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UPDATE COVID-19 agrosector 30 maart - 3 april
Hierbij sturen wij de update van landbouwraden voor maandag 30 maart (17 uur) tot en
met vrijdag 3 april (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:

China
(30 maart 2020, 17 uur)
•
•

•

•

•

Wuhan train station resumed its operations over the weekend. The airport will open-up on
April 8th.
China invests huge amounts for building new pig farms. To fight the pork shortage, several
ministries and commissions issued notices to accelerate the recovery of pig production
capacity, and issued a number of related policies to support private enterprises to raise
pigs. Within just one week, 16 companies invested a total of 40 billion RMB (about 5.1
billion Euros) in building the pig farms. The new production capacity will reach 14 million
heads. The Ministry of Agriculture and Rural Affairs also issued a Notice about supporting
production and supply for poultry and aquatic products, to solve various supply chain
bottlenecks and ensure the stable development on poultry and aquaculture sector.
Mar. 27th, Average pork price is still dropping, today average live pig price is RMB
34.92/kg. Shuanghui, a major meat importer and processer, estimated this year there will
be big price difference between Chinese domestic pork and imported ones from America
and they will increase purchasing American pork. Imported pork quantity will be higher
than last year
Mar. 27th, the global spread of Covid-19 will impact imported wine, beef and seafood
to China. The stress on the global supply chain will lead to a shortage of imported food in
China, if the spread of virus cannot be contained. Big chain supermarkets have foreseen
the shortage of imported food and started preparation. Hema has secured some foreign
suppliers and transportation, milk, wine and prepacked food stock are enough for keep
their inventory turnover for another 6 months. To Chinese consumers, the recovery of
food catering industry also affects availability of imported food. Donald, an importer said
now domestic catering business is not optimistic, they cut 60% order to French oyster
supplier.
Mar. 29th, dine-in business has resumed but turnover of restaurants is still low.
Business owners saying they can only achieve 50~60% of normal turnover. According to
the China Aviation Bureau international air cargo flights are resuming to almost the
same level before virus breakout, at 930 daily. In addition, logistics companies in China
are planning to expand their international cargo operations and charter flights for air cargo
to cope with the growing air traffic suspensions across the world. To ensure sufficient
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Australian beef supply in China, beef is now being transported through air. The first
batch with a cargo weight of 96.88 tons landed last week at Shanghai Int. Airport.

Japan
(30 maart 2020, 17 uur)
•

•

•

After Tokyo’s governor Yuriko Koike’s advice to refrain from going out, Tokyo’s residents
have started hamster buying; essential food products remain available. Most restaurants
and bars remain open, but are not receiving many guests. The state of emergency has not
yet been enacted in Japan.
As of March 27th, a travel ban for people traveling from the Netherlands came into effect.
For the time being, KLM is still operating 2 flights per week from Tokyo (NRT)-Amsterdam
and 2x per week from Osaka (KIX)-Amsterdam. AirFrance, British Airways and Lufthansa
also remains operational at this stage.
Japan withdrew its Japanese inspectors from all over the world, also the Netherlands.
Export of fruits, vegetables and flowers are still possible, although extra controls at the
port of entry are carried out. As Pre-Shipment Inspections cannot be conducted, Dutch
flowers get the same regular treatment as other countries. Although there is enough
demand in Japan, Dutch export of flowers, fruits and vegetables are difficult due to the
limited air freight capacity.

Singapore
(30 maart 2020, 17 uur)
Some supermarkets has announced purchasing limits for some items like fresh frozen and processed
poultry, eggs and cooking oil. Taxi and private-hire car drivers will now be allowed to
make grocery and food deliveries to meet the increased demand.

Vietnam
(30 maart 2020, 17 uur)
Pork price remains a top concern. ‘The price must go down, one way or another’ said the PM.
Following PM’s instruction, several ministries are making a joint effort to bring the price of live pigs
to the normal level as before the AFS epidemic, about VND 60,000/kg, or about 2,30 euro/kg.

Myanmar
(30 maart 2020, 17 uur)
Vanaf 30 maart middernacht tot 13 april zijn alle inkomende en uitgaande internationale
vluchten voor personenvervoer op alle luchthavens in het land verboden. Alll-cargo vluchten en
medische evacuatie blijven mogelijk.

Marokko
(30 maart 2020, 17 uur)
Per 1 april 2020 zijn tot nader order de invoerheffingen opgeheven voor bepaalde soorten
kikkererwten, sperziebonen, linzen, tuinbonen, harde en zachte tarwe en tarweproducten.
In het kader van de hygiënemaatregelen mogen personenbusjes maar met de halve
reizigerscapaciteit rijden. Dit heeft ernstige consequenties voor het vervoer van werknemers naar de
werkplekken, bijvoorbeeld de tuinbouwregio Agadir.

Spanje
(30 maart 2020, 17 uur)
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•
•
•

•

•

•
•

Alle niet-essentiële bedrijfsactiviteiten worden met ingang van 30 maart stilgelegd tot en
met 9 april. Dit heeft geen gevolgen voor de essentiële activiteiten, zoals de
landbouwsector en aanleverende bedrijven.
De afgelopen dagen zijn er geen files meer gemeld tussen Spanje en Frankrijk.
De organisatie van de groente- en fruitsector in Almeria COEXPHAL meldt een beginnende
stagnatie in de afzet van groente en fruit. Almeria heeft een belangrijke export richting
Europa. In eerste instantie leken de bestellingen door te lopen, maar nu horeca en
toerisme in heel Europa stilliggen en het hamsteren ook lijkt te minderen, is er een
stagnatie opgetreden in de export.
De belangenorganisatie van exporterende bedrijven van groente, fruit en bloemen (FEPEX)
uit hun zorgen over de toegenomen kosten voor luchttransport bij export naar het MiddenOosten en Azië. Door het uitvallen van vele burgervluchten, waar groente en fruit vaak
mee vervoerd wordt, zijn de transportkosten 3x zo groot.
Er worden specifiek veel problemen gemeld in de fruitsector. Een groot probleem is het
tekort aan arbeidskrachten tijdens de pluk. De belangenorganisatie COAG meldt een tekort
van 40% van het benodigde aantal arbeidskrachten. Anderzijds staan de prijzen onder druk
door verminderde vraag van bijvoorbeeld aardbeien in de EU. De belangenorganisatie voor
zacht fruit Freshuelva vraagt om Europese steun via de Gemeenschappelijke Markt
Ordening.
De oogst van groene asperges in de regio Granada (7000 ha) is deels stopgezet, vanwege
het ontbreken van vraag. De vraag uit DE, NL, FR en UK is met 80 % gedaald.
De Spaanse bloemen- en plantensector lijdt grote schade. In Spanje worden veel
voorjaarsbloeiers geproduceerd, Hibiscus en dipladenia’s bijvoorbeeld, maar die markt is
volledig ingestort. Daarnaast worden veel bloemen normaal verkocht rond Pasen,
Moederdag, en in tuincentra die nu dicht zijn. Hierdoor zien de telers in deze twee of drie
maanden 70% van hun jaaromzet verloren gaan.

Portugal – sierteelt
(30 maart 2020, 17 uur)
De laatste 15 dagen zijn bijna alle bestellingen in de sierteelt geannuleerd; ook de export lig stil –
30% bloemen en 70% planten. Door stagnatie in de verkoop gaan 2,5 miljoen planten en bloemen
gaan verloren. De sector biedt werk aan meer dan 5.000 mensen in heel het land en heeft een omzet
van 700 miljoen euro.

Oostenrijk: ‘unsere Bauern liefern!’
(30 maart 2020, 17 uur)
Oostenrijkse AMA (Landbouwmarketing Oostenrijk, overheidsorganisatie) start per direct een
campagne op het thema ‘nationale voedselzekerheid’. Het doel is vertrouwen van consumenten in
regionaal geproduceerde producten en de waardering voor Oostenrijkse boeren te versterken: ook
in deze tijd staan Oostenrijkse producenten voor u klaar. In de campagne wordt het alom bekende
AMA label als paraplu gebruikt, dat een bekendheid heeft van > 95% onder Oostenrijkse
consumenten. De campagne loopt tot eind juni, onder de slogan "Unsere Bauern liefern". Zie ook
https://youtu.be/Nj9Jf3I1qHA
en
https://www.facebook.com/amainfo.at
en
https://www.instagram.com/amainfo.at.

Roemenië
(30 maart 2020, 17 uur)
•
•

Veehouders zijn bezorgd over knelpunten in aanvoer veevoer (sojameel) tgv maatregelen
in de haven.
Er is geen goede verbinding tussen winkelketens en kleine producenten van groenten en
fruit met als gevolg voorraden die bederven op productielocaties. Landbouwministerie gaat
bemiddelen om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten.
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Bulgaria
(30 maart 2020, 17 uur)
•

•

Wachttijd van enkele uren aan grens bij Kulata voor vrachtwagens die vanuit Griekenland
Bulgarije binnenkomen. De site van de nationale grenspolitie van Bulgarije geeft actuele
informatie (scroll voor Engels naar beneden.): https://www.mvr.bg/gdgp/информационенцентър/пресцентър/ежедневен-трафик
De Bulgaarse minister van Transport zegt voor de nationale televisie dat er mogelijk
vertragingen zijn te verwachten bij het leveren van seizoens producten uit derde landen.
Op dit moment loopt het vervoer over land, spoor en water normaal. Groene corridors
moeten de levering van allerlei goederen garanderen, medicijnen en levensmiddelen
krijgen voorrang. De groene corridors zijn: Kalotina (Servië) - Kapitan Andreevo (Turkije),
Vidin (Roemenië) -Kulata (Griekenland), Rousse (Roemenië) –Kulata (Griekenland) en de
verbindingswegen daartussen.

Polen
(30 maart 2020, 17 uur)
•
•

•

De NVWA raadt aan om transporten van levende dieren die via Duitsland naar Polen
gaan, gebruik te laten maken van de grensovergang Swiecko.
De Poolse rundvleessector wordt hard geraakt vanwege het wegvallen van de vraag van de
horeca, ook in andere EU landen. 80% van de rundvleesproductie wordt geëxporteerd,
waarvan 60% binnen de EU. Een aantal faciliteiten heeft de slacht van rundvee opgeschort
en naar verwachting volgen er vandaag meer. Het surplus wordt opgeslagen in vriesopslag
en deze raken nu snel vol. De minister van Landbouw heeft gepleit voor marktinterventie
door de Europese Commissie.
In de Poolse media is een artikel verschenen over de slechte arbeidsomstandigheden
van Polen in Nederland, waarbij uitzendbureaus en werkgevers niet zorg dragen voor
implementatie van de maatregelen om verspreiding van Corona tegen te gaan. Oa het NL
ministerie van SZW is hiervan op de hoogte.

Slowakije
(30 maart 2020, 17 uur)
Sinds 27 maart zijn de grensovergangen van Slowakije met Polen, Tsjechië, Hongarije en Oostenrijk
gesloten voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton. Dit verbod geldt niet voor vrachtvoertuigen die
goederen lossen in Slowakije, diertransporten, transport van bederfelijke producten of transporten
die gebruik kunnen maken van de Green Lanes.
De Slowaakse overheid heeft besloten dat onder andere tuincentra mogen weer open gaan, en in
winkelcentra ook de dierenwinkels.

Frankrijk – visserij
(30 maart 2020, 17 uur)
De Franse visserij is nagenoeg tot stilstand gekomen als gevolg van sluiting van horeca, kantines en
markten en het wegvallen van de export. De meeste vissers blijven aan wal, aldus een gezamenlijk
persbericht
van
visserijorganisaties.
Terugkeer
naar
werk
wordt
belemmerd
door
gezondheidsveiligheidsmaatregelen. De Franse visserijsector eist "krachtige garanties van de Franse
staat en de Europese Unie om oplossingen te vinden voor de organisatie van de markt met de
verschillende schakels in de sector". Het ontbreekt de vissers aan zicht op maatregelen om de
veiligheid van de bemanning te garanderen en aan inzicht in hoe de nieuwe maatregelen kunnen
worden ingezet om visserijactiviteiten gaande te houden of te stoppen, en de financiële gevolgen
daarvan. De visserijsector onderstreept dat het van groot belang is nu al deel te nemen aan
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reorganisatie van de markt. De tijd dringt: "De markt wordt elke dag verder ontregeld door
opeenstapeling van individuele initiatieven. Als er geen reactie komt, zullen deze initiatieven zich
vermenigvuldigen en dreigt de markt verder te verstoppen”.
Tijdens de EU Landbouw- en Visserijraad op 25 maart heeft de Franse minister Guillaume van
Landbouw en Voedsel opgeroepen tot een snelle en vergaande reactie op de coronacrises. Hij pleit
voor een wijziging in de visserij- en aquacultuursector van de Europees Visserij Fonds verordening
om steunmaatregelen voor de tijdelijke stillegging van visserij, de herinvoering van steun voor opslag
door Producentenorganisaties en het opzetten van een steunregeling voor aquacultuurbedrijven
mogelijk te maken. Daarnaast pleitte de minister voor het toestaan van rechtstreekse steun door de
staat of de regionale autoriteiten.
De visafslagen van Royan en Duinkerken hebben hun verkoop met ingang van 17 maart opgeschort,
gevolgd door Fécamp op 20 maart en Saint-Jean-de-Luz-Ciboure op 23 maart. Redenen waren de
moeilijkheden bij bescherming van de volksgezondheid, gebrek aan mankracht, een daling van de
aanvoer en de omvang van de onverkochte producten. Andere visafslagen hebben hun handel
verkleind. Boulogne en Bretagne houden stand "zolang er voorraden zijn". Met enkele positieve
verrassingen zoals in de Côtes d'Armor, waar men op 24 maart normale prijzen zag. Op 30 maart
heropende de afslag van Saint-Jean-de-Luz-Ciboure de verkoop op afstand.

