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UPDATE COVID-19 agrosector 6 april - 10 april 

Hierbij sturen wij de update van de landbouwraden voor maandag 6 april (17 uur) tot en 

met vrijdag 10 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:  

 

Brazilië 
(6 april 2020, 16 uur) 

• De minister van Landbouw ontkent dat de sector wordt gepasseerd door het economische team 
van de regering, dat een reeks acties heeft aangekondigd om de economische activiteit te 
ondersteunen. Leiders in de agrarische sector hebben om een meer directe actie van de 
overheid in de sector gevraagd. 

• In 2020 verwacht het IMF voor Brazilië een groei in de agrarische sector, met name omdat 
gewassen al gezaaid/geplant zijn en de klimatologische omstandigheden tot op heden gunstig 

zijn. In 2020 wordt een enorme oogst verwacht - goed voor de inkomsten en goed voor de 
werkgelegenheid. De prijzen van soja zijn, in Reais omhoog gegaan. Braziliaanse export van 
sojabonen steeg in maart met bijna 40 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en 
bereikte 11,64 miljoen ton.   

• Vleesbedrijven zoals JBS en Minerva kondigden collectieve vakanties aan vanwege de 
coronacrisis en het ontbreken van containers om het product te vervoeren. Toch steeg 

Braziliaanse de export van vers rundvlees; dat leverde met een volume van 125.900 ton in 

maart de grootste exportopbrengsten naar het land in de sector dierlijke eiwitten. Een stijging 
van 6% ten opzichte van de 118,5 duizend ton die in maart 2019 werd geëxporteerd. 

 

Maleisië 
(6 april 2020, 16 uur) 

• The Malaysia Rice Wholesalers' Association is unsure if the country's sole rice importer, 
Padiberas Nasional Berhad (Bernas), had secured enough rice stockpiles before the outbreak. 
Rice wholesalers complained that Bernas never reveals information on rice stocks. Industry 

players called for the government to open up the rice import business. Up to 40% of rice 
consumed in Malaysia are imported. Industry players warned that the price of imported rice 
may increase soon. 

• The Malaysian government has revoked the approvals for brewers Heineken Malaysia Bhd 

and Carlsberg to continue its operations during the movement control order period. This came 
after leaders of political parties criticized the government for allowing the continuation of the 

breweries when alcohol was not an essential product. Many people on social media had 

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen
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urged the government to revoke its approval for Heineken to operate during the MCO period, 
which ends on April 14, citing that is it non-essential and also a non halal product. Earlier, the 
Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry had agreed that breweries were food supply 
operators and therefore could operate during the partial lockdown. 

 

Indonesië 
(6 april 2020, 16 uur) 

• Having faced scarcity of some key commodities including onion, 260 tons onion containers 
have arrived from New Zealand and would soon be distributed to Java, Sumatra, Sulawesi and 
Papua. Every week the onion imports will enter Indonesia as recommended by the government. 

• The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries now prepares many cold storages to buy fish 
products from sea-fishermen and aquaculture farmers. Until now both fishermen and the 

farmers continue to produce.  
• Over the last weekend, the consumers especially in big cities slowly experience food shortages 

and increasing food price in some supermarkets. The logistics industry is devastated. 
 

India 
(6 april 2020, 16 uur) 

• 140 tonnes of mangoes were shipped to markets in the Middle East on Saturday by sea route. 
Exports by air are yet to begin on a large scale as exporters await a government decision on 

subsidies to get relief for the cargo freight rates which have increased threefold since the 

outbreak.   
• Organized wholesalers such as Metro Cash and Walmart can procure directly from farmers 

instead of going through the yards of agricultural produce market committees during the 
lockdown period.  
 

Saudi Arabië   
(6 april 2020, 16 uur) 

• De groothandels- en distributiecentra breiden hun strategische voorraden uit i.v.m. de 

naderende Ramadan eind van deze maand. Het aanbod in de super- en hypermarkten is ook 
groter dan normaal, met zelfs vele aanbiedingen voor de dagelijkse levensbehoeften. De supply 
chain voor het aanbod van goederen uit de andere GCC-staten, de EU en zelfs China is nog 
volledig intact. Afspraken voor levering voor de Ramadan periode waren gemaakt vóór de 

COVID 19 crisis. Saudi Arabië heeft verder de import van goederen over land beperkt. Alleen 
basisbehoeften (food, medicijnen en medische apparatuur) mogen nog worden ingevoerd over 
land, importen moeten via lucht- en zeetransport. Transport dat nog wel over land binnen mag, 

dient eerst te voldoen aan de preventieve matregelen van het Ministerie voor Volksgezondheid. 
Internationale vrachtwagenchauffeurs mogen maximaal 96 uur in het land verblijven.             

• Vanwege een tekort aan eieren zullen binnen een paar dagen de import van eieren weer 
(voorlopig) toelaten. De nieuw ingestelde procedures voor de import van eieren die onlangs 
waren ingesteld en de facto hadden geleid tot een importstop zullen daarmee voorlopig worden 
opgeschort. 

  

Verenigde Arabische Emiraten 
(6 april 2020, 16 uur) 

Om het aanbod van onder meer levensmiddelen makkelijker te laten verlopen, besloot het Ministerie 

van Economische Ontwikkeling dat openbare gebouwen etc. tijdelijk zullen worden ingericht als 

winkels. voor de verkoop van levensmiddelen en consumptiegoederen.  
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Iran 
(6 april 2020, 16 uur) 

De Iraanse overheid kondigt aan vanaf 11 april ‘lage risico’ economische activiteiten in de provincies 

weer gelegenheid te geven open te gaan, Teheran volgt op 18 april. Het is niet duidelijk wat 

daaronder wordt verstaan. Ook scholen gaan weer open en alle ambtenaren kunnen weer aan het 

werk. Volgens president Rouhani zou elke provincie over de piek van de epidemie heen zijn. 

Onmogelijk om dit te verifiëren. Corona virus epidemie heeft een grotere impact op de Iraanse 

economie dan de VS economische sancties, volgens een artikel in de Financial Times. 

Bulgarije 
(6 april 2020, 16 uur) 

• Bulgarian extended the State of Emergency until May 13. 
• Workers in agriculture: Farmers should announce their needs for season workers via the 

employment bureaus of the Ministry of Labour and Social Policy. Unemployed persons will be 

able to work in agriculture without losing their rights on compensatory payments for 
unemployment. Lighter rules for employment in agriculture are introduced to facilitated 
contracting temporary workers. 

 

Roemenië 
(6 april 2020, 16 uur) 

• Retailer Mega Image (Ahold-Delhaize) decided to decrease prices for around 1000 most 
demanded products during this period including fresh produce, dairy, oil, sugar, pasta, personal 

hygiene and cleaning products, until at least the end of April. 
• Prolonged severe drought and late frost are currently additional concerns of the RO agri-food 

sector, on top of the problems caused by the Covid-19 pandemic. Appeal of farmers’ 
association for the government to officially acknowledge this situation.   

