “total moratorium on new tariffs or 
tariff increases for the time being” in te stellen. Het is niet duidelijk welke tarieven in 
aanmerking zouden komen voor het uitstel en of het voorstel ook inderdaad goedgekeurd 
zal worden.   

• Met de reductie van het handelsvolume nemen ook de activiteiten in containerhavens in de 
VS af. Ports America, de grootste havenoperator in de VS zal hun Marine Terminal in 

Baltimore voor de laatste twee dagen van maart sluiten “due to the current declines in 

international container volumes.”  Andere havens werken met een gereduceerde capaciteit. 
Los Angeles, de grootste haven in de VS in volume, heeft aangegeven dat cargo volumes 
op 85% zitten vergeleken met vorig jaar.  
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• APHIS, de Amerikaanse veterinaire en fytosanitaire dienst heeft middels een persbericht 
laten weten dat zij ook onder de huidige omstandigheden nog steeds hun primaire 
activiteiten uitvoeren. APHIS heeft daarnaast laten weten dat zij per direct gedurende de 
pandemie, elektronisch geproduceerde fytosanitaire certificaten zullen accepteren. 

Importeurs en customs brokers kunnen de elektronische certificaten opnemen in het 
Automated Commercial Environment door gebruik te maken van het Document Imaging 
System of op andere manieren, zoals emailbijlagen. Fytosanitaire certificaten die worden 
geaccepteerd zijn onder andere gescande kopieën van originele certificaten, elektronische 
certificaten die zijn gecreëerd door het ePhyto systeem van een participerend land 

of getekende papieren documenten. De documenten moeten leesbaar zijn en voorzien zijn 

van de benodigde APHIS verklaringen. Daarnaast worden “precleared consignments” 
geaccepteerd voorzien van een email van APHIS Plant Protection and Quarantine (PPQ) met 
een elektronische kopie van PPQ Form 203 in de bijlage.  

 

Marokko 
(29 maart, 12 uur) 

• In het kader van de hygiënemaatregelen zijn arbeidsintensieve activiteiten in de agro-
industrie verder beperkt. Dit geldt onder meer voor het pellen van garnalen en het 
verwerken van groenten en fruit, sectoren waar ook Nederlandse bedrijven actief in zijn. In 
veel gevallen betekent dit dat toegang tot de werkplek alleen is toegestaan met 
gecontroleerd busvervoer, waarbij de werknemers vooraf worden gecontroleerd op koorts 

en klinische verschijnselen. Ook moet de werkplek zodanig worden ingericht dat de kans op 

besmetting minimaal is. In veel gevallen betekent het afschalen van het personeelsbestand 
en derhalve ook vermindering van productie. 

• Marokko heeft de aanlandingsmogelijkheden van vis uit de Atlantische Oceaan, 
gevangen door schepen uit de EU verruimd. De aanvankelijke quarantaine periode van 14 
dagen voordat de vis kan worden aangeland in Marokkaanse havens wordt losgelaten voor 
visserij in het kader van het EU-Associatieakkoord. Wel worden de strenge 

hygiënemaatregelen bij de aanlanding aangehouden.  
 

Ethiopië 
(29 maart, 12 uur) 

Ethiopië telt op 28 maart officieel 16 coronapatiënten. Er zijn officieel geen sterfgevallen. Wel gaat 

het gerucht gaat dat Ethiopië binnen 36 uur in lockdown gaat. De landsgrenzen zijn voor personen 

gesloten, maar niet voor goederen. De luchtroutes naar Parijs, Stockholm Brussel, Frankfurt, Londen 

en Rome blijven voorlopig open, al is de frequentie aangepast. Deze vluchten zijn alleen toegankelijk 

voor ingezetenen van de landen van bestemming “and other approved travelers.” De regering heeft 

een aantal ondersteunende economische maatregelen genomen zoals het opheffen van de door de 

Nationale bank vastgestelde minimumprijs voor bloemen voor export. De overheid zegt 

belastingteruggave aan bedrijven te versnellen. 

Oman 
(29 maart, 12 uur) 

Oman Air will be suspending all passenger services from Sunday, 29th March 2020 until further notice. 

All cargo operations however will be continued in order to keep the worldwide supply chain open, 

and to ensure the Sultanate of Oman continues to have access to everything the country needs.  