India
(30 maart 2020, 17 uur)
•
•
•
•

The Ministry of Commerce will set-up a control room to monitor real-time the status
of transportation of delivery of essential commodities, following reports of local
administration and police stopping staff of e-commerce and other grocery retailers.
Under the National Food Security Act, the government will provide 12 kilograms of food
grains for free for the next 3 months to around 800 million beneficiaries. The total
expenditure to be incurred will be around 5 billion Euro.
Lentil processors face a shortage of raw materials with markets closed and transportation
issues. The lentil processor association has asked the government procurement agency to
release their stocks.
India faces lower imports as well as lower domestic crush of edible oils, which will lead to
supply tightness.

Turkije
(30 maart 2020, 17 uur)
The border with Iraq is closed, but open for cargo. The Turks have set up a ring in which a driver
can bring the truck (= safety zone); these trucks are taken by the drivers of the opposite side.
Vehicles are disinfected when they enter the Turkisk zone. Referring to the importance of railway
transport in foreign trade in this period, Minister of Trade Pekcan said on Georgia, Azerbijan: The
Baku-Tbilisi-Kars Railway is currently open with a capacity of 2,500 tons. We can increase this to
6,000 tons upon request.

Duitsland
(31 maart 2020, 10 uur)
•

De directe steun voor ondernemingen om de economische gevolgen van de Corona-crisis
op te vangen van 50 miljard euro, geldt nu ook voor landbouwers en
landbouwproductiebedrijven met tot 10 werknemers. De deelstaten hebben vanaf vandaag
de beschikking over de financiële federale steun. In het federale steunprogramma kunnen
kleine ondernemingen met tot 5 werknemers eenmalig een liquiditeitssteun van 9.000 euro
ontvangen. Voor ondernemingen tot 10 werknemers is dat bedrag 15.000 euro. Dit hoeft
niet terugbetaald te worden. Voor een overzicht van steunuitbetalingen per deelstaat, zie
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•

•
•

•

dit overzicht: https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-soforthilfebund-und-laender-zahlen-zuschuesse-12010876.html
Het Nederlands-Duitse slachtbedrijf VION geeft aan dat er een stijging is in de makkelijker
te bereiden vleesproducten, zoals gehakt, en een daling in het vlees van hogere
prijsklasse, zoals biefstuk. Dit komt vanwege het wegvallen van de bestellingen door
restaurants. VION verwacht dat hierdoor de prijzen omhoog gaan, omdat er minder marge
zal zitten op de karkassen.
Ook dierenartspraktijken en -klinieken zijn als vitale structuren bestempeld.
De online bezorgservice Picnic gaat vanaf april ook op zondag bezorgen, met prioriteit voor
artsen en zorgpersoneel. Verschillende online supermarkten melden in Der Spiegel dat ze
de als gevolg van de coronacrisis toegenomen vraag naar online levensmiddelen nauwelijks
aan kunnen. Picnic heeft een wachtlijst van 70.000 nieuw aangemelde huishoudens, neemt
200 nieuwe medewerkers aan. Getnow heeft het over een vraagtoename van 500% t.o.v.
voor de crisis. Grootste speler REWE noemt wachttijden die regionaal op kunnen lopen tot
meerdere weken.
De Duitse Voedselindustrie (BVE) meldt dat stijgende voedselprijzen in de coronacrisis
onvermijdelijk zijn. Te veel onderdelen van de voedselproductieketens lijden onder
aaneenschakelingen van onzekerheden zoals personeelstekorten en grondstofleveringen,
maar ook ogenschijnlijk kleine problemen zoals dat minder statiegeldflessen terugkomen.

Belgie
(31 maart 2020, 10 uur)
•

•

•

De Belgische supermarkten zetten zich in om aanvoer van buitenlandse groenten en fruit te
waarborgen. Vooralsnog geen tekorten, omdat veel importproducten over water vervoerd
worden en er nog veel groenten en fruit onderweg zijn. Echter, de situatie kan over 2
weken anders zijn. Supermarktketens halen banden met (lokale) leveranciers aan.
Grootste probleem is dat transport veel langer duurt en dus duurder is.
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding had op 26 maart al 1200
vacatures met code #COVID19 ontvangen, die zij met voorrang gaat behandelen.
Inmiddels hebben zich ook al 4700 kandidaten voor deze vacatures gemeld. Ook de
uitzendsector meldt stijging van vacatures in transport- en logistieke sector en zet zich met
spoed in om deze vacatures te matchen aan werkzoekenden.
Supermarktbezoeken zijn inmiddels weer genormaliseerd, maar voortdurend
hamstergedrag van consument (+20% week van 23 maart) blijft voor lege schappen
zorgen voor bepaalde productcategorieën.

Turkije
(31 maart 2020, 10 uur)
Due to the COVID-19 pandemic, the Turkish authorities have taken measures to facilitate the
international trade of agricultural products.
Scanned certificates which are signed and stamped by the official authority of the exporting
country will be accepted so that imports under the Regulation on Official Controls of Herbal Food and
Feed Imports can continue smoothly.
These scanned certificates should be send to the official mail address of the relevant Provincial
Directorate of Agriculture and Forestry. The address start with the city code. The NVWA has a list of
these city codes (citycode. gidayem@tarimorman.gov.tr), for example in case of Istanbul scans of
the original certificates should be send to Istanbul Provincial Directorate of Agriculture and Forestry
34.gidayem@tarimorman.gov.tr)
This application is not mandatory; original documents are also accepted. The aforesaid practice
started on 25.03.2020 and will continue until COVID-19 outbreak will disappear.
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Verenigde Staten
(31 maart 2020, 10 uur)
Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eisen waaraan nieuwe en terugkerende
H-2 visum aanvragers moeten voldoen, versoepeld om zo tegemoet te komen aan de behoefte aan
arbeidskrachten in de landbouw en voedingsmiddelen sector in de onzekere tijden van de Coronacrisis. De werknemers is het H-2A visumprogramma vormen zo’ n 20% van het arbeidspotentieel in
de landbouwsector. Hun bijdrage is nu hard nodig in verband met het zaaiseizoen.

Colombia
(31 maart 2020, 10 uur)
Authorities reported that the main activities related to food production were exempted from the
restrictions established in the national quarantine. The production, packaging, import, export,
transport, storage, distribution and marketing of seeds, activities related to the sowing and
harvesting chain and in general agricultural work are allowed. This will guarantee the supply of food
and basic necessities. The president of the Colombian Farmers Society, said that one of his biggest
concerns is the health of farmers over 70 years old, who are more than 730,000 and cannot
quarantine because most of their income depends on daily activity.

Verenigd Koninkrijk
(31 maart 2020, 10 uur)
•

•

•

•

•

Deze week worden de eerste 50.000 gratis voedselpakketten bezorgd bij mensen die
vanwege ernstige gezondheidsproblemen het meest kwetsbaar zijn voor het coronavirus en
daarom hun huis 12 weken lang niet mogen verlaten. Deze groep is 1,5 miljoen personen
groot en afhankelijk van de belangstelling zal het aantal wekelijkse food boxes mogelijk
oplopen tot in de honderdduizenden. De pakketten bevatten onder meer pasta, fruit,
conserven, cornflakes, thee en koekjes (en toiletpapier).
Productschap AHDB heeft voor een aantal productgroepen schattingen gemaakt van de
benodigde stijgingen in verkoopvolumes in supermarkten om compensatie te realiseren
voor de gevolgen van de sluiting van de horeca. Voor melk is dat 10%, voor aardappelen
15%, voor varkensvlees 16%, voor rundvlees 21% en voor lamsvlees 18%.
In de eerste twee weken van maart steeg de vraag naar melk in supermarkten met 20%,
terwijl die in de foodservice-sector met 70% daalde doordat mensen ook vóór de
gedwongen sluitingen al wegbleven uit cafés en restaurants. Arla, de grootste
zuivelverwerker in het VK, heeft de voorbije drie weken meer dan een kwart van z’n
productvarianten geschrapt. Daardoor heeft het z’n capaciteit voor basisproducten vergroot
met 25%. “Because at the end of the day, people just want milk”.
Soil Association Certification, als één van negen officiële biologische
certificeringsinstanties in het VK goed voor de certificering van 70% van alle in het VK
verkochte biologische producten, stelt een verhoging van de jaarlijkse vergoeding die ze
bedrijven vraagt voor haar diensten uit van 1 april tot eind september. De organisatie heeft
daarnaast fysieke inspecties opgeschort.
De British Frozen Food Federation heeft twee matching-platforms gelanceerd voor
voedselproducenten die niet meer aan de horeca en andere foodservice-bedrijven kunnen
leveren maar zich heroriënteren richting retail en consumenten: één die ze koppelt aan
supermarkten en één die ze koppelt aan ongebruikte temperatuurgecontroleerde
voertuigen.

Rusland
(31 maart 2020, 10 uur)
•

In the context of the spread of the new coronavirus infection, Netherlands exporters only
need a latter of guarantee drawn by the recipient of the goods, stating the veterinary
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•

•

certificates will be submitted to the territorial body of Rosselkhoznadzor upon their receipt
in the Russian Federation.
The Ministry of Agriculture in Moscow has prepared in the framework of Corona situation a
draft legislation to introduce a temporary Russian export quota on grain (wheat, rye,
barley, corn) at the amount of 7 million tons for the period of April 01 — June 30, 2020, for
countries outside the Eurasian Economic Union (EAEU). The members of the EAEU are:
Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia and Kyrgyzstan.
Russian Railways Logistics and JSC UTLC ERA (part of the Russian Railways holding) have
begun to transit a trial shipment of frozen salmon (a Russian sanction good) from the
Netherlands to China by railway refrigerated containers and using electronic navigation
seals. The route is via Belarus, Russia and Kazakhstan and the electronic seals are attached
at the station Smolensk-Sortirovochnaya (Russia) and taken away at Kartaly station
(Chelyabinsk region). It is a first trial and the whole transit project is still under
preparation.

Wit-Rusland
(31 maart 2020, 10 uur)
Drivers performing transit transportations are obliged to leave the territory of Belarus on the shortest
route no later than the day following the day of entry into its territory. Unless the impossibility to
comply with the specified period is caused by a vehicle accident (breakdown), as well as unloading,
transhipment cargo, by replacing the vehicle, if it is provided for by the terms of the contract of
carriage of transport. During the period of stopping, the drivers performing transit transportations
must not leave the territory of stopping points (parking) for rest and meals of drivers.

Servië
(31 maart 2020, 10 uur)
Government limited margins in retail of 8 commodities to the level of March 5 th. Fruits, vegetables
and meat are in the group of these commodities. Increase in price is possible but due to the increase
of production price of increase of transport price. Demand in export of frozen fruit is stable with some
increase (frozen berries and sour cherries). Main market Germany. Export to Russian Federation also
stabilized. Main export articles at the moment: fruits - apples mostly - and fruit seedlings.

Koeweit
(31 maart 2020, 10 uur)
The Public Authority for Food and Nutrition of Kuwait informed the Netherlands Embassy (not
officially) that any Kuwaiti company which imports the same products from the same Dutch company
and have previous stamped (legalized) documents (history), are allowed to clear new shipments of
the same products without stamps from the Kuwait embassy, as the embassy is open two days a
week for a few hours only.

Saudi Arabia
(31 maart 2020, 10 uur)
•
•
•

To reassure citizens and residents about the abundance of food supply, Ministry of
Enviroment Water and Agriculture (MEWA) has announced the KSA has reached 116%
self-sufficiency in table eggs, 55% in fish, 60% in vegetables, 35% in citrus and fruit.
Saudia Cargo (Saudi Airlines’ Cargo Company) is using passenger aircrafts to operate extra
cargo flights from different logistics hubs, including Amsterdam, in order to endure the
continuity of goods and foodstuff supply chain.
Saudi Food and Drug Authority (SFDA) has started to relax some standards and
requirements, which don't affect food safety, in order to facilitate the flow of locally
produced and imported foodstuff into the market. Yesterday, SFDA decided to postpone the
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implementation of the new “Requirement of Nutritional Labelling” (SFDA 2233), which was
supposed to be put into effect on 31 March 2020, to 30 August 2020. Similar decisions are
expected in the coming weeks.