• All passenger flights to/from the Netherlands are suspended for a period of 14 days 
starting with April 5, 2020, 23.00. Passenger road transport services are also suspended during 
the Emergency State. For the transport of seasonal workers from Romania to other states, 

irregular (charter) flights can be performed by all airline operators, with the approval of the 
competent authorities of the destination country (except for workers in health and social 
assistance). 

• Rules for truck drivers are clarified/eased. At the entrance into Romania, drivers of freight 
transport vehicles with maximum authorized capacity larger than 2.4 tonnes, who have no 

symptoms associated to COVID-19, fill in just a declaration on their own responsibility, in which 

they declare the location where they can be contacted between travels. They are not subject to 
home isolation measures/quarantine, under the condition that the employer provides them with 
individual protection materials against COVID-19. At the entrance into Romania they must 
present an employee certificate endorsed by the employer. Drivers of freight transport vehicles 
> 2.4 tonnes who transit Romania are not obliged to fill-in the epidemiological declaration if 
they follow certain conditions.  

Oekraïne 
(6 april 2020, 16 uur) 

• Op dit moment zijn slechts 21 grenscontrolepunten geopend, 9% van de 230 die Oekraïne met 
zijn zeven buurlanden heeft. Met uitzondering van vrachtwagenchauffeurs, trein- en 
scheepsbemanningen en mensen met officiële missies, moet iedereen die Oekraïne binnenkomt 

14 dagen in zelfquarantaine doorbrengen. De 21 grensposten staan hier – in het Russisch: 
http://www.customs.gov.ua/?p=533 

https://amp.ft.com/content/ba417ace-6474-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
http://www.customs.gov.ua/?p=533
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• PM Oekraïne: 'Eind april kunnen we beginnen met een geleidelijke verzwakking van de 
quarantainemaatregelen. Oekraïne kan het zich niet veroorloven om zes maanden of zelfs twee 
tot drie maanden niet te werken.’ 

• Het kabinet van ministers van Oekraïne heeft vrijdag haar nieuwe economische prognose voor 

dit jaar bekendgemaakt: een daling van het BBP met 4,8% en een verlies van 250.000 banen. 
De inflatie zal 11,6% bedragen - het dubbele van de prognose vóór het coronavirus. Het 
gemiddelde voor inflatie gecorrigeerde loon daalt met 4,5% in vergelijking met vorig jaar. 

• Duitse boeren werken samen met hun regering om 40.000 arbeiders uit Oost-Europa binnen te 
vliegen, meldt Deutsche Welle. Evenzo werken de Poolse boeren- en bouwverenigingen 
visumregelingen en medische protocollen uit om veel van de naar schatting 250.000 

Oekraïense arbeiders terug te halen die naar huis gingen voordat de grenzen een week geleden 
gesloten waren. Vorig jaar bedroegen de loonvergoedingen in totaal $ 12 miljard jaar, 
waarmee arbeid na voedsel het grootste exportproduct van Oekraïne is. 

 

Turkmenistan 
(6 april 2020, 16 uur) 

Lange rij gestrande vrachtauto’s aan de grensovergang Kazachstan – Turkmenistan, met kennelijk 

onvoldoende bevoorrading water en voeding. Voedselprijzen stijgen ook dramatisch. Vanaf eind 

maart zijn de buitengrenzen van het land gesloten, behalve voor buitenlanders die Turkmenistan 

willen verlaten. Er is (vrijwel) geen vliegverkeer meer. 

Polen 
(6 april 2020, 16 uur) 

• Sinds vrijdag 3 april zijn tevens de nationale parken en bossen afgesloten. Dit betekent ook dat 

er niet meer in het bos gejaagd mag worden op wilde zwijnen in de strijd tegen Afrikaanse 
Varkenspest. Op maandag 6 april is een nieuwe uitbraak bevestigd op een varkensbedrijf in het 
westen van Polen, het betreft een contactbedrijf van de eerste uitbraak dit jaar op 20 maart.  

• Vanaf 6 april, 23.00 uur (NL tijd) is de Pools-Oekraïense grensovergang Hrebenne - Rawa 
Ruska gesloten. Vrachtverkeer kan dan alleen nog gebruik maken van de overgangen Dorohusk 
(Dorohusk-Jagodzin) en  Korczowa (Korczowa-Krakowiec)  

 

Duitsland 
(6 april 2020, 16 uur) 

• Vandaag is de Duitse Bondsregering weer bijeengekomen in het zogenaamde Corona-
crisiskabinet  
o Hierin is voorgesteld dat vanaf 10 april iedereen die meerdere dagen buiten Duitsland is 

geweest en in Duitsland terugkeert, twee weken in thuisquarantaine moet. De 
Deelstaatregeringen moeten hiermee nog instemmen. Forenzen, andere beroepsmatige 
reizigers en transporteurs/vervoerders zijn uitgezonderd. Seizoenarbeiders kunnen naar 

Duitsland reizen als ze kunnen aantonen dat zij op het bedrijf waar zij werken voldoen aan 
de quarantaine en hygiëne-eisen die voor hen zijn gesteld. 

o Daarnaast wil de Bondsregering dat met snelle kredieten van de 
staatsontwikkelingsbank KfW een faillissementsgolf in de middenstand wordt 
voorkomen. Het MKB zou, naargelang de grootte, zonder risicotoets en met 100% 
garantstelling door de staat, aanspraak kunnen maken op tot 800.000 euro, aldus minister 
Scholz (Financiën) en minister Altmaier (CDU).  

• Duitse vliegmaatschappij Eurowings is een “shuttle service” tussen Duitse en in eerste 
instantie Roemeense steden gestart voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Men 

kan op een speciale site aangeven hoeveel plaatsen er nodig zijn en waarheen, waarna 
Eurowings bekijkt welke vluchten uitgevoerd gaan worden. De eerste vluchten zullen mogelijk 
deze week al vliegen. 
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• Er is aandacht voor hulp- en crisislijnen waar landbouwers zich kunnen melden die een 
luisterend oor en hulp nodig hebben in deze Corona-crisis (bv. 
https://www.svlfg.de/krisenhotline, www.telefonseelsorge.de, www.landwirtschaftliche-
familienberatung.de). (DBV) 

• Het Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) heeft een site ingericht met alle 
betrouwbare overheidsinformatie voor de landbouw, van steunmaatregelen tot 
wetenschappelijke informatie en van vacatureplatforms tot praktische tips: 
https://www.praxis-agrar.de/corona (BMEL) 

• De minister-president van Bulgarije staat negatief tegenover seizoenarbeiders uit 
Bulgarije die in Duitsland gaan werken en mogelijk het virus mee terugnemen. Bulgarije 

heeft momenteel relatief weinig besmettingen. Andere Oost-Europese landen willen hun 
seizoenarbeiders wel in Duitsland laten werken.  