Bulgarije 
(29 maart, 12 uur) 

• De quarantaineperiode van bevestigde COVID-19 personen is verlengd van 14 tot 28 

dagen. De Bulgaarse minister van Landbouw heeft EC verzocht om onbestede middelen van 
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het programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020, het programma voor maritieme 
zaken en visserij 2014 en het Nationaal programma ter ondersteuning van de wijn- en 
wijnsector 2019-2023  te gebruiken om de meest kwetsbare producenten in de sector te 
ondersteunen. 

• #HacktheCrisisBulgaria! Van 27-29 maart wordt in een online hackathon naar oplossingen 
gezocht voor COVID-19 uitdagingen (incl. agrifood). De Bulgaarse partners van 
AgriTechHack dragen bij met opgedane kennis uit Nederland.  

 

Italië 
(29 maart, 12 uur) 

Na positieve berichtgeving vrijdag jl. vanuit het Ministerie van Landbouw over het toestaan van de 

productie, verhandeling en verkoop van sierteeltproducten, is er in de sector veel vragen gerezen 

over de verkoop in de detailhandel, in het bijzonder bloemenwinkels. Het artikel waarnaar verwezen 

wordt in het betreffende overheidsdecreet spreekt over ‘productie, transport en handel in 

landbouwproducten’, maar in de categorieën ‘Ateco’ van toegestane economische activiteiten in de 

bijlagen bij het decreet, zijn de categorieën ‘groothandelsactiviteiten bloemen en planten’ en 

‘detailhandel bloemen en planten’ niet opgenomen. Mogelijk gaan deze toevoegingen nog 

doorgevoerd worden. LAN-Rome is hierover in direct contact met het Ministerie van Landbouw. Zodra 

meer duidelijkheid volgt zal dit in komende berichtgeving via het corona-bulletin worden 

meegenomen. 

Ook is de vraag gerezen of het gaan kopen van bloemen of planten een geldige reden is het huis te 

verlaten en zich op straat te begeven, aangezien geen van de redenen als aangegeven op de ‘Eigen 

Verklaring’ (Autodichiarazione) van toepassing lijken te zijn. Dit zou problemen kunnen opleveren bij 

handhaving van de controles door de lokale autoriteiten.  

 

Verenigd Koninkrijk 
(29 maart, 12 uur) 

• Nu de schappen in de supermarkten weer voller beginnen te raken is hét probleem in de 
voedselvoorziening de overweldigende vraag naar thuisbezorging van boodschappen. 
De volledig online supermarkt Ocado is tijdelijk gestopt met zijn ‘Reserved’-dienst: het 

(twee)wekelijks leveren aan vaste klanten op een vast moment. De overheid gaat 
supermarkten de gegevens bezorgen van zo’n 400.000 kwetsbare personen die geen 

familie of vrienden hebben die voor hen boodschappen kunnen doen. Met deze gegevens 
kunnen de supermarkten beter invulling geven aan hun inzet om in hun bezorging ouderen 
en kwetsbaren prioriteit te geven. 

• Supermarktketen Co-op is erin geslaagd binnen een week 5.000 tijdelijke vacatures voor 
winkelpersoneel te vullen met veelal mensen die als gevolg van de coronacrisis (tijdelijk) 

zonder werk waren komen te zitten. 
• Na de afkondiging van de lockdownmaatregelen is het aantal thuisblijvende 

medewerkers in de levensmiddelenindustrie sterk toegenomen. Met name onder hen 
die werken in fabrieken en magazijnen is er vrees of verwarring over (gebrek aan) social 
distancing. De sector vraagt de regering nu om publiekelijk werknemers op te roepen terug 
te keren naar het werk, om zo voedseltekorten te voorkomen. Omdat medewerkers die wel 

naar het werk komen soms door de politie naar huis worden teruggestuurd of zelfs beboet 
voor hun vermeende non-essentiële reis, heeft Landbouwministerie Defra toegezegd voor 
de ‘key workers’ een brief te zullen maken waarmee zij onbelemmerd naar hun werk 
kunnen komen. 