Italië
(31 maart 2020, 17 uur)
•

•

•

•

Het NL standpunt in de Europese Raad t.a.v. het vrijmaken van financiële EU-noodsteun
voor landen die hard worden getroffen door de coronacrisis, heeft veel heftige reacties
losgemaakt in Italië en leidt ongetwijfeld tot reputatieschade. Meerdere keren werd
Nederland in de pers en langs andere kanalen in verband gebracht met de exportstroom
van sierteeltproducten (symbolisch vertegenwoordigd door de tulp) naar Italië en mogelijke
negatieve consequenties voor deze afzetmarkt. Een aantal van die uitspraken klinken als
boycot, een aantal andere als waarschuwing: ‘financiële crisis op een afzetmarkt heeft
zonder twijfel ook gevolgen voor de leverancier aan die afzetmarkt’.
Na sociale onrust onder delen van de bevolking die zich nu het einde van de maand nadert
zonder inkomen zien als gevolg van de corona-restricties, met verontrustende incidenten in
de supermarkten, heeft de overheid afgelopen weekend € 4,3 mrd toegezegd aan
gemeenten voor voedingsmiddelenvouchers. Het betreft een voorschot op het
‘solidariteitsfonds voor gemeenten’. Daarnaast wordt er middels een Beschikking van de
Burgerbescherming (‘Protezione Civile’) €400 mln beschikbaar gesteld voor steun aan
burgers die zich in financiële moeilijkheden bevinden, om in eerste levensbehoeften en
medicijnen te voorzien. Dit geld is per direct beschikbaar en wordt verdeeld op basis van
aantallen inwoners en armoede-indicaties; uitvoering geschiedt door gemeenten samen
met de sociale diensten en liefdadigheidsinstellingen. Premier Conte heeft de supermarkten
opgeroepen 5 tot 10 procent korting te geven op de bonussen en heeft maatregelen
aangekondigd om donaties te vereenvoudigen..
Middels het decreet ‘Cura Italia’ van 17 maart jl. was al een verhoging voorzien van het
fonds voor voedselvoorziening aan behoeftigen met 50 mln euro. Met de inzet van dit fonds
wordt tegelijkertijd voedselverspilling tegen gegaan in deze crisisperiode van sterk
verminderde afzet. Procedures om tot actie over te kunnen gaan zijn versneld en het
pakket dat de basis vormt voor de ‘boodschappenmand’ is in de afgelopen dagen als volgt
vastgesteld:
o kazen met beschermde oorsprongsbenaming: € 14,5 mln;
o rauwe hammen en vleeswaren met beschermde oorsprongsbenaming: € 13 mln;
o vruchtensappen van 100% Italiaanse oorsprong: € 2,5 mln;
o verwerkte Italiaanse groente- en fruitproducten: € 8 mln;
o ingeblikt vlees van runderen geboren, getogen en geslacht in Italië: € 10 mln;
o babyvoeding op basis van vlees van lammeren geboren, getogen en geslacht in
Italië: € 2 mln;
Landbouworganisatie Confagricoltura spreekt zorgen uit om de schapen- en geitensector
voor de komende Paasperiode, traditioneel gezien hét moment in het jaar waarin de
verkoop zijn hoogtepunt kent, maar door de coronarestricties is een groot deel van de
verkoopkanalen (restaurants, agrotoerisme, wijnwinkels, markten) weggevallen. De
programmering van de sector, die een veestapel kent van 2,8 mln. schapen en 150.000
geiten, is dusdanig op deze periode afgestemd dat 90% van de lammeren en geitjes
geboren worden voor de consumptie rond de Paasdagen. Landbouworganisaties
onderstrepen de noodzaak van buitengewone EU-steun, zoals de mogelijkheid tot
financiering van opslag en de mogelijkheid openbare aanbestedingen te realiseren voor de
aankoop van een deel voor distributie aan behoeftigen.

Duitsland
(31 maart 2020, 17 uur)
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Voor Duitslands grootste slachtbedrijf Tönnies ligt de focus nu volledig op de thuismarkt.
De groei zat in 2019 nog vooral in China dankzij hoge varkensprijzen (goed voor 10%
omzetstijging), maar de aandacht gaat nu naar het bemensen van de slachterijen in
Duitsland. Voor medewerkers uit zuidoost Europa (ongeveer de helft van het
personeelsbestand) moeten de arbeidsvoorwaarden (sociale premies en
gezondheidsverzekering) ze overtuigen om in Duitsland te blijven (Topagrar).
De veterinaire dienst van Stuttgart heeft bij wijze van test haar dierlijke onderzoeken naar
andere labs verplaatst en voert honderden humane coronavirus-tests per dag uit
(Topagrar).
Bondsminister van Binnenlandse Zaken Seehofer heeft tegen Bild gezegd later vandaag het
gesprek aan te gaan met Bondsminister van Landbouw Klöckner over de grenssluiting voor
seizoensarbeiders. Dit na toegenomen druk vanuit de regering zelf en o.a. het Deutscher
Bauernverband en de Europese Commissie.

Polen
(31 maart 2020, 17 uur)
•

•

Middernacht gaan er aanvullende maatregelen in, vooralsnog voor een periode van 2
weken: tussen 10 en 12 zijn de winkels alleen open voor mensen van 65+, het is verplicht
handschoenen te dragen in winkels en toegang voor max 3 personen per open kassa.
Daarnaast wordt het openbare leven verder beperkt, onder andere door het sluiten van
parken, boulevards en fietsenverhuur.
Polen houdt vast aan de verplichte 14 dagen quarantaine van Polen die terugkeren ook
indien zij werken in na gelegen grensregio’s en daarom regelmatig de grens oversteken.

Slowakije
(31 maart 2020, 17 uur)
Er dreigt nu een tekort aan personeel in de levensmiddelenwinkels. Tesco heeft tijdelijk 850
medewerkers aangenomen en er staan nog 400 vacatures open van voedselketens en kleinere
levensmiddelenwinkels.

Oekraïne
(31 maart 2020, 17 uur)
•

•

•

Ongeveer 500.000 arbeiders hebben de uitnodiging van president Zelenskiy aangenomen
om terug naar Oekraïne te keren om de quarantaine van het coronavirus uit te zitten.
Maandag meldde de Nationale Bank van Oekraïne dat Oekraïense werknemers vorig jaar 1
miljard dollar per maand naar huis stuurden, via officiële en informele kanalen. De top vijf
van landen voor loonstortingen waren: Polen, Rusland, Tsjechië, de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië.
Openluchtmarkten blijven in Oekraïne al twee weken gesloten. Ze zijn een belangrijk
verkoopkanaal voor verse groenten en fruit. Kwekers van vroege groenten en groen zullen
minder kunnen verkopen en in de toekomst minder zaden kunnen kopen. Als de
quarantaine doorgaat, worden er meer bessen ingevroren en aangeboden voor export. De
prijzen voor tomaten en citroenen zijn erg hoog en het aanbod is minder. Ze worden
geïmporteerd uit Turkije en de Turkse overheid beperkt de toegang tot buitenlandse
transporteurs. Producerende bedrijven hopen dat er geen exportbeperkingen voor
landbouwproducten zullen worden geïntroduceerd.
Het Ministerie van Economische Ontwikkeling, Handel en Landbouw heeft zich samen met
de industrie vastgelegd op een maximumvolume tarwe dat mag worden geëxporteerd in
het verkoopseizoen 2019/2020, dat wil zeggen tot 30 juni 2020 - op het niveau van 20,2
miljoen ton. Het document is bedoeld om de voorspelbaarheid van de uitvoer, de stabiliteit
van de graanmarkt in eigen land te waarborgen en te voorkomen dat de meelprijzen
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stijgen. In een toelichting verklaarde de Minister dat Oekraïne een stabiele en betrouwbare
partner blijft voor de levering van graan aan buitenlandse markten. “

Balkan region
(31 maart 2020, 17 uur)
Transport information and links are made available by the Western Balkan Chamber Investment
Forum (WB6 CIF), a joint initiative of chambers of commerce and industry from Bosnia and
Herzegovina,
Serbia,
Montenegro,
Kosovo,
Albania
and
North
Macedonia.
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/western-balkan-6-in-coronatime

Denemarken
(31 maart 2020, 17 uur)
De grotere slachterijen krijgen versneld toestemming om op andere tijdstippen dan normaal te
slachten om beter in te spelen op Corona aanbevelingen.

Noorwegen
(31 maart 2020, 17 uur)
De supermarkten NorgesGruppen, Coop Norge en Rema 1000 (samen een markt aandeel van 96%)
gaan de komende tijd voorkeur geven aan Noorse groenten en fruit.

Frankrijk
(31 maart 2020, 17 uur)
De Franse en Spaanse ministers van Landbouw hebben na de Landbouw- en Visserijraad
videoconferentie op 25 maart een overleg gehad over de gevolgen van Covid-19, met name voor
melk en zuivelproducten, lams- en geitenvlees, evenals tuinbouw en bepaalde groenten- en
fruitproducties als gevolg van het sluiten van horeca en catering en het annuleren van religieuze en
feestelijke vieringen.
Frankrijk en Spanje staan voor identieke problemen. Zij verzoeken daarom de Europese Commissie
om crisisbeheersmaatregelen te nemen - met name voor de bovengenoemde sectoren - door de
uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan te passen om lidstaten te kunnen
ondersteunen bij deze crisis. De twee ministers hebben ook gesproken over het ontbreken van
seizoenarbeiders om de oogst en de aanplant te garanderen. Beide ministers zijn het erover eens
dat het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij moet worden aangepast door deze meer
flexibiliteit te geven om zo de meest urgente maatregelen te kunnen treffen, zoals tijdelijke
stillegging of opslag. Zij zijn het ook eens dat de vangstmogelijkheden die de lidstaten dit jaar als
gevolg van de crisis niet kunnen benutten tot 2021 overgedragen moeten worden.
De ministers benadrukten de noodzaak van Europese solidariteit en het belang van een goede
werking van de interne markt om de voedselvoorziening te waarborgen. Deze crisis onderstreept het
strategische karakter van voedselzekerheid in Europa en bewijst dat het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid een toereikende begroting verdient waarbij het huidige peil wordt gehandhaafd. Met
het oog op deze buitengewone situatie is het absoluut noodzakelijk om nieuwe, krachtige en
uitzonderlijke maatregelen te creëren en uit te voeren.

Egypte
(31 maart 2020, 17 uur)
•

Hoewel er uitzonderingen mogelijk zijn, heeft de nachtklok heeft invloed op transport van
landbouwproducten. Aanvoertijden zijn langer.
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Er is een opname limiet ingesteld op cash. Hierop is een uitzondering gemaakt voor
geregistreerde bedrijven. Voor informele agribusiness brengt dit wel uitdagingen mee.
Minister van Handel heeft tot nader order een export ban afgekondigd op peulvruchten.
Na actie vanuit de sector zijn verse groene bonen, erwten (peultjes) en pinda’s uit deze
definitie verwijderd.

Kenia
(1 april 2020, 10 uur)
•

•

•

Since March 27, there is a daily curfew from 7.00pm to 5.00 am. Exemption only to
essential services as advised by the government. Stakeholders in agriculture working to
ensure fresh produce sector is among the essential services exempted from curfew. Cargo
flights still remain operational after the suspension of passenger flights after 25/03/2020.
Export volumes are 10-25% due to low demand by the markets.
Measures for farmworkers; sending seasonal workers away, management teams taking pay
cuts and permanent workers sent on annual paid leave. Trade associations indicate next
weeks will be tough for the farms to maintain the workers. Cases of increased
demonstrations by traders of markets closed in Nairobi, Kisumu and Eldoret towns.
Kenya Business Emergency Response Centre of the Ministry of Industrialization, Trade and
Enterprise Development: +254-110922066 or advisory@trade.go.ke

Tanzania
(1 april 2020, 10 uur)
Most International passengers flights stopped their operations from 30th March 2020. Exportation of
horticultural crops from Tanzania mainly depended on these passenger flights. Aircargo to Europe
dropped 90%, to America 100%, to Canada 95%, to Asia 80%. Producers used Nairobi Kenya as an
alternative route to export their perishables to the international market, but due to the recent border
closures this is no longer an option. No less than 4,000,000 Tanzanians livelihood depends on
horticulture. Government of Tanzania analyzes the effects of corona, and will decide if intervention
is needed. Tanzania Horticulture Association is asking for mitigation measures for the horticulture
sector. Accessibility of fertilizers and pesticides will be a problem in the future. Tanzania imports
more than 90% of agricultural inputs and horticultural technologies.

Palestijnse Gebieden
(1 april 2020, 10 uur)
De autoriteiten in Gaza (Hamas) hebben de export van landbouwproducten vanuit Gaza gestopt, in
een poging om de prijzen lokaal laag te houden voor consumenten. Volgens FAO was er geen indicatie
dat er een significante prijsstijging zou plaatsvinden, maar dit zal een economische impact hebben
op lokale producenten in Gaza – en wellicht hierdoor op de langere termijn op voedselzekerheid in
Gaza.

Verenigd Koninkrijk
(1 april 2020, 10 uur)
•

•

De thuisbezorging van supermarkten blijft onder druk staan. Sainsbury’s, Tesco, Asda,
Waitrose en Ocado zijn doorlopend volgeboekt. Sainsbury’s neemt voorlopig geen nieuwe
online klanten aan; Tesco heeft het aantal slots met 18% verhoogd en wil 200 nieuwe
bestelbusjes, 2.500 nieuwe chauffeurs en 5.000 extra sorteerders binnenhalen.
Consumenten hebben in de derde week van maart 1 miljard pond extra uitgegeven aan
boodschappen. Het koopgedrag veranderde in die derde week van de maand t.o.v. de
hamsterweken daarvoor: i.p.v. droog houdbare essentials kwam de nadruk te liggen op
diepvriesproducten. Aan alcoholische dranken werd in de supermarkten een extra 160
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miljoen pond gespendeerd in de eerste drie weken van maart; door de sluiting van de
horeca steeg de verkoop met 67%. Ook hierbij gingen de Britten vooral in de derde week
helemaal los, met stijgingspercentages van tussen 50 en 70% t.o.v. de week ervoor.
De Horticultural Trades Association intensiveert haar campagne voor een reddingspakket
voor de sierteelt. Ze vreest dat een derde van de ca. 650 telers (met z’n allen goed voor
1,4 miljard pond van het BNP en 15.000 directe en 30.000 indirecte banen) over de kop zal
gaan als de overheid niet in actie komt. Seizoensgebonden planten ter waarde van 200
miljoen pond lopen direct gevaar vernietigd te moeten worden tijdens wat normaliter het
hoogseizoen is (maart-mei).
Wat betreft seizoenarbeiders in de tuinbouw is de hoop van sommige recruiters
gevestigd op Bulgarije: in dat land mogen arbeidskrachten in de land- en tuinbouw zich vrij
bewegen en is er nog een klein beetje vliegverkeer mogelijk. De overheid wordt
aangespoord speciale chartervluchten in te zetten.
De National Farmers’ Union heeft voor leden en hun werknemers een standaardbrief
gemaakt die duidelijk maakt dat zij essentiële werkzaamheden uitvoeren. Aanleiding is
dat ook boeren en hun staf de laatste dagen verschillende malen te maken hebben
gekregen met politieagenten die een probleem maakten van hun reisbewegingen.