• Het Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) heeft onderzocht dat varkens en kippen niet vatbaar 
zijn voor het Corona-virus. Vleermuizen en fretten konden het virus wel vermeerderen, maar 
vertoonden geen klinische symptomen van ziekte.  

 

Tanzania 
(6 april 2020, 16 uur) 

• Ethiopian Airlines has committed to offer cargo freight from Kilimanjaro (KIA) to Liege (LGG), 

Belgium starting from 9th April 2020 
• Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURA) expecting fuel prices in the country to 

remain stable, no affect on importation of oil  

• The Government of Tanzania rules out closure of boarders with its neighboring countries. 
https://www.ippmedia.com/en/news/govt-rules-out-closure-border-over-covid-19 

 

Kenia 
(6 april 2020, 16 uur) 

• CS Health informed that wearing of masks in places like supermarkets and other public place 
will be required. 

• Suspension of international passenger flights extended by 30 days from earlier deadline of 5th 
April.   

• Horticulture - Cargo planes hitch hits fruit exporters as EU orders rise. 
https://www.businessdailyafrica.com/markets/commodities/Cargo-planes-hitch-hits-fruit-
exporters-as-EU/3815530-5512234-mq7ckkz/index.html 

 

Verenigd Koninkrijk 
(7 april 2020, 10 uur) 

• Het Ministerie voor Buitenlandse Handel (Department for International Trade, DIT) heeft de 
scope van z’n exportverzekeringsbeleid uitgebreid naar meer markten, waaronder de EU, 
VS, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Uitleg van 
de nieuwe mogelijkheden is door DIT actief gecommuniceerd naar 160.000 exporteurs en 
investeerders. 

• Meerdere zuivelverwerkers hebben de afgelopen dagen hun melkprijs verlaagd met 1 of 2 
pence per liter (per 1 mei). Het gaat o.a. om Medina, Freshways, Dairy Partners en Graham’s 
The Family Dairy. Medina gaat bovendien boeren later betalen. Aanleiding voor de maatregelen 
is de wegvallende vraag vanuit de foodservice en groothandel. 

• Sierteeltbedrijven maken melding van hun onvrede met de ondersteuning vanuit verzekeraar 
NFU Mutual (gelieerd aan de National Farmers’ Union). Houders van een polis onder de 

‘Business Interruption Insurance’ krijgen te horen dat de gevolgen van het coronavirus niet 

onder de dekking vallen. 
 

https://www.svlfg.de/krisenhotline
http://www.telefonseelsorge.de/
http://www.landwirtschaftliche-familienberatung.de/
http://www.landwirtschaftliche-familienberatung.de/
https://www.praxis-agrar.de/corona
https://www.ippmedia.com/en/news/govt-rules-out-closure-border-over-covid-19
https://www.businessdailyafrica.com/markets/commodities/Cargo-planes-hitch-hits-fruit-exporters-as-EU/3815530-5512234-mq7ckkz/index.html
https://www.businessdailyafrica.com/markets/commodities/Cargo-planes-hitch-hits-fruit-exporters-as-EU/3815530-5512234-mq7ckkz/index.html
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Brazilië 
(7 april 2020, 10 uur) 

• De haven van Paranaguá, Paraná, sloot maart met de grootste maandelijkse serie 
verschepingen ooit geregistreerd: 2,4 miljoen ton sojabonen, en graan en zemelen werd 
verscheept. Negen particuliere en twee openbare terminals verwerkten 2 miljoen ton graan en 

ongeveer 464 duizend ton zemelen, lading voor 40 schepen. De havens in Paraná (Paranaguá 
en Antonina) waren de eerste in Brazilië die een complete structuur voor 
eerstelijnsgezondheidszorg, op de kade en op de vrachtwagensorteerplaats opzetten. Medische 

teams zijn 24/7 geopend, met temperatuurmetingen, advies en de juiste verwijzing van 
noodzakelijke gevallen. 

• Het eerste probleem waarmee de agribusiness wordt geconfronteerd, is de transportsector. 

De recente besluiten die lokale autoriteiten hebben aangekondigd om wegen te blokkeren en 
vrachtwagenverkeer te voorkomen, hebben de sector schade berokkend, vooral met betrekking 
tot groenten en fruit. De procureur-generaal heeft op 31 maart een verzoek ingediend om de 
vaststelling van wegblokkades en de stopzetting van vervoersdiensten op te schorten.  

• Voor de fruitexport heeft de opschorting van internationale vluchten grote gevolgen aangezien 
90% van de papaja-export plaatsvindt door de lucht, vanwege de kwetsbaarheid van het 
product. 

 

Verenigde Staten 
(7 april 2020, 10 uur) 

• Tyson heeft een verwerkingsfabriek van varkens in Iowa gesloten nadat 24 van de 1400 
werknemers daar positief getest zijn op het corona-virus. Tyson neemt allerlei maatregelen om 
ervoor te zorgen dat andere verwerkingsfaciliteiten in bedrijf blijven terwijl tegelijkertijd de 
werknemers zoveel mogelijk worden beschermd tegen het corona-virus. Het extra 
schoonmaken en desinfecteren kan een dag productie betekenen. 

• Uit cijfers van het USDA blijkt dat de Amerikaanse vleesexport in de maand februari flink is 

gestegen. De export van varkensvlees steeg met 46% tot 273.400 ton. De waarde steeg in die 
zelfde periode met 59% tot US$ 727 mln. De export van rundvlees steeg met 18% met een 
volume van 112.000 ton en een waarde van US$ 680 miljoen, een stijging van 17%. 
China/Hong Kong en Mexico waren belangrijke exportmarkten voor varkensvlees voor de VS. 
Voor rundvlees waren dit Japan en Zuid Korea.  