• De semi-publieke belangenbehartiger Seafish werkt ter ondersteuning van de visserij en 
visverwerkende industrie aan guidance over het verkopen van vis direct vanaf de kade of 
vanuit mobiele kramen. Verder wil Seafish samen met de overheid en verwerkers grote 
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supermarktketens aansporen om weer meer verse vis af te nemen, ook vanwege de 
overweldigende vraag naar verwerkt product. 

 

Frankrijk 
(29 maart, 12 uur) 

Het Franse kabinet heeft tijdens de Ministerraad van 25 maart een record aantal van 25 

verordeningen aangenomen in het kader van de coronacrisis. De verordeningen hebben betrekking 

op werkgelegenheid - o.a. tijdelijke versoepeling van de arbeidswetgeving en de mogelijkheid om 

tijdens de lockdown betaalde vakanties op te leggen – maar ook op gezondheid, economie, financiën, 

lokale autoriteiten en justitie. Premier Edouard Philippe: “De gezondheidsnoodsituatie is 

overheersend, maar het is ook – en het zal steeds meer – een economische en sociale schok zijn. 

We staan nog maar aan het begin van de crisis en een economische oorlog”. De Franse regering 

kondigde op gebied van arbeidswetgeving o.a. de volgende maatregelen aan:   

1. De oprichting van een Solidariteitsfonds van 1 miljard euro, gericht op zeer kleine en 
zelfstandige ondernemingen, waaronder steun voor de reissector, maar ook aanpassing 
van de regels voor overheidsopdrachten en de invoering van elektronische 
communicatienetwerken om deze sneller te versterken.  

2. De volledige herziening van het systeem van de arbeidstijdverkorting, waarbij een 
werknemer voor 70% van het brutosalaris en 84% van het nettosalaris wordt 

gecompenseerd, met een overheidsbijdrage van het minimumloon. 37.000 bedrijven 
hebben zich al voor deze regeling aangemeld.    

3. Tijdelijke aanpassing van het arbeidsrecht om de organisatie van een echte 
oorlogseconomie in vitale sectoren mogelijk te maken. Dit betekent dat bedrijven tijdelijk 
en met aansluitende compensatie kunnen afwijken van de maximale werktijden en de 
wekelijkse en zondagsrustregeling.  

4. Uitzonderlijke maatregelen op het gebied van justitie, waarvan sommige het mogelijk 

moeten maken om tussen de 5.000 en 6.000 gevangenen vrij te laten. 
  

Het tekort aan werknemers is groot. Veel buitenlandse werknemers zijn terug gegaan naar eigen 

land. Franse werknemers waren bang om ziek te worden en bleven thuis. Op initiatief van het 

ministerie van Landbouw en het ministerie van Arbeid is i.s.m. het Arbeidsbureau (Pôle emploi) deze 

week een campagne van start gegaan om mankracht te werven. Hiertoe is een digitaal platform 

ontwikkeld waar zowel sollicitanten als bedrijven gemakkelijk toegang tot hebben en real time de 

beschikbare vacatures in heel Frankrijk zichtbaar zijn. Het Arbeidsbureau is beschikbaar om voor de 

bedrijven een preselectie te doen. Sollicitanten hoeven geen account aan te maken en kunnen direct 

in contact treden met recruters. Dit initiatief is in aanvulling op initiatieven die al door 

sectororganisaties zijn genomen, zoals het initiatief ‘Des Bras pour ton Assiete’ (Armen voor je Bord).  

Hoge prioriteit is de bescherming van werknemers in de agrofoodsector. Hierbij gelden dezelfde 

hygiënemaatregelen en afstandsregels tegen verspreiding van covid-19 als in andere sectoren. Het 

ministerie van Arbeid zal een gidsje verspreiden met concrete en praktische oplossingen. 