Duitsland
(1 april 2020, 10 uur)
Landbouwminister Klöckner heeft vanochtend in een ARD-TV interview gezegd, dat er dringend een
oplossing moet komen voor de beschikbaarheid van meer buitenlandse seizoenarbeiders.
Daarover is ze in gesprek met de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Seehofer. Men probeert
gezamenlijk duidelijkheid te krijgen onder welke hygiënische randvoorwaarden zo mogelijk toch
meer seizoenarbeiders naar Duitsland kunnen komen.
Minister Klöckner heeft erkend dat de inzet van tijdelijke krachten uit Duitsland zelf niet
voldoende is. Het geeft te weinig planningszekerheid voor de boeren, omdat sommigen maar een
paar dagen kunnen en anderen maar een paar uur. Ook de inzet van asielzoekers geeft nog
problemen. Degenen die geen verblijfsrecht hebben en daarmee ook geen recht op werk, is een
kleine groep: 6000. Degenen die wél mogen werken, zouden met hun inzet worden gekort op hun
uitkering, dus die staan niet te trappelen. Daar is nog geen oplossing voor. Seizoenarbeid uit het
buitenland is de enige groep die beschikbaar is én ook het vak in de vingers heeft. En dus is die
dringend nodig. Hoe groot de totale gevraagde inzet is, is niet helemaal duidelijk: 100.000 mensen?
Meer? Maar hoe dan ook is de vraag groot, en het probleem nijpend.

Frankrijk
(1 april 2020, 10 uur)
ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), La Coopération Agricole (koepel van
landbouwcoöperaties) en vier vakbonden van de voedingsindustrie geven gezamenlijk een covid-19
gids uit met informatie voor het opzetten van een bedrijfscontinuïteitsplan, specifiek voor bedrijven
in de voedingssector. De gids bevat informatie over preventiemaatregelen die essentieel zijn voor de
gezondheid van werknemers tijdens deze covid-19 crisis en om de veiligheid van de voedselketens
te garanderen.

Verenigde Staten
(1 april 2020, 10 uur)
•

Voor supermarktmedewerkers in de VS loopt de druk op. De medewerkers van Whole Food
Market staakten dinsdag en al eerder hadden de medewerkers van online
levensmiddelenleverancier InstaCart aangegeven met hun werkzaamheden te stoppen. De
Whole Foods medewerkers vragen om o.a. “paid leave for all workers who isolate or selfquarantine instead of coming to work, guaranteed hazard pay in the form of double pay
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during our scheduled hours, immediate shutdown of any location where a worker tests
positive for COVID-19." Whole Foods Market heeft benadrukt dat werknemers die ziek zijn
of die in quarantaine zijn tot twee weken betaald verlof kunnen opnemen en dat ze US$ 2
extra uurloon ontvangen. Overigens kijken steeds meer ketens naar de mogelijkheid op
bepaalde supermarktlocaties alleen nog “pick-up” mogelijk te maken.
De prijzen van vlees zijn in de afgelopen weken flink gestegen. De week eindigend op 22
maart zag een prijsstijging van 91% vergeleken met het jaar daarvoor. De grootste stijgers
zijn gehakt, kipfilet, varkenslappen en short loin beef. Ook goed gaan kippenvleugeltjes en
spareribs. Deze stijgingen hebben zich nog niet vertaald in hogere prijzen voor veehouders.
Vier Amerikaanse senatoren hebben het Amerikaanse Ministerie van Justitie gevraagd een
“price-fixing” onderzoek in te stellen naar de praktijken van vleesverwerkers als Tyson
Foods en Cargill. Volgens de senatoren opereren veel rundveehouders nu met verlies.
De verkoop door boeren en tuinders die direct vlees, zuivel en groenten en fruit verkopen
aan consumenten neemt enorm toe. Als gevolg van de quarantaine wordt er veel meer
thuis gebakken, vaak ook als familieactiviteit met kinderen. Dit veroorzaakt een tekort aan
eieren in veel winkels.

Mexico
(1 april 2020, 10 uur)
•
•

•

Op 30 maart is noodtoestand afgekondigd in Mexico, vooralsnog tot 30 april. De activiteiten
van de agro-food sector vallen onder essentiële activiteiten.
COFEPRIS is de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor importvergunningen voor
medicijnen, maar ook voor bijv. zuivel. Het uitgeven van importvergunningen voor zuivel
is als niet-essentieel bestempeld hetgeen kan leiden tot langere wachttijden voor importzuivelproducten aan de Mexicaanse grens.
De voedselvoorziening is niet in gevaar in Mexico. De sectoren, waarin NL de grootste
belangen heeft (tuinbouw en pluimvee) blijven redelijk normaal opereren. Wel zal de lokale
vraag dalen, nu vooral de armere Mexicanen er in inkomen sterk achteruit zullen gaan. De
overheid heeft aangekondigd boetes uit te delen aan bedrijven die zonder reden de prijzen
van basisvoedselproducten als mais, eieren en bonen verhogen. Volgens de overheid is er
momenteel geen reden om prijzen van basisvoedselproducten te verhogen.

Verenigde Arabische Emiraten
(1 april 2020, 10 uur)
The Food Safety Department of Dubai Municipality has confirmed that under the current global
situation there is NO need to add the Arabic labelling to the product. Similarly, there is NO need
to add to the product the production date, it is sufficient to have only the expiration date/ best
before/ use by date. This is in line with the current EU practice. Please note that this relates to the
products arriving to Dubai.

Saudi Arabie
(1 april 2020, 10 uur)
De uitbreiding van de avondklok heeft zijn weerslag in de supermarkten: daar werd het de laatste
dagen voor het eerst echt druk. Ook is er sprake van een verdubbeling van de prijzen van bepaalde
groenten en fruitsoorten, wat waarschijnlijk mede het gevolg is van de wereldwijde stijging van de
kosten van het geconditioneerd vervoer. In supermarkten zijn sommige zaken soms even niet
verkrijgbaar, omdat de aanvoer stokt door onder meer strenge wegcontroles, waarbij illegale
vrachtwagenchauffeurs soms niet mogen doorrijden.

Kazachstan
(1 april 2020, 10 uur)
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Kazakhstan’s Ministry of Agriculture will soon impose restrictions on wheat exports. The measure
is aimed at meeting the country’s domestic needs during the state of (Corona) emergency. Wheat
and flour will be exported within monthly quota, which are set by Ministry of Agriculture. Besides
wheat and flour there are restrictions on the export of buckwheat, sugar, potatoes, carrots, turnip,
beetroot, onion, white cabbage, sunflower seeds and sunflower oil. The restrictions do not apply to
the four other EAEU members, which means Russia, Belarus, Kyrgyzstan and Armenia.

China
(1 april 2020, 10 uur)
•

•
•

•

•

Stock of oilseed heavily disrupted. China is facing acute domestic demand for oilseeds,
this demand is now fueled by the recovering feed demand from the aquaculture and pig
sector. Prices are rising amid supply shortages. Imported rapeseed stock reduced from
626.500 tonnes in 2019 to 225.00 tonnes, a decrease of nearly 65%, hitting a 5-year
low. Soybean crushing profit was halved from 300CHY per tonne at the end of 2019,
to 100-150CNY in 2020. This contributed to a decline in oil meal stores with major coastal
oil plants soy meal stock decreased by nearly 32% YOY, and rapeseed meal stock in
southern provinces decreased by 67% YOY.
The Agricultural Bank of China has supported 349 key agri enterprises, with a loan
balance of 41.4 billion yuan, 339 key enterprises of pig production, with a loan of 10.6
billion yuan.
Shanghai port has said to recover more than 80% of its fruit imports in comparison
with last year. Since its reopening, 2261 batches of fruits (75900 ton) was imported. The
import and export fruit through Shenzhen Customs achieved 22 thousand tonnes
(+46% MOM) with value of 270 million RMB (+17% MOM) in February. Till March 22, 232
import and export companies in the jurisdiction of Shenzhen Customs have resumed their
business activity, which is 96% of total company numbers – China Fruit Portal
For large-scale growers, farmer cooperatives, and other cultivation entities who have transplanted vegetable seedlings above 100 mu (= 6.67 hectare) during February 1 to February
29, the provincial finance will provide rewards of 60 RMB per 1000 seedlings in
Shaanxi province.
Encourage investment on cold stores in Shaanxi: In accordance with the construction
of pre-cooling warehouses and mechanical fresh-keeping warehouses in 1.000-ton-scale,
600,000 RMB will be subsidized for each warehouse. For 100-ton-scale warehouses, each
of the warehouse will be subsidized for 100,000 yuan to support the construction of
logistics facilities with cold storage for agricultural products, such as vegetables and apples.

Japan
(1 april 2020, 10 uur)
•

•

•

Business sentiment among the nation’s large manufacturers had fallen eight points to
minus 8 compared to the previous report. It is the first time the index went into negative
territory in seven years, and observers say it is an indication of the pessimism among
Japanese businesses.
The Japan Food Service Association reported that restaurant sales in February were
surprisingly up with 5%. Partly because of an extra day in February, but also more fastfood and delivery service was consumed. However pubs and high end restaurants suffered
due to lack of events. Notable was however already a sharp decline in the second half of
February, which will further continue in March.
For flower and food service sectors, March is one of the high seasons where’s a surge in
demand for their products and services, as the end of March is the fiscal year end, and
there are usually graduation and entrance ceremonies, farewell ceremonies, welcome
ceremonies for school students, etc. All these events were cancelled due to the corona
virus.
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Vietnam
(1 april 2020, 10 uur)
Op dit moment wordt de ban op de rijstexport heroverwogen, omdat er meer dan voldoende lijkt
te zijn. De overheid probeert de varkensprijzen terug te brengen. Overigens gaat dit nog niet heel
hard.

India
(1 april 2020, 10 uur)
•
•
•

The lockdown has drastically reduced milk sales (Amul -25%, Karnataka Milk Federation
-30%) as bulk consumers such as hotels, restaurants and cafes have shut down and interState movement of dairy products has stalled.
Fishermen are throwing away around 100,000 tons of catch, causing huge losses
also in fish landing centers, ice factories, vendors etc. because of disruptions due to the
lockdown.
Ports face a lack of workers as well as transport to get the containers on the road.
Following the exodus of migrant workers, the Centre has advised the closure of State
borders, setting up of shelters as well as screening and mandatory quarantine in the
migrants’ home states. Thousands of sugarcane harvest labourers across various
factories in Maharashtra refused to continue working in the fields to protest the failure of
their employers to provide them with masks and other protective measures.

Thailand
(1 april 2020, 10 uur)
Despite 10% of higher cost on pig production at farm, supply of pork meat in Thailand is unlikely cut
despite COVID-19 pandemic. With 45,000 live pig domestically supply per day nationwide, consumers
in Thailand will not face pork meat shortage.

Indonesië
(1 april 2020, 10 uur)
The Indonesian national government has not installed a national lockdown policy, but local
governments, up to district levels, sometimes do. This will affect the economy as 70% of the
Indonesian economy is supported by the informal sector. A backflow of informal workers is taking
place due to the absence of alternatives. When the informal workers return to the village, they look
for work in the agriculture sector that is already crowded. Agricultural land is limited. The Indonesian
government is advised to quickly anticipate this by making policies on the use of abandoned land/or
not optimally cultivated land for planting food crops or short-term horticulture. Similar policies
were also implemented during the 1998 crisis.
The Ministry of Agriculture signed an agreement with suppliers and food producers regarding the
availability, stabilization of food supply and prices. The signing is a form of government commitment
to maintain supply and price stability ahead of Ramadan until Eid al-Fitr in May 2020. The eleven
staples include a.o. chicken, beef, eggs, cooking oil, shallots, and garlic.

Taiwan
(1 april 2020, 16 uur)
A binding health certificate for the export of Day Old Chicken and hatching eggs was just settled with
Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine, but KLM, Lufthansa and Cargolux do
not accept Day Old Chick shipments for the time being so export from NL to Taiwan is not yet
possible.
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Zuid-Korea
(1 april 2020, 16 uur)
Strawberry is one of the most promising export products for Korea. Korea has exported strawberry
into ASEAN countries such as Singapore, Hong Kong, Vietnam and Thailand by air. As air freight fare
is soaring, Korea has recently tried exporting strawberry by ship. It is proven to be successful in
terms of freshness. Korean government helped farmers with financial and technical supports.