• De COVID19 uitbraak heeft in de VS geleid tot een enorme wijziging in de manier waarop 

mensen aan hun eten komen en wat ze kopen. Aan de ene kant zijn er lege schappen in de 
winkels en aan de andere kant worden er grote hoeveelheden melk gedumpt en groenten en 
fruit in compost gemaakt. In 2018 werd er in de VS meer uitgegeven aan eten in restaurants 

en fast-food ketens - US$ 678 miljard - dan aan voedsel in supermarken, een bedrag van US$ 
627 miljard.  Nu de horeca sector vrijwel stil is komen te liggen, moet de gehele keten opnieuw 
ingericht worden. Daarnaast zijn supermarkten er niet op gericht om het volume te draaien dat 
nu opeens van ze wordt verwacht. Voordat de keten opnieuw is ingericht gaat er nog veel 

groenten, fruit en melk vernietigd worden.  
• Ook in de VS lijdt de sierteeltsector. De Amerikaanse snijbloemenindustrie heeft een waarde 

US$ 1.3 miljard, waarbij de meeste inkomsten afkomstig zijn van geïmporteerde bloemen die 
voornamelijk uit Colombia komen. Californië neemt driekwart van de nationale 
snijbloemenproductie voor z’n rekening en zag de verkoop in de afgelopen weken met 85% 
dalen. Veel supermarkten in de VS hebben zich in eerste instantie gericht op de producten 
waar de eerste prioriteit lag, waaronder de lang houdbare producten, toiletpapier en verse 

groenten en fruit. De bloemenbestellingen werden dan ook als eerste stopgezet. Daarna 
werden conferenties opgeschort en huwelijken uitgesteld.  De California Cut Flower Commission 
geeft aan dat het voortbestaan van een aantal bedrijven onzeker zal zijn. Californië beschikt 
over 225 snijbloemen- en snijgroenbedrijven. 
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Rusland 
(7 april 2020, 10 uur) 

On Thursday 2 April, the non-working days off were extended until April 30. According to the new 

decree, the extension does not apply to enterprises providing the population with food and essential 

goods. The Federal Ministry of Agriculture of the Russian Federation clarified that these include 

companies engaged in the production, sales and storage of agricultural products, their processed 

products (including food), fertilizers, plant protection products, feed and feed additives, seeds and 

planting stock as well fishing and fish processing companies, livestock farms, veterinary 

organizations, organizations engaged in the production, handling and storage of veterinary medicines 

and diagnostic tools for animal diseases, tobacco products and raw materials, viticulture and wine 

products, pet products, companies engaged in season field work, transportation, handling, providing 

logistics and services in these areas. 

Kazachstan  
(7 april 2020, 10 uur) 

The Kazakh Ministry of Agriculture and all of the branch organizations are closed and its staff is 

working from home. However, a WhatsApp hotline, where businesspeople and others (that speak 

Russian) can address their questions regarding import and export operations, phytosanitary and 

quarantine issues, is set up. The link to this WhatsApp hotline of the Ministry of Agriculture is:  

(https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/uvazhaemye-

predprinimateli?lang=ru).  

There is also a separate WhatsApp hotline for veterinary affairs, which link is:  

(https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/uvazhaemye-

predprinimateli?lang=ru). 

Servië 
(7 april 2020, 10 uur) 

• Ministry of Agriculture introduced a system of on-line licensing of farmers to stay longer in the 
fields in order to mitigate the effect of curfew (5pm – 5am) effects on spring planting season.  

• Local officials are becoming more vocal in their appeals to buy local products as the market for 
local farmers is gone (lamb meat; fruits; vegetables). On a daily basis new web sites for sales 
of fresh fruits and vegetable are registered and functioning, and promoted on a daily basis by 

national TV broadcasters. 
 

Oostenrijk 
(7 april 2020, 10 uur) 

After Easter, the first easing of the COVID-19 crisis-related restrictions is expected. From April 14, 
shops with up to 400 square meters of retail space can reopen, this includes shops for flowers and 
plants. Also Do It Yourself (DIY) stores and garden centers of all sizes will be allowed to open 
again. From the beginning of May, the entire trade should re-start and open again. 

Portugal 
(7 april 2020, 10 uur) 

• Om het wegvervoer van essentiële goederen te vergemakkelijken, worden de dagelijkse 

maximale rijtijd en alle bepalingen betreffende de wekelijkse rusttijden geschrapt. Deze 

maatregelen zijn ook in overeenstemming met Spanje teneinde de procedures en afspraken op 
het Iberische grondgebied te harmoniseren. Deze maatregelen gelden de komende 15 dagen. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/uvazhaemye-predprinimateli?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/uvazhaemye-predprinimateli?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/uvazhaemye-predprinimateli?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/uvazhaemye-predprinimateli?lang=ru
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Bestuurders blijven verantwoordelijk om niet te rijden bij vermoeidheidsverschijnselen. Het is 
ook aan de werkgevers om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. 

• De regering is begonnen met het ondersteunen van boeren om hun producten op de lokale 
markten te verkopen.  Daarnaast heeft het een campagne gelanceerd “ Voed degene die u 

Voedt”  om de consumptie van lokale producten te promoten, vooral vlees dat was bestemd 
voor de Paasperiode en producten die niet langer naar de horeca gaan. Boeren kunnen 48 euro 
per dag ontvangen (80% van de berekende dagelijkse uitgaven) om te reizen naar de lokale 
markten.  

• In het kader van de noodtoestand zijn er extra maatregelen aangekondigd die gelden tussen 9 
april 00:00 uur en 13 april 24:00 uur oftewel het Paasweekend.  Alle nationale vliegvelden zijn 

gesloten voor commerciële vluchten met uitzondering van cargo en humanitaire vluchten. 
Daarnaast mogen Portugezen gedurende deze periode hun verblijfplaats niet verlaten (behalve 
voor zaken van dringende urgentie als gezondheidsredenen, essentiële boodschappen, werk of 
zorg voor derden). 

 

Japan 
(7 april 2020, 10 uur) 

De Japanse premier Abe kondigde maandag een noodpakket aan van 915 miljard euro, ofwel 

eenvijfde van het Japanse nationaal inkomen. Daarnaast werd voor vier weken de noodtoestand 

uitgeroepen voor Tokio, Osaka, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo en Fukuoka prefectuur. De 

maatregel betekent o.m. het sluiten van pubs en shopping malls. De treinen zullen rijden en de 

supermarkten blijven open, al gaan sommige winkels eerder dicht. Vers vlees, groente en bloemen 

zijn voldoende aanwezig.  

China 
(7 april 2020, 10 uur) 

From Mar. 23-29, the average pork price was 55.77 Yuan per kg nationally, down 2.0% 

compared with previous week, and the average live pig price was 35.44 Yuan / kg, down 2.0% 

from the previous week. The pork prices have decreased for five weeks, with an accumulated decline 

of 6.5%. According to the statistics of Beijing Xinfadi wholesale market. On Apr. 3rd the average 

wholesale price for carcass was 40.50 Yuan per kg, decreased 4.71% from 42.50 Yuan per kg since 

Mar. 27th.   

India 
(7 april 2020, 16 uur) 

• Potato prices have surged in top producers Uttar Pradesh and West Bengal by 28 to 38% 
(from 18 Rs per kg to 23-25 Rs per kg) as the tuber has become a staple across India during 

the lockdown.   
• A rush by farmers to sell this season’s onions has reduced the crop’s price to season’s lowest 

of Rs. 3/- a kg in Lasalgaon, Asia’s largest spot onion selling market yard.  
• India’s import of palm oil (CPO and RBD) dropped by 58,2 % in the month of March when 

compared to March 2019. Cooking oil, pulses, and wheat flour supplies are likely to face a 
challenge because of shortage of labour and packaging material and fewer tenders by 

government agencies. There is already a drop of 40% in edible oil processing, packaging 
and distribution due to labour shortage. The labour ministry has ordered jute mills to extend 
the lockdown although there will be an increase in demand for jute sacks for packaging of 
grains during the harvest period. 