Om arbeid aan te trekken is de regelgeving aangepast. De werknemer kan zijn deeltijdvergoeding 

combineren met het salaris van zijn arbeidsovereenkomst in de agrofoodsector, op voorwaarde dat 

zijn oorspronkelijke werkgever hem toestemming geeft tot een opzegtermijn van zeven dagen 

voordat hij het werk weer hervat. De werkgever in de agrofoodsector die de werknemer in deeltijd 

in dienst neemt, moet de werknemer binnen dezelfde termijn van zeven dagen ontslaan van zijn 

verplichtingen. Ten slotte kunnen begunstigden van het Solidariteitsfonds voor zeer kleine bedrijven, 

zelfstandigen, micro-ondernemers en vrije beroepen de betaling door het fonds (1500 euro begin 

april op verzoek van de Belastingdienst) kunnen cumuleren met korte contracten in landbouw- en 

agrofoodbedrijven 
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India 
(29 maart, 12 uur) 

• The Government on 27/3 explicitly exempted farming, movement of farm machinery 
as well as the manufacturing, selling and packaging of seeds, fertilisers, and 
pesticides from the lockdown. Also industries linked to food packaging, hiring centres of 
farm harvesters, local food markets, procurement agencies, veterinary doctors, cash flow 
management etc. have been brought under the ambit of essential services.  

• The lockdown and closure of public transport has led to hundreds of labourers leaving big 

cities on foot, trying to walk for hundreds of kilometres to reach their villages. Authorities 
are trying to persuade them to stay by offering free shelter and food. Some states are 
providing financial assistance. Lack of labour is a problem for harvesting (it is now 
harvesting time for potato, wheat, pulses and oilseeds), sowing (sesame, jute and maize), 
growing (summer vegetables) and spraying (mango and apple). Because of a lack of 
transporters, warehouses of e.g. pesticide companies are virtually closed. Supply to 

warehouses is also affected, as unloading is delayed because of infection risk.  
• Many of India’s private ports have declared force majeure; the government-run ports 

haven’t. Bharat Mumbai Container Terminals (BMCT) has announced it will provide free 
storage for all import containers till March 31 (may be extended) as importers are 
finding it difficult to evacuate containers from the terminal due to a shortage of drivers and 
resources.  

• Online sellers Amazon and Flipkart have announced that they will stop sales of non-

essential items, so they can focus on essential deliveries.  
• Under the new support scheme, farmers will receive Rs 2000 (24 euros) in 3 

instalments.   
 

Zuid-Korea 
(30 maart, 10 uur) 

Korea allows inbound travel and trade. From 1 April, Korea will ask  all arrivals from abroad to 

undergo a 14-day self-quarantine. Korea is importing more agri-food products from abroad, 

importing approx. 14 % more agri-food products in Feb 2020 compared to the same month in 2019. 

Rusland 
(30 maart, 10 uur) 

• Russian Prime Minister Mikhail Mishustin signed Order №763-Р which temporarily restricts, 

as of 30 March 2020, traffic through automobile, railway, pedestrian, river and mixed 
checkpoints across the Russian border, as well as through the land border with Belarus. 
The ban does not apply to truck drivers of international road traffic, riverboat crews, train 
and locomotive crews of international railway traffic. 

• According to the Russian Vice President of Russian Chefs’ Guild, the decrease of the 
demand in the HoReCa sector in Russia amounts to 50-70%.  

 

Servië 
(30 maart, 10 uur) 

• Functioning of “green corridors” and “green axes” (Western Balkan green corridors) are 
improving. Delays in delivering goods from the Netherlands are approximately 3-4 days. 

Deliveries from Spain are delayed aprox a week. Deliveries from Italy are very rare since 
drivers are reluctant to drive to Italy and back. It is noticeable decrease in delays 

compared to last week.  
• Transportation costs per truck increased significantly. From Turkey, from which Serbia 

imports subtropical fruits the most, has increased from EUR 2,800 to EUR 5,500 per truck. 
Goods from Turkey are now mostly transported by Serbian drivers, who take over those 
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goods at the border with Turkey. That increases transport costs, which are now paid in 
both directions. Last year, Serbia imported 286,000 tons of fruit. Imports from Turkey were 
dominant. 

• Up to 60% of all dairy market in Serbia consists of small dairies producing cheese and 

special kind of dairy products for local customers. Since that market is closed small local 
dairies are in facing problem with storage of products and processing of raw milk. Ministry 
of Agriculture agreed with big milk processors (Imlek; Meggle) to accept raw milk from 
majority of small dairies. Some small dairies are closed. 

• Green markets in all country are closed. It is to be seen how individual farmers will manage 

sales of their fresh fruits and veggies but also traditional dairy products. 