Ethiopië
(1 april 2020, 16 uur)
Ook buiten Addis Abeba zijn de eerste officiële besmettingen vastgesteld. Als reactie daarop hebben
verschillende regio’s hun grenzen met andere regio’s gesloten voor personenvervoer. Het gaat hier
oa om de regio’s Amhara, SNNP, Oromia en Tigray. Steeds meer steden verscherpen hun
maatregelen. Vooralsnog is vrij vervoer van goederen nog steeds toegestaan. De verkiezingen die
gepland stonden voor 29 augustus zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Duitsland
(1 april 2020, 16 uur)
•

•

Boerenvoorzitter Rukwied waarschuwt consumenten dat er de komende maanden minder
aanbod van groenten en fruit met deels hogere prijzen zal zijn, vanwege geringe inzet van
seizoenarbeiders in Duitsland en verminderd aanbod vanuit importlanden als Nederland, Polen
en Zuid-Europa. Frutania, een grote leverancier van groenten en fruit aan de detailhandel in
Duitsland deelt deze zorgen.
Nieuwe initiatieven voor bewustwording van consumenten en handel van agrofoodsector als
vitale infrastructuur. De levensmiddelenindustrie toont met ondernemersprofielen op social
media #NachschubFürsRegal #FoodHeroes het verhaal achter de gevulde supermarktschappen.
Korte keteninitiatief Heimische Landwirtschaft vraagt via een mediacampagne aandacht voor
de verminderde omzet van boeren in de regio met het wegvallen van horeca-afzet.

Denemarken
(1 april 2020, 16 uur)
Op dit moment zijn er bloemen en planten ter waarde van DKK 800 mln (meer dan €100 mln) klaar
voor verkoop en export en een groot deel daarvan zal, als de export onmogelijk is, hun waarde snel
verliezen. Minister Kollerup (of industry, Business and Financial Affairs) meent dat er een vergoeding
kan worden gegeven voor het verlies van de sierteeltproducten die niet afgezet kunnen worden
vanwege de Corona crisis. Minister Simon Kollerup heeft gezegd dat bloemen vergelijkbaar zijn met
bederfelijke levensmiddelen.

Polen
(1 april 2020, 16 uur)
Een economisch steunpakket is aangenomen in het parlement. Onderdeel daarvan is dat het mogelijk
is dat buitenlandse werknemers en seizoenarbeiders langer in Polen kunnen blijven ook al is hun
visa officieel verlopen. Per wet wordt het visum, al dan niet verleend op basis van een
werkvergunning, verlengd tot 30 dagen na afloop van de huidige epidemiologische staat die is
afgekondigd door de regering. Vooralsnog geldt deze staat tot 11 april maar deze kan met 30 dagen
worden verlengd. Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor de agrarische sector, met name de
groente- en fruitsector, die sterk afhankelijk is van Oekraïense seizoenarbeiders. Naar schatting
werkten voor de uitbraak van Corona ca 1,4 tot 2 mln Oekraïners in Polen, waaronder in de agrarische
sector. De Poolse landbouworganisaties maken zich zorgen over het tekort aan arbeidskrachten nu
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veel Oekraïners terugkeren naar eigen land. Zij ondersteunen dan ook de richtlijnen van de Europese
Commissie voor het vrije verkeer van personen die werkzaam zijn in de kritische sectoren en roepen
de regering op het mogelijk te maken dat ook Oekraïense seizoenarbeiders worden toegelaten tot
Polen.
Het filmpje van minister Schouten gericht aan de agrosector waarin zij haar waardering uit spreekt
voor iedereen die zich inzet voor gezond en veilig voedsel is ook beschikbaar met Poolse
ondertiteling. Deze kan ook door branche organisaties / werkgevers worden gebruikt voor de Poolse
werknemers in Nederland. Link: https://www.youtube.com/watch?v=IvPJJ3VplyA In settings is de
ondertiteling aan te passen.

Oekraïne
(1 april 2020, 16 uur)
•

•

Nieuwe landen versoepelden hun beperkingen op het importeren van pluimvee uit
Oekraïne, naar een district niveau, waaronder de VAE, Israël, Moldavië, Azerbeidzjan,
Armenië, Hong Kong, Kazachstan, KSA en Koeweit. Het ministerie signaleert de lokale
vraag naar pluimvee sinds het begin van de COVID-19-quarantaine met 20% is gestegen.
De State Food and Grain Corporation of Ukraine (SFGCU) start met de productie van
15.000 ton meel bij vier van haar eigen bedrijven om de vraag op de binnenlandse markt
tijdens de quarantaineperiode te dekken.

Roemenië
(1 april 2020, 16 uur)
•
•

•

In het Noord-Oosten zijn acht dorpen in lock-down. De Coronapiek wordt verwacht rond 19
april.
Online winkelen voor voedselproducten en FMCG is explosief gestegen vanwege
bewegingsbeperkingen. De vraag overtreft veruit het aanbod, het is bijna onmogelijk om
nog supermarktproducten online te bestellen. Er zijn verschillende
maatwerkinitiatieven/oplossingen voor kwetsbare groepen. Zo bieden Fastfood leveranciers
als Glovo aan om via een speciale telefoonlijn basisproducten na bestelling nog dezelfde
dag te bezorgen. Opvallend is dat het online winkelen voor andere (duurzame) goederen
afneemt. Het Parlement heeft een wettelijk regeling voor een prijsplafond
basisvoedingsmiddelen voorgesteld. Het landbouwministerie verwacht negatieve
bijwerkingen die niet verder zijn verduidelijkt. De website van de RO MinAgri waar
groentetelers hun aanbod kunnen plaatsen is nu operationeel (https://rndr.ro/legume/)
De regels voor vrachtwagenchauffeurs die Roemenië binnenkomen zijn verduidelijkt.
Vrachtwagenchauffeurs (> 2,4 ton) zijn verplicht om ALLEEN in zelfisolatie /
quarantaine te gaan tot het moment dat ze weer vertrekken. Dit kan zelfs al 1 dag
na binnenkomst zijn. Het werk van de chauffeurs wordt dus niet beïnvloed door de
algemene regel van 14 dagen isolatie / quarantaine die van toepassing is op elke andere
persoon die het land binnenkomt. De maatregel van het bij zich dragen van beschermende
materialen zoals maskers, handschoenen, desinfectiemiddel en de afwezigheid van Covid19-symptomen bij het passeren van de grens is wel nog steeds van toepassing.

Bulgarije
(1 april 2020, 16 uur)
De online voedselhandel is in Bulgarije nog niet zo populair, maar ontwikkelt zich nu snel. De sterkste
speler is de online supermarkt eBag.bg. Thuisbezorgingsbedrijven (zoals TakeAway en FoodPanda)
ontwikkelen zich sterk, in grote steden krijgen ook restaurants de kans om hun activiteit online voort
te zetten.
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Kazachstan – grensovergangen
(1 april 2020, 16 uur)
The Kazakh Ministry of Finance, Border Guard Service and Ministry of Healthcare have jointly
determined the border check points of cargoes in Kazakhstan which will continue their work in a
usual mode. This means that the international border crossing points Nurly Zhol and Dostyk remain
open on the border with China. On the border with the Russian Federation these are: Kayrak, Zhana
Zhol, Karakoga, Sharbakty, Urlitobe, Kosak, Auyl, Ube, Jaysan, Alimbet, Syrym, Kurmangazy,
Taskala and Zhanibek. With Uzbekistan, the checkpoints are: Kazygurt, Kaplanbek, B. Konysbaeva,
Atameken, Tazhen and on the border with Turkmenistan the checkpoint is Temir Baba.

Tanzania-Kenia grensovergang
(1 april 2020, 16 uur)
Naar aanleiding van het bericht vanmorgen: naar verluidt is thans alleen de grensovergang Namanga
open.

Turkije
(1 april 2020, 16 uur)
•

•

Farmers across Turkey continue their work for planting and subsequent harvesting. As
citizens over 65 are to stay at home in self-isolation, farmers over 65 were granted a
special permission to go to their farms for work, but they have to carry at all times their
Registry of Farmers document. The Ministry of Agriculture and Forestry is preparing
measures regarding the travel of seasonal workers. Preparations to plant sunflower, corn,
beetroot and potato have been completed in the Central Anatolian province of Konya.
In the Mediterranean province of Antalya, the greenhouse capital of Turkey, continues
production of tomato, eggplant and pepper as usual. In general the picture is that
necessary agricultural inputs (seeds, seed potatos, pesticides & herbicides, diesel) are well
available. Tomato prices for farmers have declined to between 1 to 2 liras (15-30 cents)
per kilogram. But many wholesalers/brokers, who take the produce to the wholesale
markets in the cities, now sell it for up to 8 liras [$1.22]. This trend might spread for other
produce too.

Servië
(1 april 2020, 16 uur)
•

•

State of emergency was introduced on March 15th (including measure that limited fee
movement of people). Big supermarket chains in Serbia registered a y-o-y increase of 61%
in the sale of consumer goods during the third week of March 2020, whereas the fourth
week of March saw a 43% rise y-o-y, the Nielsen market research agency announced.
Retail chains saw a rise in sales with an enormous growth in certain categories, such as
disinfectants (700%) and toilet paper (250%). As for food sold in the third week of March,
the biggest increase was observed in terms of flour 500%) and yeast (225%), whereas oil
sales went up by 170%.
Small craft bakeries noted a 70-90% turnover decrease and might lose their market. The
large makers of baked goods were posting even better results than usual, unlike small
bakeries, many of which had had to close. In the craft baking sector, the issue is that
family/small skale bakeries near schools and markets had to stop operating.

Hongarije
(1 april 2020, 16 uur)
•

Minister for Agriculture called on catering sector to buy domestic agricultural products in
order to cooperate in preserving Hungarian agriculture in the crisis. He also announced a
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•

€5.52 million subsidy scheme for the mitigation of pandemic risks in the pig and poultry
sectors. Demand for meat decreased with the loss of the hotel & catering and public
institution customers. Although the temporary shortages in retail chains made it look like
meat consumption skyrocketed, in reality, private citizens cannot make up for the entire
lost consumption of the catering sector and public sphere (schools).
Fruit and vegetables: Temporarily, there is a surplus. After the shopping rush earlier in
March, there were shortages especially of storable vegetables like onions, potatoes, root
vegetables. However, currently both import and export are delayed. Domestic fruits and
vegetables are sold on three channels: Commercial retail chains (which are buying 20-50%
less now), retail markets (demand dropped there by 50-60%) and local markets, many of
which were closed these couple of weeks.

Brazilië
(1 april 2020, 16 uur)
•
•

•

•

In het zuiden en middenwesten van het land is men volop bezig met de sojaoogst van het
topjaar 2019-2020; Door de crisis zijn de prijzen zeer aantrekkelijk geworden en is men
tevreden met de tot nu toe behaalde resultaten;
De import en export van landbouwproducten gaat gewoon door. Producten uit Nederland
zoals bollen, stekken, uien, pootaardappelen en substraat blijven normaal komen. De
markt voor bloemen is echter ingestort, waardoor kwekers in Holambra (SP) hun producten
niet meer naar de veiling sturen maar ter plekke vernietigen. De invoer voor dit
pootseizoen verloopt vooralsnog boven verwachting. Levensmiddelenindustrieën blijven
aan het werk: men voorziet op zich weinig problemen, behalve dan logistiek.
Sommige punten van de keten beginnen problemen te vertonen: vrachtwagenchauffeurs,
bijvoorbeeld, willen uit angst voor COVID-19 besmetting niet meer reizen; Deelstaat
landbouwsecretarissen staan in contact om de grenzen tussen de deelstaten open te
houden; Ook CONAB, CNA (de nationale landbouwconfederatie) en de CEASA’s zijn naarstig
aan het samenwerken om de logistiek draaiende te houden.
Last but not least, heeft de ambassade na meer dan een jaar radiostilte van Braziliaanse
kant vorige week opeens goedkeuring gekregen voor verschillende bilaterale certificaten:
het betreft eieren en eiproducten, melk en melkproducten (heronderhandeling), gelatine en
collageen, vlees (m.n. kalfsvlees) en tevens, ja, siervogels (m.n. postduiven), waarvan
sommige al jaren in onderhandeling waren. Kennelijk vreest men de gevolgen van de
pandemie voor de Braziliaanse economie en zetten ze nu alle zeilen bij.

China
(2 april 2020, 10 uur)
•

•

•
•

In the first two months of 2020, China imported pork increased with 98% in order to
ensure the meat supply. As of 2020, Customs has approved the registration of a total of 997
foreign meat companies, including 450 pork manufactures. From January to February of this
year, China imported 1.25 million tons of meat (including by products), increased of 70%,
among of which imported pork and pork by products in total 720,000 tons, an increase of 98%.
The area of vegetable production increased with 3.61 million mu (24 thousands Ha)
between Mar. 21-27. This adds up to a total area of 60.21 million mu (4 million Ha). The
harvested output of vegetables was 8.05 million tons. Generally, due to the favorable weather,
vegetable production will peak soon, and it is expected that output will increase steadily.
On Mar. 30th, the first batch of avocados (1,408 boxes, in total 7,560 kg) from the Philippine
arrived at the Shanghai Waigaoqiao Port. Philippines is the first country in Asia on exporting
avocados to China.
The Hebei Provincial Department of Finance issued agricultural special funds of 6.48 billion
CNY. The funds are allocated for a.o., farmland construction subsidy and agricultural
production disaster relief funds. In addition, another 35 million CNY fund will be invested to
support the construction of new pig farms and recover for pig production capacity.
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•

China hamstert babymelkpoeder, signaleren Franse media. Alibaba zag de lokale online
verkoop van babymelk in China gedurende de maand februari met 108 % stijgen.