 

Sri Lanka 
(7 april 2020, 16 uur) 



 
 

 
Federatie van organisaties op het gebied van 
visverwerking en visgroothandel 

 

  10-04-2020 

Some media reported an import ban of animals and meat products from the Netherlands into Sri 

Lanka . The matter was discussed with the Department of Animal Production and sorted out last 

week. Authorities agreed to assess Dutch requests separately since they are aware of Dutch 

standards. Exporters should contact the department through their Sri Lankan partners for this. As 

such, there is still room to get the license.  

Denemarken 
(7 april 2020, 16 uur) 

Voorzichtig goed nieuws: volgens MP Frederiksen kunnen kinderen tot de vijfde klas (ca. 11 jaar) 

vanaf 15 april weer naar school en de buitenschoolse opvang. Evenementen blijven echter tot en 

met augustus afgelast. Tot en met 10 mei blijven alle eerder ingestelde restricties gelden: 

overheidspersoneel blijft zoveel mogelijk thuiswerken, max tien mensen bij elkaar, horeca en 

zelfstandigen die, zoals kappers, dichtbij hun klanten werken, blijven gesloten e.d.   

Duitsland 
(7 april 2020, 16 uur) 

• Het Deutscher Bauernverband heeft uit naam van organisaties in de land-, tuin- en wijnbouw 
een online systeem gelanceerd waar bedrijven hun seizoenarbeiders kunnen registreren. Dit 

systeem is onderdeel van de afspraken met de overheid om verspreiding van het coronavirus 
via seizoenarbeiders te voorkomen. https://saisonarbeit2020.bauernverband.de/  

• De Duitse regering heeft een voorstel klaarliggen om de werktijdenverordening tot eind juni te 

versoepelen. In de “systeemrelevante beroepen” (waaronder landbouw en 
voedingsmiddelenindustrie) zullen o.a. 12-urige werkdagen en kortere pauzes toegestaan 
worden.  

 

Frankrijk 
(7 april 2020, 16 uur) 

• De lockdown heeft grote gevolgen voor de rundvleesmarkt. Eind maart zijn de slachtprijzen 
van vleeskoeien gedaald volgens de wekelijkse indicator van Normabev: -19% vergeleken met 
2019. De notering voor R-koeien heeft 3 cent per kg karkas verloren. Alleen U-koeien worden 
gewaardeerd met 2 cent. Koe R noteerde dus 3,75 euro / kg ec (-2% / 2019) en koe U 4,40 
euro / kg éc (= / 2019). Het slachten van jonge runderen is met 16% gedaald. Voor de jonge 
graskalven blijven de prijzen over het algemeen op lagere niveaus dan in 2018 en 2019. De 

Nationale Franse Federatie voor Rundvlees (FNB) heeft op 30 maart bij het ministerie van 

Landbouw en Voedsel aandacht gevraagd voor de alarmerende situatie van rundvleesboeren. 
De gemiddelde prijs die aan de producent wordt betaald is 3,50 euro per kilo, terwijl de 
productiekosten 4,60 euro per kilo bedragen. Men verzoekt het ministerie om gedurende de 
gehele periode van noodtoestand een minimumprijs vast te stellen die aan de boeren wordt 
betaald t.b.v. dekking van de productiekosten. De FNB schat dat dit een stijging van 15 cent 

per biefstuk betekent, wat fabrikanten en distributeurs zullen moeten opnemen in de 
berekening van hun marges.  

• Verschillende landbouworganisaties roepen de Europese Commissie op om uitzonderlijke 
maatregelen te nemen voor de groente- en fruitsector zoals via een volumeregeling of 
private opslag.   

 

Spanje 
(7 april 2020, 16 uur) 

• De kranten blijven volstaan van de tekorten aan arbeiders in de landbouw. Er wordt gesproken 

over een tekort van 150.000 personen. Voor veel producten is het de komende weken 
hoogseizoen voor de oogst, waardoor het een urgent probleem is. Specifiek worden er tekorten 

https://saisonarbeit2020.bauernverband.de/
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gemeld bij de oogst van steenvruchten en aardbeien, maar ook voor het scheren van 
schapen.   

• Het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel is bezig met de uitwerking van 
directe steun voor schapen- en geitenhouders. In de ontwerptekst staat dat een veehouder per 

lam dat rechtstreeks naar de slacht gaat een bedrag van 30 euro krijgt.  Er zijn echter zo 
weinig kopers voor de dieren dat zij noodgedwongen op de boerderij moeten blijven. De 
prijsverschillen voor vlees zijn erg afhankelijk van de afzetkanalen. De vraag naar 
speenvarkens en lammeren is ingestort vanwege het sluiten van de horeca. De vraag naar 
varkensvlees en kip blijft hoog in de supermarkten, met prijsstijgingen van respectievelijk 6 % 
en 2% afgelopen maand. 

• De vereniging voor zaadbedrijven ANOVE meldt dat er voldoende zaad beschikbaar is en 
beschikbaar blijft voor de komende zaaiseizoenen.  

 

Turkije 
(7 april 2020, 16 uur) 

Turkey has subjected lemons to export control amid a rising domestic demand due to the 

coronavirus pandemic, an official notification said today. The restriction beginning Tuesday will 

continue until 31st of August. Lemon is mainly being used for the production of cologne, which serves 

as an alcohol-based disinfectant. Lemons, which are a rich source of Vitamin C, are also being 

consumed by citizens to boost their immunity. The prices of lemon saw a sharp spike since the start 

of the outbreak. Exporteurs moeten t/m 31 Augustus een vergunning aanvragen bij het Turkse 

Ministerie van Landbouw en Bosbouw, maar exportovereenkomsten door bedrijven afgesloten vóór 

7 April worden gehonoreerd. Verwachting is dat vergunningen alleen verleend worden als de 

binnenlandse vraag en prijsontwikkeling dat rechtvaardigen. 

Palestijnse Gebieden 
(7 april 2020, 16 uur) 

Dairy products price paid to producers decreased. Herders including Bedouin communities report a 

decline in the price of cheese paid to them. Price declined 17%. Herders mentioned that due to 

access issues, traders from many areas did not reach them to buy their products. This forces herders 

to sell at any cost, also because they now need more cash for buying fodder. 

Exports from Gaza Strip were suspended. As from 23rd March, a series of measures with the aim at 

preventing price hikes and to avoid that traders take advantage of consumers. Ministry staff 

confirmed that this measure might be reconsidered based on market performance.   