  

Hongarije 
(30 maart, 10 uur) 

• Regulation for animal transport: Still possible. If the transporter aims for the transport to 
stop in Hungary for the 24-hour livestock rest, they must notify the Police and the National 

Food Chain Safety office in English by email in advance 
• Hungarian floriculture hit hard. Demand for flowers dropped by 80-90%. 85% of all flower 

shops in the country already closed indefinitely. 
• The five most important foreign markets, Germany, Romania, Italy, Austria, Poland, bought 

52.7% of the total Hungarian agricultural export last year, so economic recession and 
demand shocks in these countries will impact Hungarian agriculture in a major way. In the 

case of cereals, selling of the last harvest is ending with March-April, and the selling of the 

next harvest will only start with early summer, which buys producers time. 
• With a loss of seasonal work force coming from the eastern neighbors, it is uncertain 

whether there will be enough labor available for the harvest of greenhouse asparagus. 
Some workers however, who previously worked harvesting asparagus in Germany, turned 
to the Hungarian sector. Asparagus production is between a rock and a hard place anyway 
because although the harvest in Hungary precedes that in Germany by two weeks, its peak 

coincides with those of southern countries like Italy and Spain, where asparagus production 
is quicker and cheaper. 

 

Algerije 
(30 maart, 10 uur) 

Er is een exportverbod ingesteld op 17 producten, waaronder een aantal agro-food producten: 

griesmeel, meel, bonen en rijst, pasta, oliën, suiker, koffie, mineraalwater, tomatenpuree, bereid 

voedsel, alle zuivelproducten, verse groente en fruit, rood vlees en pluimveevlees. In de praktijk 

vond er al geen of nauwelijks export van deze producten plaats. 

Indonesië 
(30 maart, 10 uur) 

The Ministry of Agriculture has announced the plan to quickly import three main food 

commodities, namely beef, garlic, and sugar. All three commodities are prepared to ensure the 

availability of stock and prices of food in the midst of the worsening Corona and upcoming Ramadhan 

(fasting month) by the end of April 2020.   

Despite the different viewpoints on whether or not Indonesia needs to open up import of food 

products, the government has started to relax import policy on food products. This relaxed import 

policy is highly regarded as a strategic tool in order to prevail over the impact of COVID-19. This 

import relaxation particularly implicates NL mostly on onion; however further HS codes of 

other commodities can be found on the annexed list of products (as on the link below). The 

elimination of imports of garlic and onions procedures aims to expedite import permits to 

increase domestic supply. In this Regulation, ONLY for the importation until 31 May 2020, the 
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garlic and onion commodities no longer require Import Approval (PI) and Surveyor Report (LS), as 

well as Import Recommendation (from the Agriculture Ministry).  

With the removal of the Import Approval as regulated in Minister of Trade Regulation No. 27 of 2020, 

all kinds of import permit requirements by the Minister of Trade are no longer needed; just like 

imports of kiwifruit, plums, lychees, pears and almonds. Thus garlic and onions can be categorized 

the same as the treatment of the aforementioned products. Monthly consumption demands of garlic 

nationwide is 47-48 thousand tons, and onion 10 – 11 thousand tons. Up to this moment, imports 

will be conducted by 54 importers for 450 thousand tons garlic, and 53 importers for 227 thousand 

tons onion. At this stage, we are not sure if imports from NL are incorporated here or not. The 

approved import volume (227 thousand tons) will suffice for more than 1 year demand. (decree’s 

link in Bahasa Indonesia: http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/1970/2)  

Based on the database of the Ministry of Agriculture, the estimated supply of national strategic food 

availability for March to August 2020 is as follows: 

 

Commodity Availability Needs / demands 

Rice 25.6 million tons 15 million tons 

Maize 13.7 million tons 9.1 million tons 

Shallots 1.06 million tons 701.482 tons 

Chili pepper (capsicum) 657.467 tons 551.261 tons 

Chicken meat 2 million tons 1.7 million tons 

Cooking oil 23.4 million tons 4.2 million tons 

Buffalo meat / beef 517.872  tons  

(290 thousand tons are from imports) 

376 thousand tons 

Sugar  2.8 million tons  

(672 thousand tons are from –

upcoming- imports) 

1.4 million tons 

Garlic 288 thousand tons  

(196 thousand are from imports) 

291 thousand tons 
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