Japan
(2 april 2020, 10 uur)
•
•
•

•

The Tokyo metropolitan government announced the cancellation and postponement of city-run
events, and closures of public facilities including zoos and museums, will remain in place until
May 6. City-operated schools will remain closed through May 6.
Prime Minister Shinzo Abe dismissed calls to compensate bar and night club operators
individually for lost earnings caused by authorities’ requests for them to close the shop.
Crushing sales declines in the floral market following the coronavirus outbreak have
producers and sellers scared that depleted demand will hollow out the industry. Ornamental
plant products normally enjoy robust sales in March, but business is being decimated as events
and rituals are scrapped across Japan due to the pandemic.
Veel gestelde vragen over de handel met Japan via
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/japan/nieuws/2020/04/01/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-zakendoen-met-japan

Vietnam
(2 april 2020, 10 uur)
Covid-19 heeft grote impact in de bloemensector in Vietnam, inclusief de export. Dalat Hasfarm
(onder NL management), het meest toonaangevende bedrijf heeft de verkoop drastisch zien zakken.
Dit zal waarschijnlijk ook het nodige effect hebben op de Nederlandse export van uitgangmateriaal
en andere input voor de bloementeelt in Vietnam.

Verenigd Koninkrijk
(2 april 2020, 10 uur)
•
•

•

•
•

•

Het VK accepteert bij de import van groente en fruit nu ook voor biologische producten een
elektronisch inspectiecertificaat uit het land van herkomst. De originelen moeten nog wel
nagezonden worden.
Ook stelt het VK voorlopig de uitrol uit van het 1%-controleregime op laag-risico
plantaardige producten uit derde landen, een vereiste onder de nieuwe Plantgezondheidsen Controleverordeningen van de EU. Deze zendingen kunnen daardoor het VK binnen blijven
komen zonder daar aan fytosanitaire inspecties te worden onderworpen.
De regering heeft aan een blije National Farmers’ Union (NFU) aangegeven dat werknemers die
door de coronamaatregelen niet kunnen werken (furloughed workers) een salaris uit een
tweede baan mogen ontvangen. De NFU roept verder op om gevangenen die met verlof zijn in
staat te stellen om als vrijwilliger in de land- en tuinbouw aan de slag te gaan.
De British Free Range Egg Producers Association verwacht een prijsstijging voor eieren, als
gevolg van een 10% stijging van de voederkosten (door een ongunstige wisselkoers en
prijsstijgingen van tarwe en soja) en een ongeëvenaarde toename van de vraag.
De British Meat Processors Association (BMPA) waarschuwt dat de rundveehouderij in
problemen komt doordat consumenten ook na de hamsterweken een voorkeur blijven hebben
voor de goedkopere stukken vlees zoals gehakt, daartoe nog extra gestimuleerd door een
tijdelijk smaller assortiment in supermarkten. De BMPA roept retailers op om shoppers te
‘gidsen’ naar minder paniekaankopen.
De Horticultural Trades Association is hoopvol gestemd over een mogelijk compensatiepakket
voor de sierteeltsector. De brancheorganisatie kijkt zelfs al verder vooruit en wil zich hard
maken voor een gedeeltelijke heropening van tuincentra, waarbij dan maatregelen m.b.t. social
distancing zouden moeten worden ingevoerd zoals dat ook in supermarkten is gebeurd.
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Frankrijk
(2 april 2020, 10 uur)
•

•

•
•

De lams- en geitenvleessector beleeft een dramatisch seizoen. Juist nu met de Paasdagen
voor de deur, een lockdown en het sluiten van de horeca is de vraag naar lamsvlees ingestort.
Van de 100.000 lammeren zijn er slechts 12.000 geslacht. Duizenden lammeren blijven op de
boerderijen en de koelhuizen zitten vol. Maar de dieren laten groeien is ook geen optie; dat
leidt tot grote verliezen voor de producenten. Een deel van het vlees kan misschien naar
Marokko geëxporteerd worden. De sector vindt dat Franse supermarkten het uit Nieuw-Zeeland
geïmporteerde lams- en schapenvlees uit de schappen moet halen. De helft is bevroren en kan
worden opgeslagen. De andere helft gekoeld vlees kan geschonken worden aan ziekenhuizen
etc. met hulp van subsidies van de overheid. De Fédération Nationale Ovine vraagt om
aanpassing van regels van het GLB, en van regels over de aanwezigheidsduur van de dieren op
boerderijen.
Het departement Maine-et-Loire ontwikkelt een herstelplan voor kleine en middelgrote
bedrijven in de tuinbouwsector die zwaar getroffen zijn. De pandemie valt samen met de tijd
van het jaar wanneer de productie zijn hoogtepunt bereikt. Oogsten kunnen niet plaatsvinden
door gebrek aan mankracht en bestellingen worden de een na de ander geannuleerd. Gevolg is
dat minimaal 80% van de productie wordt weggegooid. Honderden banen worden bedreigd.
Sinds 30 maart is een kwart van de openluchtmarkten in Frankrijk weer open. Een gids met
do’s en don’ts is samengesteld door de agrarische sector en is te vinden op de website van de
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA).
De groothandelsmarkt Rungis Parijs lanceert een online verkoopsite voor particulieren. Met de
sluiting van de restaurants sinds 14 maart is een hele voedselproductie- en distributieketen
verdwenen. Via een online platform ‘Rungis livère chez vous’ (=Rungis levert bij u thuis)
kunnen inwoners van Parijs en omstreken hun voedingsmiddelen bestellen. Wachttijd voor
levering is inmiddels één week.

Servië
(2 april 2020, 10 uur)
•

•

•

Increase of on-line sales in supermarkets higher by 210% y-t-y. Due to the increased on-line
purchase delivery times are prolonged up to 14 days. Retail and service outlets in Belgrade will
close on 3:00 pm on weekdays and 1:00 pm on weekends during the state of emergency. The
decision was taken to allow outlet staff time to return home before the curfew which begins at
5:00 pm on weekdays and 3:00 pm on weekends.
Kosovo Government has revoked tariffs on all goods from Serbia but with reciprocal measures.
The reciprocity, in principle and in action, expands the possibilities for mutual respect of the
states and law. It applies e.g. to phytosanitary and veterinary documents. It is expected that
such reciprocity will humper trade between Serbia and Kosovo since Serbia does not recognize
Kosovo’s independence thus no official documents stating Republic of Kosovo.
Serbia became a full member of the International Grains Council (IGC) yesterday, thus joining
the organization of the world’s largest grain producers. Serbia is the eighth largest exporter of
grains in the world.

Hongarije
(2 april 2020, 10 uur)
•
•

The rabbit meat business is hurting from the pandemic. 96% of Hungarian rabbit meat goes
to export, to Germany, Switzerland and Italy. Demand has decreased while the price of feed
and transport are increasing.
Hungarian Chamber of Commerce and Industry advises government on the food industry
elements of the economic aid policy package. For the short term, these include suggestions for
regulation and communication on border crossing of products, including the regulation of
border crossing of professionals needed for maintaining the production in agriculture and
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the food industry. Their medium and long-term policy suggestions includes that domestic food
producers, who suffered most from the crisis, should be brought into public catering programs
as suppliers.

Verenigde Staten
(2 april 2020, 10 uur)
•

•

•

De Amerikaanse groente- en fruitsector heeft in een brief aan de Minister van Landbouw
Sonny Perdue om onmiddellijke steun gevraagd. In de brief vragen de meer dan 70
vakorganisaties aan het USDA om op korte termijn een zogenaamde “market stabilization plan”
te ontwikkelen om daarmee invulling te geven aan de recentelijk getekende “Coronavirus Aid,
Relief and Economic Security (CARES) Act”.
De voorzitter van het Landbouwcomité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft
vandaag een COVID-19 website gelanceerd waar informatie is te vinden over programma’s die
beschikbaar zijn voor iedereen die getroffen is door de pandemie. Ook is hier informatie te
vinden over aanpassingen van al bestaande programma’s die zich richten op de agro-food-rural
supply chain. De website is te vinden via: https://agriculture.house.gov/covid19/
De United Fresh Produce Association, een prominente groenten- en fruitorganisaties in de VS,
heeft hun Expo afgelast die dit jaar in juni zou plaatsvinden. In plaats daarvan heeft deze
industrieorganisatie een nieuw virtueel platform ontwikkeld genaamd United Fresh Live!
“You'll explore our online expo floor to discover the latest in fresh produce marketing and
merchandising, packing and processing equipment”. Het evenement start op 15 juni.
Registratie is mogelijk via: https://www.unitedfreshshow.org/uf20/splashpage/index.html

Verenigde Arabische Emiraten
(2 april 2020, 10 uur)
The United Arab Emirates announced a strategic food security law that ensures adequate and
uninterrupted food supplies through wholesalers and retailers across the UAE at all times. The law
seeks to regulate the strategic stock of food commodities in the country in the event of crises,
emergencies and disasters and offers incentives and facilities to registered providers and merchants.
The law contains:
1. To provide food to all residents in the country to be a top priority for the UAE. During the
meeting mechanisms were set up to monitor food supply in real time.
2. To increase the “Diversification of Sources of Import” program and a plan to communicate
with various players of the food security sector.
3. The necessity of not being swayed to excessive food purchases and to continue following
the standard precautions of food safety.
4. The assurance that the food supply chains operate with high efficacy and that local
production is working effectively to promote their capacity.
In the meeting they discussed progress of the diversification of source of import. if the crisis will
continue for more than 6 months in the UAE, it will affect the stability as many people already left
their jobs (hospitality sector, restaurant, aviation).

Duitsland
(2 april 2020, 16 uur)
Er is veel belangstelling voor het bemiddelingsplatform www.daslandhilft.de van de Duitse
landmachine-coöperatie om de inzet van seizoenarbeid te bewerkstelligen. De site kreeg 1,4
miljoen bezoekers sinds de lancering op 23 maart, resulterend in 43.000 aanmeldingen voor
seizoensarbeid en 800 boeren die werknemers zoeken. Alleen werkt het niet heel soepel allemaal.
Agro-werkgeversorganisatie GLFA meldt veel uitval bij de nieuwe arbeidskrachten; van de 10
personen zijn er na een paar dagen nog maar 3 over, en het werk wordt als eentonig en fysiek zwaar
ervaren. Bovendien kan veel tijdelijk personeel vanwege de regeling rond werktijdverkorting niet
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fulltime aan de slag. De Beierse landbouwminister Kaniber waarschuwt voor minder aanbod van
groenten, fruit en nieuwe aardappelen met deels hogere prijzen, vanwege geringe inzet van
seizoenarbeiders en verminderd aanbod uit importlanden zoals Italië. Beieren is voor 40%
zelfvoorzienend in groenten en fruit. Bondsminister Klöckner heeft Duitse burgers gisteren nogmaals
opgeroepen om zich als oogsthulp aan te melden.

Denemarken
(2 april 2020, 16 uur)
Ongeveer 90% van de in Denemarken aangelande vis ging voor export naar Zuid-Europa en die
handel is sterk afgenomen. De Deense visserij organisatie heeft toestemming gekregen om afbetaling
en rentebetaling op leningen uit te stellen voor wat betreft de leningen van de voormalige
Visserijbank, nu geadministreerd door ‘Udbetaling Danmark’ een uitvoerende instantie van de
overheid. Ik heb nog niet kunnen nagaan over hoeveel geld dit gaat. De sector hoopt op dezelfde
coulance van andere financiële instellingen. Daarnaast wordt de dialoog met de overheid voortgezet
over het opvangen van de gevolgen van de Corona crisis in de visserij.

België
(2 april 2020, 16 uur)

•

•

•

De Belgische Tuincentra Vereniging met 300 tuin- en plantencentra als lid, vraagt de overheid
de sluitingsplicht voor tuin- en plantencentra te herbekijken. Volgens de vereniging kan de
heropening plaatsvinden met respect voor de algemeen geldende sanitaire
veiligheidsmaatregelen. Er wordt door de sector met argusogen gekeken naar de winkelketen
Aveve, die open mag blijven omdat er diervoeding verkocht worden maar tegelijk ook bloemen
en planten.
De Vlaamse landbouw- en tuinbouworganisatie Boerenbond wil naar DUI en FRA voorbeeld dat
de federale overheid de regelgeving mbt de inzet van tijdelijk werklozen versoepelt. Gezien het
dreigende tekort aan seizoenarbeiders moet het voor tijdelijke werklozen financieel
aantrekkelijker worden om in de landbouw aan de slag te gaan. Momenteel verliezen ze dan
hun uitkering. België telt nu al meer dan 1 miljoen tijdelijke werklozen. In april heeft de
landbouw 15.000-20.000 seizoenarbeiders nodig en in mei 25.000-30.000, waarvan 80% uit
het buitenland komt. Het huidige tekort aan seizoenarbeiders wordt op 25% geschat, maar in
mei loopt dat waarschijnlijk op tot 50%.
Met betrekking tot grensverkeer: er komt waarschijnlijk een nieuw vignet voor vitale
beroepen aan, maar de regering moet nog altijd beslissen. Inmiddels ook signalen van
Belgische controles aan grens Nederland-Wallonië. Er zijn weer twee aparte rijstroken op de
E19 voor het goederen- en vrachtverkeer en personenverkeer voorzien. Het oponthoud door de
grenscontroles is beperkt.