Euraziatische Economische Unie (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Armenië) 
(7 april 2020, 16 uur) 

In order to prevent a shortage of socially important goods in the Eurasian Economic Union (EAEU) 

countries, the Council of the Eurasian Economic Commission (EEC) on April 3 approved a list of critical 

import goods. This means an exemption of import customs duties when these goods are imported 

into the countries of the Eurasian Economic Union from April 1 to June 30 2020. The list of 

these products includes selected agricultural and food products, which means potatoes, onions, 

garlic, cabbage, carrots, peppers, rye, long-grain rice, buckwheat, juices and prepared foods for baby 

food. Most of the products in the list cannot be exported by the EU (incl. The Netherlands) because 

of Russian counter sanctions. Juices and prepared food for baby food are an exception and 

are not part of the sanction regime. The five member countries of the EAEU are: Russia, Belarus, 

Kazakhstan, Kirgizstan and Armenia.    

Oekraïne 
(7 april 2020, 16 uur) 
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• De export van tarwe is met 56% gestegen in vergelijking met deze tijd vorig jaar. Begin april 
had Oekraïne 18 mln ton geëxporteerd, vergeleken met 11,5 miljoen op dezelfde datum vorig 
jaar. Binnen een maand zullen Oekraïense exporteurs naar verwachting het exportquotum van 
20,2 miljoen ton bereiken. De regering heeft onlangs het quotum opnieuw bevestigd, om de 

lokale broodprijzen niet te laten oplopen.  
• De prijzen voor zwarte tarwe zijn met ongeveer 18% op jaarbasis gestegen, en het grootste 

deel van de stijging vond plaats sinds de coronaviruscrisis begin maart. Consumenten kochten 
meer tarweproducten vanwege de prijs en de houdbaarheid en minder groenten en fruit.  

• “Aside from the cap on wheat exports, Ukraine does not plan to limit other food exports”, says 
Mykola Solskiy, head of Rada’s agrarian and land policy committee. "Ukraine not only fully 

meets its own needs for all socially significant food products, but is also one of the world's 
leading exporters of wheat, corn, barley, and soy,” the press service quoted him Saturday. 
Food accounted for almost 40% of Ukraine’s food exports last year. 

 

Bulgaria 
(7 april 2020, 16 uur) 

• Health Minister orders temporary ban on entry in Bulgaria of Third-country nationals, incl. 
Netherlands. Also introduced are special rules for truck drivers importing or transiting goods 
and services. They need to leave the country within 24 hours or stay under 14-day quarantine. 

More information at border police site (scroll down for English) 
https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-център/пресцентър/ежедневен-трафик  

 

Brazilië 
(7 april 2020, 16 uur) 

• Pluimvee en varkens: Er is nog steeds veel vraag naar diepvriesproducten en er is een licht 
herstel op de vers markt. De kleine zelfstandige/ongebonden boeren en slachterijen zijn het 
hardst geraakt door de daling van de consumptie in de foodservice (restaurants, foodcourts 

etc.) Zelfstandige varkenshouders zijn op zoek naar nieuwe vormen van collectieve organisatie, 
aangezien opkopers de aankopen van dieren bij deze producenten met 70% hebben 
verminderd, waarbij zij de voorkeur gaven aan de geïntegreerde producenten. De prijzen die in 
de eerste dagen van april voor varkens aan deze producenten werd betaald van -5,2% in Mato 
Grosso tot -15,4% in Minas Gerais in vergelijking met vorige week. 

• Zuivel: Grote industrieën handhaven de melkinname en geven de voorkeur aan de productie 
van UHT-melk en melkpoeder, omdat de consumptie van andere verwerkte producten zoals 

kaas is afgenomen.  

• Rundvlees: Verkopen van rund vlees in groot- en detailhandel daalden vorige week. 
Anticiperend op een daling van de binnenlandse consumptie, gingen drie 
vleesverwerkingsfabrieken in Mato Grosso do Sul op collectieve vakantie. In totaal zijn 11 koel- 
slachthuizen stilgelegd, wat heeft bijgedragen aan een prijsdaling van 3,5% in de afgelopen 5 
dagen. 

• Diervoeder: De hoge prijs van maïs en sojameel baart de veehouders zorgen. In 2020 is de 

maïs op de binnenlandse Braziliaanse markt al met 18,3% gestegen. Als de opwaartse trend in 
de diervoedervoorraden aanhoudt, zouden veehouders moeten lijden onder negatieve marges 
en verlies van concurrentievermogen. 

 

Saudi Arabië 
(8 april 2020, 10 uur) 

• As part of its efforts to avoid food shortage in the coming few months, the Saudi government 
has launched a campaign to increase awareness about the importance of reducing food loss 
and waste, which the Ministry of Environment Water and Agriculture estimates to be annually 

https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-център/пресцентър/ежедневен-трафик
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at SAR 40 billion (approximately Euro 10 billion) representing 33% of the total food locally 
produced or imported.  

• Saudi Arabia has asked investors abroad to supply 10% of the Kingdom’s wheat needs, an 
amount of (355,000) tons of wheat, over the period May-November 2020 according to the 

possibilities and dates of harvest in the invested countries. This invitation comes within the 
Saudi Arabia’s  approach to benefit from these investments and support the Saudi companies 
investing in countries that have comparative advantages to grow goods needed and in Saudi 
Arabia, especially wheat.  

 

China 
(8 april 2020, 10 uur) 

• In March, China-Europe freight trains, branded as CR Express, operated a total of 809 

trains with 73,000 TEUs, with 30% and 36% YOY growth respectively, and the overall fully-
loaded container rate was 98.9%. Among them, the outbound 503 trains (China to 
Europe)  with 46,000 TEUs were up 49% and 55% YOY respectively, and the fully-loaded 
container rate was 100%; the eastbound transportation was 306 trains with 27,000 TEUs, 
up 7% and 12% YOY respectively and the fully-loaded container rate was 97.3%. The number 
of trips per month and outbound trips are both historical records.  

• Total number in the first quarter, China-Europe trains operated 1,941 trains and delivered 

174,000 TEUs, up 15% and 18% YOY, respectively, and the overall fully-loaded container rate 
reached 98.1%. Among them, the outbound journey was 1049 rows and 95,000 TEUs, up 
24% and 28% YOY, respectively, and the fully-loaded container rate was 99.9%; the return 

trip was 892 rows and 79,000 TEUs, up 6% and 8% year-on-year, and the fully-loaded 
container rate was 95.9% - China Railway 

 

Vietnam 
(8 april 2020, 10 uur) 

Fruit exports to China fell 30% in the first quarter 2020. Containers of pitaya, watermelon, banana 

and durian, worth roughly 300 million USD, have been piling up at the border as China’s extended 

lunar new year holiday + outbreak of Corona has left a labor shortage. During the first Jan – Feb 

2020, Vietnam’s fruit exports to the U.S., Australia, and the Netherlands continued to grow. Prospects 

now less certain. 

Griekenland 
(8 april 2020, 10 uur) 

Zorgen om prijsstijging van producten als sinaasappels die 150% zijn 150% gestegen. ‘Market 

controls are ongoing’, aldus minister van Development en Investment. De Griekse veeteelt wordt 

hard geraakt door het wegvallen van de export van lamsvlees naar landen als Italië en Spanje.   

België 
(8 april 2020, 10 uur) 

• Een aantal aardappelverwerkende bedrijven hebben hun telers aangeschreven met de 
vraag om een aantal contracten alsnog te schrappen. Ook wil een aantal verwerkende 
bedrijven de contracten voor komend seizoen verbreken. De markt van vrije aardappelen is 

volledig ingestort door ontbreken van marktwerking. Naast het wegvallen van afzetmarkten 
als horeca, festivals en grootkeukens lijdt de sector onder beperkte beschikbaarheid van 
containers en transport.  

• De bevoorrading van veevoeders levert voorlopig geen acute problemen, maar de toekomst 
is onzeker door lagere beschikbaarheid van nevenstromen uit voedingsindustrie en 
biobrandstroffenindustrie en maatregelen in buitenland. In biologische sector zijn er wel 

http://www.china-railway.com.cn/xwzx/ywsl/202004/t20200403_102666.html
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problemen in  de continuïteit van grondstofstromen. Ook dreigt er een tekort aan personeel 
en beschermingsmateriaal en problemen bij logistiek. 

• De politie controleert grensverkeer intensief. Belangrijk blijft dat men de reden van 
grensoversteking, aannemelijk kan maken. Dit kan d.m.v. reguliere transportdocumenten, 

maar ook d.m.v. werkgeversverklaring in geval van vervoer met een leeg bestelbusje of 
voor dienstenverkeer.  

 

Frankrijk 
(8 april 2020, 10 uur) 

• Het ministerie van Volksgezondheid heeft op 4 april besloten dat veterinaire laboratoria ingezet 
mogen worden om humane monsters op corona te testen en dat de veterinaire sector PCR 
testkits mag maken. De vakbeweging van diergezondheid SIMV begrijpt niet waarom 

goedkeuring zo lang – namelijk drie weken - op zich liet wachten. Drie bedrijven (Idexx, 
Biosellal en IDVet) hebben direct toegezegd mee te werken en kunnen tussen de 150.000 en 
300.000 tests per week fabriceren. Binnen twee weken zullen de eerste testkits beschikbaar 
komen voor menselijke en veterinaire laboratoria.  

• De corona-epidemie leidt tot verandering in de vraag naar producten van kleinschalige en 
lokale land- en tuinbouw. Er lijkt, zeker in de grootstedelijke gebieden, een grote vraag te zijn 
naar vers fruit en verse groente omdat veel openluchtmarkten dicht zijn er in de supermarkten 

qua volume en kwaliteit minder beschikbaar is. In diverse regio’s passen lokale producenten 
zich snel aan de veranderende consumentenvraag aan, bijvoorbeeld d.m.v. online verkoop, 
bezorging en drives. Zowel in de steden als daarbuiten kunnen gebruikelijke distributiekanalen 

uit de alternatieve en coöperatieve hoek de vraag amper aan, of het nu om biologische of 
reguliere productie gaat. Maar het vergaat helaas lang niet alle kleinschalige producenten goed. 
Volgens de Chambre d’agriculture in de Vogezen, die een peiling hield onder 400 boeren, heeft 
61% moeite om de productie af te zetten en is de verkoop op de boerderij met 49% gedaald. 

Als gevolg hiervan zijn boeren genoodzaakt hun productie met gemiddeld 33% te verminderen 
én inventief te zijn om nieuwe afzetvormen uit te vinden.  

• Supermarkten prioriteren momenteel op basis van 20/80, d.w.z. ze geven voorrang aan slechts 
20% van hun assortiment (de meest gevraagde producten), waarmee ze 80% van hun omzet 
halen. Dit is in het voordeel van de multinationals. Het MKB uit de voedingsindustrie heeft het 
zwaar te verduren, niet alleen door het sluiten van de versafdelingen in de supermarkten 

wegens gebrek aan personeel. De verminderde diversiteit aan producten in de winkels komt 
ook door het feit dat merchandisers, waar het MKB afhankelijk van is, vanwege 
hygiënemaatregelen bij veel supermarkten geen of nauwelijks toegang krijgen om de schappen 
te vullen.  

 

Verenigd Koninkrijk 
(8 april 2020, 10 uur) 

• Er komen steeds meer berichten over melkveehouders die hun melk moeten wegspoelen 
vanwege een lagere capaciteit bij verwerkers. Brancheorganisaties Dairy UK en Royal 

Association of British Dairy Farmers vragen de regering om een steunpakket, met bijvoorbeeld 
een rechtstreeks uitbetaalde vergoeding van de productiekosten. Ook de voorzitter van de 
Lagerhuiscommissie voor Buitenlandse Zaken roept landbouwministerie Defra op met 
maatregelen te komen. 

• De toegenomen vraag naar aardappels in de retail heeft de afgenomen vraag daarnaar vanuit 
de foodservice tot nu toe kunnen compenseren. Sinds de tweede week van maart ligt het totale 

verkoopvolume van aardappeltelers 20% hoger dan daarvoor. 
• De Federation of Wholesale Distributors meldt dat al zo’n 50 groothandels die leverden aan 

de foodservice zijn gestopt. De organisatie vreest dat binnen enkele weken nog eens 200 ten 

onder zouden kunnen gaan. 
• De regering van Wales is teruggekomen op haar voornemen om een jaar geen 

onroerendgoedbelasting te heffen voor bedrijven in de horeca en retail. In plaats daarvan 
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geldt deze ‘belastingvakantie’ alleen voor panden met een waarde van onder de 500.000 pond. 
Daartoe behoren niét zo’n 115 supermarkten, waarvan de meeste van Tesco, Morrisons en 
Asda. 

• Supermarktketen Tesco gaat pop-up-winkels openen in de noodhospitalen (NHS 

Nightingale Hospitals) die in Londen, Birmingham, Manchester, Bristol en Harrogate zijn of nog 
worden geopend. 

• De tijdelijke versoepeling van de rijtijdenregels is verlengd tot 21 april. Het gaat o.a. om een 
daglimiet van 11 i.p.v. 9 uur, een weeklimiet van 60 i.p.v. 56 uur en een verplicht rustmoment 
van 45 minuten na 5,5 i.p.v. 4,5 uur. 