Italië
(2 april 2020, 16 uur)

•

•

Meer dan 650.000 boeren en familieleden van landbouwhuishoudens kunnen gebruik
maken van de vergoeding van € 600 over de maand maart, als voorzien in het wetsdecreet
n. 18 van 17 maart 2020 (‘Cura Italia’). Voor circa 6 op de 10 bedrijven (62%) heeft een
vermindering van de activiteiten plaatsgevonden als gevolg van COVID-19.
Het Ministerie van Landbouw heeft een specifiek mailadres ingesteld voor het melden van
oneerlijke handelspraktijken die zich voordoen als gevolg van de coronacrisis.
Meldingen kunnen op collectieve wijze gedaan worden door de sector t.a.v. ‘abnormale
verzoeken’ van kopers in het kader van Richtlijn (EU) 2019/633. Er mag geen misbruik
gemaakt worden van deze crisissituatie en er moet voorkomen worden dat de
verhoudingen in de ketens verstoord raken. Het wetsdecreet van 2 maart voorzag al in de
mogelijkheid om sancties op te leggen van tussen de 15 en 60 duizend euro aan wie
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oneerlijke praktijken toepast met nadelige gevolgen voor Made in Italy producten en
daarmee reputatieschade.
Landbouworganisatie Confagricoltura laat weten dat de groenten- en fruitsector op het
punt staat in een crisis te geraken en vraagt om interventies om een ‘lockdown’ van de
sector te voorkomen. In het land waarin groenten en fruit de trots zijn van de nationale
keuken en de pijler van het mediterrane dieet, stapelen de problemen zich op, van afzet en
logistiek tot het ontbreken van seizoenswerkers. In een aantal regio’s komen daar nog de
schade door vorst van de afgelopen dagen bij. Op dit moment beperkt de urgentie zich tot
de vroege gewassen, zoals aarbeien (Italië is 4e producent wereldwijd, met 3.700 ha) en
asperges, maar de angst van de markt geldt vooral de komende dagen, waarin met name
in Zuid-Italië de oogst van courgettes, aubergines, tomaten en paprika’s begint. De export
van groenten en fruit (belangrijkste segment in de agrofoodexport) laat al schrikbarende
cijfers zien, met dalingen van 80% of in het slechtste geval zelfs tot nul teruggebracht. De
groenten- en fruitsector vertegenwoordigt een kwart van de waarde van de totale
Italiaanse landbouwproductie en 20% van de consumentenuitgaven aan voedingsmiddelen.
Tot nog toe ontbraken deze vers- en seizoensproducten niet in de schappen van de
supermarkten en op de eettafels van de consument, maar de zorgen beginnen nu te
groeien.

Spanje
(2 april 2020, 16 uur)

•

•

•

•
•

Verschillende terminals in de haven van Algeciras hebben in de avond en nacht van 31 maart
tijdelijk stilgelegen. De organisatie van stuwadoors verklaarde dat er te grote tekorten aan
mankracht waren, onder andere door ziektemeldingen en andere afwezige collega’s ivm de
genomen maatregelen. Van 20.00 tot 02.00 op 1 april zouden er geen los-, laad- en
sjorwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Hierdoor lag de invoer van groente en fruit uit Marokko
tijdelijk stil. Inmiddels zou de situatie weer stabiel zijn.
Het Spaanse ministerie van Transport heeft een overzicht gemaakt van servicestations en
restaurants langs snelwegen, die geopend zijn voor vrachtwagenchauffeurs. Deze lijst is te
vinden via de volgende link https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/punto-deinformacion-de-servicios-de-restauracion .
Boerenorganisatie ASAJA meldt dat er problemen ontstaan door de ontbrekende vraag uit
restaurants van varkens-, schapen-, geiten en schapenvlees, zoals bijvoorbeeld het Iberisch
varken. Duizenden boerderijen kunnen hun dieren niet verkopen. Omdat veel mesterijen en
slachthuizen dicht zijn wordt het probleem nog groter. De dieren door laten groeien is vaak
geen optie, omdat de gewichtsklasse dan niet meer gangbaar is en de verliezen oplopen.
ASAJA heeft hierom meerdere steunverzoeken bij het Spaanse ministerie van Landbouw
neergelegd. Eén daarvan is het publiek inkopen van het vlees om het te gebruiken in
ziekenhuizen.
ASAJA meldt ook problemen in de zuivelsector, met name voor schapen- en geitenmelk. De
daling van de verkoop van kaas is hier vooral debet aan. De melkprijs is voor april vastgesteld
op 30-40 % lager dan in maart 2020.
De visserijbelangenorganisatie CEPESA meldt nogmaals diverse problemen. Door een 50%
lagere vraag zijn de prijzen de afgelopen weken met soms wel 70% gedaald. In verschillende
subsectoren zijn er zorgen over de gezondheid van de vissers, zoals in de ‘ Sole Bank deep-sea
fleets and the freezer fleet’. Vaak is het onmogelijk om de benodigde afstand tot elkaar te
bewaren op kleine schepen. Ook ontstaan er logistieke problemen door maatregelen die in
derde landen genomen zijn, waardoor aanlanden en/of het passeren van de grens over de weg
onmogelijk is geworden. Deze problemen leiden vooral tot zorg voor de Spaanse kustvisserij,
met name aan de Mediterrane kast, bij de Golf van Cádiz en bij Cantabrië. Doordat inmiddels
een deel van de vloot niet meer uitvaart, trekken de prijzen de laatste dagen enigszins aan
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India
(2 april 2020, 16 uur)

•

•

The Food Safety & Standards Authority (FSSAI) on Tuesday declared import clearance of
food items and testing at notified labs as essential services during the lockdown period,
requiring personnel to be available. There are currently hundreds of EU fruit containers stuck in
Indian ports.
The World Bank has offered $1 billion to the Indian government for a proposed India Covid-19
emergency response and health systems preparedness project.

Turkije/Iran
(2 april 2020, 16 uur)
Volgens transportbedrijven in Teheran zijn er mogelijke problemen met het transit transport van
goederen via Turkije naar Iran. Vanwege het ontbreken van een buffer-/desinfectie zone aan de
Iraanse kant van de grens is wegtransport vanuit Turkije niet langer mogelijk. Er wordt middels
railtransport vanuit Istanbul een alternatief geboden. De Iraanse transportbedrijven laten echter
weten dat voor zover zij weten er nog geen treinen vanuit Turkije de grens zijn overgekomen. Zij
vrezen dat goederen voor langere tijd zullen vastzitten in Istanbul, wat met name een probleem kan
zijn voor bederfelijke waar en producten zoals pootaardappelen die op tijd voor het plantseizoen
geleverd moeten worden. Dit alles kan te maken hebben met organisatorische (aanloop-)problemen
die zich na verloop van tijd kunnen oplossen. De posten Ankara en Teheran werken v.w.b. een acuut
in de problemen zijnde zending pootaardappelen samen aan een mogelijke(!) eenmalige oplossing
van dit probleem.

Oekraïne
(2 april 2020, 16 uur)
Uit een interview met Taras Katchka, dep. Minister van Economische Ontwikkeling, Handel en
Landbouw:
“The question is how automobile transport will operate under quarantine. Thus, the biggest challenge
is not in contracts, but in logistics, especially on-land, and on-road. This is a very mobile sphere, and
the influence of certain restrictions can be very large.”
I hope that in the context of the coronavirus pandemic, the understanding of the fact that Ukraine is
an important supplier of products for the European Union, one of the actors guaranteeing food
security of the EU, will give us the opportunity this year to talk about closer cooperation, greater
opening of markets with the European Union. This experience - a conscious attitude towards
supporting the implementation of contracts, product supply, peaceful coexistence, mutual assistance
in the context of the coronavirus - will lay the foundation for more favorable negotiations and for
revising the terms of the Association Agreement. in agriculture, we are not a small insignificant
market, we are a major player and must behave accordingly and relate to the world: not to be
manipulated, to be predictable, but also to demand appropriate respect for ourselves. Therefore, in
reality, when we talk about the export of our products, we are interested in the whole world, we do
not
want
to
focus
purely
on
the
European
Union,
or
purely
on
Asia.”

Duitsland
(3 april 2020, 10 uur)
Bondsminister Klöckner kondigt aan dat om voldoende seizoenarbeid te garanderen de regels voor
de inzet van buitenlandse arbeiders worden versoepeld. Er worden in Duitsland voor de maanden
april en mei per maand 40.000 seizoenarbeiders toegelaten. Samen met de binnenlandse tijdelijke
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werkkrachten moet daarmee de vraag naar 100.000 seizoenarbeiders tot eind mei gefaciliteerd
worden. Om de gezondheidsrisico’s voor de werknemers en de lokale bevolking te beperken, moeten
buitenlandse seizoenarbeiders in groepen naar de regio’s reizen (individuele reizen zijn niet
toegestaan). Lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk om de werknemers conform de huidige
hygiëne maatregelen op te halen van het vliegveld en naar de bedrijven te vervoeren. De
werknemers moeten conform de huidige quarantaine-regeling voor 14 dagen afgezonderd wonen en
werken van andere teams. Voor huisvesting worden regelingen getroffen, het maximale aantal
personen per huisvesting wordt gehalveerd.

Frankrijk
(3 april 2020, 10 uur)
•

•

•

•

De zuivelsectororganisatie Cniel (Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière)
heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor een strategie om de melkproductie tijdelijk te
verminderen. Vanaf april worden melkveehouders die hun collectie met 2 tot 5% verminderen
t.o.v. het niveau van april 2019 gecompenseerd voor de verloren liters tot 320 euro/1000 liter.
Dit noodplan, vergelijkbaar met het plan uit 2016, is ter goedkeuring voorgelegd aan de EU
Commissie. Het gaat er om de hoeveelheden spotmelk en –poeder in toom te houden, omdat
sommige kopers al speculeren op de boterpoedernotering. De daling van de prijs van magere
melkpoeder sinds februari zal waarschijnlijk doorgaan, gezien de afwachtende houding van de
kopers. Het gebrek aan afzetmogelijkheden en arbeidskrachten (5 tot 30% absenteïsme,
afhankelijk van de fabriek) verstoort de verwerkingsketen. Elke zuivelcoöperatie heeft haar
eigen strategie om de aanvoer te verminderen, met een kleine tijdelijke verlaging van de prijs
in mei/juni als meest voorkomende. De regionale landbouworganisatie FDSEA (Fédération
Départementale des Syndicats des Exploitants Agricoles) in de Manche gaat akkoord met het
voorstel de melkinzameling tijdelijk te verminderen, maar zonder de cashflow op te offeren.
Volgens de FDSEA vraagt de hele zuivelindustrie boeren om de productie van hun koeien te
vertragen, op straffe van een verslechtering van de melkprijs in de komende weken. Deze
gevolgen moeten gezien de huidige economische context niet door de producenten alleen
gedragen worden.
De oproep aan supermarktketens om de aardbeien weer in de schappen te zetten en louter
Franse aardbeien te verkopen (ten koste van bv. uit Spanje geïmporteerde aardbeien), heeft
zijn vruchten afgeworpen. Er is een lichte verbetering te zien. De verkoop van aardbeien
daalde drastisch met de inwerkingtreding van de lockdown, precies op het moment dat er veel
aanbod was. Tientallen tonnen zijn vernietigd, gedoneerd of verkocht aan de verwekende
industrie. De prijzen blijven echter wel laag: aardbeien klasse 1 worden verkocht voor 44,50 euro/kg in plaats van 8-9 euro/kg.
De verkoop van kwaliteitskazen met het predicaat AOP (Appellation d’Origine Protégée of
Beschermde Oorsprongsbenaming) is gekelderd sinds de start van de lockdown. Vaak zijn de
kaasverkooppunten in supermarkten verminderd of gesloten, terwijl 38% van de BOB-kazen
daar verkocht wordt. De Federatie van AOP-zuivelfabrieken doet een beroep op de
verantwoordelijkheid van de supermarktketens en vraagt de overheid onder meer om steun om
de BOB-kazen weer in het aanbod te krijgen,
Klein lichtpuntje: het ministerie van Economie geeft akkoord voor de verkoop van zaden,
bollen, knollen en aromatische planten; wel uitsluitend in tuincentra die al open zijn voor
diervoeding e.d.

Verenigd Koninkrijk
(3 april 2020, 10 uur)
•
•

In supermarkten dreigen tekorten aan bloem te ontstaan nu Britten massaal thuis aan het
(brood) bakken zijn geslagen. Voorverpakt brood en voorverpakte bakkerijwaren worden
hierdoor niet geraakt, zegt de Federation of Bakers.
Importeurs van rijst zijn begonnen (grotere) buffervoorraden aan te leggen uit angst voor
mogelijke exportverboden in landen als India, Vietnam en Cambodja, waar al reductie van de
export heeft plaatsgevonden om de eigen bevolking beter te kunnen voeden.
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•

Van de zuivelverwerkers houdt na Arla ook First Milk z’n melkprijs op hetzelfde peil. Muller
gaat zelfs 1 pence per liter meer betalen, Freshways zakt 2 pence omdat het vrij hard getroffen
is door wegvallende vraag uit de foodservice.
Voedseletikettering dreigt binnen enkele weken in de knel te komen door een “critically low”
beschikbaarheid van grondstoffen. Ethanol die gebruikt wordt voor de bedrukkingsinkt wordt
namelijk nu ‘ingepikt’ voor het maken van handontsmettingsproducten.
Landbouwministerie Defra kiest voor een “pragmatische benadering” van bedrijven die niet
geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten uit te geven: zij die nu uit nood kiezen voor
verkoop op afstand (bezorging) mogen dit blijven doen, terwijl dat type verkopen eigenlijk van
een plantenpaspoort vergezeld moet gaan. Wel moeten deze bedrijven aantonen dat ze zo
goed als mogelijk een online registratie voeren.
De zorgen om non-effectiviteit van de economische maatregelen van de regering vatten
steeds breder post. Financiële consultancy Corporate Finance Network schat dat zo’n 18% van
het mkb zeker of waarschijnlijk niet in staat zal zijn om voldoende steun te verkrijgen om de
lockdown-periode door te komen.

Griekenland
(3 april 2020, 10 uur)
•
•
•

Groepen wijnproducenten kampen met een overschotten van tenminste 3,5 mln ton. Ze vragen
een subsidie van 150 euro per ton om de wijn te gebruiken voor azijnproductie.
De open markten blijven drukbezocht, ondanks maatregelen en de oproep afstand te houden.
Voor inwoners en boeren/producenten zijn dit belangrijke markten. Er zijn klachten over
afzetterij.
Olijfolie: Prijzen van olijfolie liggen momenteel laag. Olijfolieproducenten hebben problemen
met het vervoer van hun producten. Trucks zijn er onvoldoende en orders lopen vertraging op.

Argentinië
(3 april 2020, 10 uur)
•

•
•

•

On 12 March Argentina declared a health emergency, due to the occurence of Covid19. The
Government is taking very advanced measures on health issues. The country is completely
closed to the entry of persons, Argentine or foreign, until the 14th April, and the Government
ordered a preventive social isolation from 20th March 2020, till April 13th. The prohibition does
not apply to 25 sectors considered to be essential, like agriculture and food production. Also, a
price control in the domestic market for food and pharmaceutical products was announced.
Feeding the population and generating foreign exchange from trade are priorities. Food
provision at the local market is not at risk, but there is a delay in commercial operations
because of problems in payments (closed banks, restricted circulation)
China is the destination of 90% of argentine soybean exports (US$ 3 billion) and 22% of beef
meat (US$ 2 billion). Brazil is the first commercial client of Argentina with a value of US$ 10,5
billion exported; 13% of that value are agricultural goods.
Argentina is more affected by the fall in international demand than by a decline in its supply.
The harvest period of grains and oil seeds like soybean, corn and sunflower is going on. Activity
is carried out normally now, after some drawbacks in truck transportation to reach ports. There
is an increase in demand in the short term, given the export declarations for April and May
2020. Uncertainty of this trend for farthest future.
Hilton Beef: Trade is coming down, due to lower demand. Shipments were of normal levels
until February. The value of the quota suffered a decrease of approximately 10% year on year.
There is a slow recorvery of orders from China. Exporters estimate to reach pre-covid19 level
of trade in 2 months, although the measures taken by the Chinese government remain
restrictive with maximun prices for imported meat at USD 5.000 /ton. The Sanitary and Health
Service SENASA continues to opérate normally.
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Brazilië
(3 april 2020, 10 uur)
•

•

•

De Braziliaanse minister van Infrastructuur verzekert dat logistiek en leveringen in Brazilië
gegarandeerd zijn. “De toevoer werkt, de havens en luchthavens werken. Er zijn maatregelen
genomen om de gezondheid van de haven(personeel) en de diensten te waarborgen. Alle
transport ondersteunende activiteiten zijn gratis en werken. De schappen worden gevuld,
wegen vrijgemaakt en ondersteunende structuren werken” aldus de minister. Desondanks
heeft onderzoek door de Nationale Associatie van Vrachttransport en Logistiek uitgewezen dat
vrachtbewegingen in de agribusiness tussen 23 en 29 maart daalden met 12% als gevolg van
de pandemie.
De verwachtte sojaoogst voor het 2019-2020 seizoen was 120 miljoen ton waarvan 71
miljoen ton voor export is bestemd. Dat is op 2 april met 4 miljoen ton naar beneden
bijgesteld. Deze daling heeft niet te maken met de corona crisis maar met tegenvallende
opbrengsten in het zuiden van het land door regentekorten eerder in het seizoen. Inmiddels is
74% van de sojaoogst binnen (30/03/2020). De export van soja in maart wordt geschat op
11,5 miljoen ton (01/04/2020)
Net zoals in Nederland heeft de Braziliaanse bloemisterij het zwaar te voortduren. Volgens de
vakorganisatie heeft de sector de laatste twee weken een verlies van bijna 60 miljoen euro’s
geleden. indien de beperkende maatregelen de komende maand zullen voortduren gaat
tweederde van de aangesloten bedrijven failliet en verliezen 120 duizend mensen hun baan.
(28/03/2020)

Myanmar
(3 april 2020, 10 uur)
•

•

Ter ondersteuning van de handel heeft het Ministry of Commerce een lijst met 160 goederen
gepubliceerd waarvoor online een import/export license kan worden aangevraagd, hiervan zijn
41 items direct Food/Agri gerelateerd. Veel van onze belangrijke goederen ontbreken, zoals
plantaardig uitgangsmateriaal als zaden, stekken en bollen. De ambassade is aan het werk om
de lijst uit te laten breiden en zal daar uiteraard meteen over rapporteren.
Toch nog weer onverwachts heeft China per 1 april opnieuw de grens met Myanmar voor
onbepaalde tijd gesloten voor alle burgers. De grens voor goederenvervoer (cargo) is nog wel
open, en dat is uiteraard belangrijk voor veel landbouw- en voedselproducten waarvan de
handel net weer goed aantrok. Zonder personen uit beide landen echter die fysiek de grens
over mogen en die de daadwerkelijke handel mogelijk maken, ligt daarmee veel van de
feitelijke handel toch weer meteen stil.

Tanzania
(3 april 2020, 10 uur)
On 1 April 2020 the US Embassy in Dar es Salaam city issued a Health Alert noting that the only
commercial airline flying international routes in and out of the country is Ethiopian Airlines, which
now conducts flights only on Tuesdays, Thursdays and Saturdays.

Maleisie
(3 april 2020, 10 uur)
•

•

Malaysia entered the second phase of the Movement Control Order (MCO) scheduled to 14th
April. The number of essential services under the MCO has been reduced to 10 which includes
food, water as well as logistics – and excludes ornamentals. The regulations define “essential
services” as including any activity and process in the supply chain of each of the services.
It was reported that the pandemic will not have a large impact on the Malaysian oil palm
industry going forward as it continues to be supported by local and international demand.
Malaysian palm oil is still in high demand in the food and energy industries in China, India and
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Europe; particularly in China, its mainly utilized in pre-packed food industries such as instant
noodles, frozen foods, wontons and rice balls due to consumers stocking up such foodstuffs to
undergo home quarantines. However, given the general slowdown in movements and activities,
logistic services such as the transportation of crude palm oil from mills to refineries and to
ports or packaging locations will also be affected, leading to slower movement and lower export
volume in the month. Based on the Malaysian Palm Oil Board’s (MPOB) data, exports of palm
oil in February 2020 depreciated by 10.81 percent to 1.08 million tonnes from 1.21 million
tonnes in January 2020.
Ornamentals are not in the essential category and have suffered major losses. There is no
news coverage on the flower industry in any news portal, because even essential agriculture
products, fruits and vegetables from the Cameron Highlands suffered major losses due to
logistical problems from the initial implementation of MCO and closing down of wet markets
and night markets. The owner of the chrysanthemum cutting nursery in CH have few words
when enquired, “just cut and throw”. Delivery companies refused to deliver flowers, due to it
being a non-essential item and would be afraid of getting their operating permits revoked
during the police roads blocks on major roads.

Verenigde Staten
(3 april 2020, 10 uur)
•

•

•

•

Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) heeft gisteren (1 april) aangekondigd
dat de invoerquota voor ongeraffineerde ruwe suiker en geraffineerde suiker worden
verhoogd. Het streven is om aan het eind van het fiscale jaar, dat op 30 september 2020
afloopt, ten minste over een 13.5% “sugar ending stocks-to-use ratio” te beschikken. Er is
onzekerheid over de importen vanuit Mexico.
Steeds meer restaurants in de VS fungeren als een verkooplocatie voor andere veel
gezochte producten. Sommige restaurants bieden als extraatje bij een bestelling een rol
WC papier aan en rubberen handschoenen. De Amerikaanse restaurantsector heeft
minimaal US$ 325 miljard aan steun gevraagd. De schatting is dat in deze industrie meer
dan 15.6 miljoen banen verloren gaan. Volgens de sector draagt elke dollar die in een
restaurant wordt uitgegeven bij aan US$2 extra ergens anders in de nationale economie.
Dat zou betekenen dat de bredere economische gevolgen rond US$ 675 miljard zouden
zijn.
De FDA heeft een zeer uitgebreide website opgezet met Q & A’s over COVID19. Daarbij
wordt ook de vraag beantwoord of er risico is van overdracht van (geïmporteerde)
voedingsmiddelen - het antwoord van de FDA is “nee”. De website is:
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019covid-19/coronavirus-disease-2019-covid-19-frequently-asked-questions
Vier senatoren uit Iowa, Montana en Noord- en Zuid-Dakota, hebben het Amerikaanse
Ministerie van Landbouw (USDA) gevraagd een onderzoek in te stellen naar de hoge
winsten die grote bedrijven als Tyson Foods en Cargill. De prijzen voor vlees zijn erg
gestegen terwijl de Amerikaanse veehouders geen hogere prijs voor hun vee ontvangen.
80% van de markt is in handen van 4 grote verwerkers.

Mexico
(3 april 2020, 10 uur)
•

•

De noodtoestand die vanaf 31 maart tot 30 april geldt is een ‘sanitaire noodtoestand: in
tegenstelling tot sommige andere landen in Latijns Amerika is er in Mexico geen sprake van
een lockdown. Mensen worden aangespoord thuis te blijven, niet-essentiële activiteiten zijn
verboden.
De agro-sector is essentieel, maar de productie, distributie en verkoop van alcoholische
dranken wordt als niet-essentieel beschouwd, wat betekent dat bijv. bierbrouwerijen tijdelijk
moeten sluiten. Dit zal ook zijn impact hebben op toeleveranciers uit de agro-sector, met name
(kleine) gerstproducenten

03-04-2020

Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel
•

Zoals al eerder gemeld heeft COFEPRIS, verantwoordelijk voor importvergunningen van
medicijnen en voedselproducten voor menselijke consumptie waaronder zuivelproducten en
groenten aangekondigd niet de wettelijk vastgelegde maximum-termijnen te kunnen hanteren
voor de uitgave van importvergunningen. Deze situatie zal tot 20 april duren. Zie hier de
officiële aankondiging in de Staatscourant, en hier de lijst van producten waarvoor
importvergunningen nodig zijn.

Servië
(3 april 2020, 10 uur)
•

•

Potatoes, onions and beans record double increase in sales, in small shops or in big retail
chains. Increase of export of potatoes is noted: to Albania and North Macedonia. The
increase in demand resulted that the price of potato is around 0,4 EUR and of onions 0.5
EUR (in bulk). Import of beans from North Macedonia doubled. Demand for citrus fuits is
more than doubled especialy lemons and oranges. Demand for ginger doubled. Prices of
those goods increased 30-40% depending on the shop.
Police escort for trucks in transit through Serbia has been abolished as of April 2nd.
Serbian Minister of Transport has sent a request to Slovenia and Croatia to adopt the same
measure, so that the citizens of Serbia, as well as other countries in the surrounding area,
receive goods and foodstuffs faster. Serbian Minister believes that colleagues in the region
will soon adopt similar measures. For transit trucks, the transit routes have been defined,
and a total of nine filling stations have been determined at which freighters will be able to
stay. Filling stations will be marked with a sign "TRANSIT", and leaflets will be printed with
a map of Serbia with routes that indicate the locations of the filling stations. The filling
stations will work 24 hours a day.

Iran/Turkije
(3 april 2020, 10 uur)
De Iraanse grenzen met buurlanden blijven vanwege Corona virus grotendeels gesloten.
Goederentransport richting Irak en Afghanistan schijnt wel mogelijk te zijn. Naar en van Turkije
wordt geen wegverkeer toegestaan door ontbrekende buffer/desinfectie zone aan de grens. Turkse
autoriteiten staan inmiddels wel treinverkeer toe, maar dit transport is naar verluid behept met
opstartproblemen; handelaars in Iran melden althans dat er nog geen goederen doorkomen. De
vraag naar import goederen in Iran is groot, vooral naar grondstoffen voor de voedselindustrie. De
Turks – Iraanse grens is met 160.000 truck bewegingen per jaar een van de belangrijkste
import/export routes voor Iran en belangrijke link met Europa. De grens is reeds vanaf 24 februari
gesloten.

Iraq
(3 april 2020, 10 uur)
Vanuit Iraq wordt gemeld dat de overheid alle heffingen op import goederen tijdelijk heeft opgeheven
om te voorzien in de grote vraag naar levensmiddelen en andere consumentenproducten. Iraq is
voor 90% afhankelijk van deze import, voedselzekerheid is in het geding. Vanuit post Erbil wordt
gemeld dat de grens met Turkije voor goederen verkeer weer op gang komt. Hier is
een desinfectie/bufferzone zone ingericht. De doorvoer verloopt niettemin traag door stroperige
procedures en worden er exorbitante bedragen gevraagd voor overslag/doorvoer. De schappen in
Erbil en Bagdad zijn tot op heden nog redelijk gevuld .
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