 

Brazilië 
(8 april 2020, 10 uur) 

• Het Nationale Agentschap voor Voedselvoorziening verzamelt informatie over 
landbouwproductie en de aanvoer van AGF bij de meer dan 70 belangrijkste distributiecentra in 
Brazilië. Volgens dit agentschap is de situatie stabiel. De CEAGESP in São Paulo, het grootste 
G&F handels- en distributiecentrum van Brazilië, meldde dat de terminal binnen normale 
grenzen opereert. De periodes voor de oogst van verschillende gewassen in Brazilië staan 
vermeld onder de volgende link: https://www.conab.gov.br/images/arquivos/safras/calendario-
safras-2020-para-site-versao-prohort-30-12-19.pdf 

• ABPA, de Braziliaanse Vereniging voor Dierlijk Eiwit, heeft afgelopen vrijdag een instructievideo 
uitgebracht over voorzorgsmaatregelen i.v.m. Covid-19, bedoeld voor medewerkers van de 
pluimvee- en varkensindustrie. Volgens ABPA heeft Brazilië gedurende de maand maart 349,5 

duizend ton eiwit geproduceerd, een verhoging van 2,6% vergeleken met vorig jaar (340,5 
duizend ton). Vooral de export van slachtkuikens is in de maand maart toegenomen. Het totale 
export is dit kwartaal qua volume 8,8% toegenomen vergeleken met vorig jaar, terwijl de 
totale waarde met 6% steeg naar US$ 1,635 miljard dollar. Volgens ABPA blijft de sector zijn 

strategische rol spelen bij het helpen van de voedselzekerheid.  
• Het Ministerie van Landbouw (MAPA) zal 84 laboratoria ter beschikking stellen om te helpen bij 

de analyse van Coronavirus-tests. Deze behoren tot instanties zoals Embrapa, de Federale 
Laboratoria voor Voedselzekerheid (LFDA's) en het Uitvoerende en Planning Comité voor de 
Aanplant van Cacao (Ceplac). Op een strategisch wijze zal het ministerie van Volksgezondheid 
de betreffende apparatuur van 42 faciliteiten in 19 staten en 27 steden door het land verdelen. 

• Volgens de prognose van de Braziliaanse Vereniging van Vleesexporterende Industrieën (Abiec) 
valt de rundvleesproductie 35% hoger uitvalt dan de huidige vraag. Deze productie is reeds 
gecontracteerd, waardoor de dynamiek van de productieketen niet zou kunnen worden 
onderbroken. 

• Hortitec 2020, de grootste beurs in de sier- en tuinbouwsector van zuid Amerika is gecanceld. 

De volgende editie zal van 16 t/m 18 juni 2021 plaats vinden. 
 

Argentinië  
(8 april 2020, 10 uur) 

• The Government's strategy against the health crisis is to keep the production of agriculture and 
food active, as well as its processing, retail distribution and foreign trade, attending to two 
basic issues: feeding the population and generating foreign exchange from trade. Meanwhile, 
the country is completely closed to the entry of persons, Argentine or foreign, until April 14th. 
People can only leave their home quickly for groceries or the pharmacy. The prohibitions do not 
apply to 25 sectors considered to be essential, among them agriculture and food production 

and supply. For food products, price controls already in place in the domestic market due to the 
difficult economic situation of the country are continued, and pharmaceutical products were 
added. There are delays in commercial operations because of problems in payments (closed 

banks) and restricted circulation. Monday 6th of April Argentina went into a partial default. 
Government postponed payments of local obligations (local Treasure letters and treasury 

https://www.conab.gov.br/images/arquivos/safras/calendario-safras-2020-para-site-versao-prohort-30-12-19.pdf
https://www.conab.gov.br/images/arquivos/safras/calendario-safras-2020-para-site-versao-prohort-30-12-19.pdf
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bonds) until December 2020. This way prioritizing payment of foreign debt and extra 
disbursements regarding health issues due to COVID-19. 

• Argentina is more affected by the decline of international demand than by a decline in its 
supply. China is the second main export destiny for Argentinian products, with 10.5% of 

exports, after Brazil (16%). China is the destination of 90% of argentine soybean exports and 
22% of beef. Brazil is the first commercial client of Argentina with a value of US$ 10,552 
million export, of which 13% agricultural goods. 

• Harvesting season for soybean, corn, and sunflower is ongoing. 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 the further future. Trade in the EU-Hilton quota for beef is coming down.  
• The Sanitary and Health Service SENASA and customs continue to guarantee the issuance of 

certificates for foreign trade and its operators in border areas. Ports, markets and the logisitic 
sector operate normally, regarding essential products, food security & health supplies. Lower 
supplies of inputs for some agricultural activities were reported due to import delays. There 
were some issues with vegetable seeds imports over last week, which have are now being 
solved.  

• Labour: Additional sanitary measures for workers have been taken, but delays have been 
solved. There is a strong labor demand in essential sectors, also to cover temporary license for 
“risk group” workers that were indicated to comply with obligatory quarantine measures. 

 

Chili 
(8 april 2020, 10 uur) 

• Chili heeft vergaande maatregelen afgekondigd voor een aantal wijken in de hoofdstad 
Santiago waar meer besmettingen waren dan in andere delen van de stad (sanitair cordon). 
Mensen hebben daar oa speciale toestemming nodig van de politie om eten te gaan kopen. De 

overheid heeft alle landbouw-, tuinbouw-, wijnbouw- bosbouw- en visserij-gerelateerde 
werkzaamheden essentieel verklaard. Het belang van de export van agro-producten voor Chili 
is groot, het is de 2e belangrijkste sector van het land, na mijnbouw. Fruit-export naar China 
daalde met 7,3 % in totaal. Het effect op kersen was groot (-27%, twv US$ 255 miljoen), en 
ook cellulose daalde met 34%. Export van fruit naar Europa en de VS bleef intact, en gaf zelfs 
een stijging van 6% t.o.v. 2018/2019, mede dankzij de goede verkoop in de supermarkten en 

het tegenseizoen. 
 

Colombia 
(8 april 2020, 10 uur) 

Through a teleconference, the Ministers of Agriculture of Chile, Mexico, Bolivia, Peru, Ecuador and 

Colombia met to explore a regional strategy with which to ensure food supply in the region. Among 

other topics, bilateral trade and common actions to maintain the food chain and economic and social 

revival in the current situation were addressed. 

The poultry sector suffers a reduction in sales estimated from 35% and up to 50% after the closure 

of restaurants and grills. Peru and Ecuador go through a similar situation. Popular restaurants do not 

have delivery services and the majority of the population do not have refrigeration capacities to keep 

chicken meat at home.  

Peru 

The area of blueberries nationwide will jump 35% for the 2020-2021 season, reaching a total of 

14.800 hectares cultivated.  

Verenigde Staten 
(8 april 2020, 10 uur) 
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• De National Milk Producers Federation (NMPF) heeft een actieplan ontwikkeld voor de 
Amerikaanse zuivelindustrie; “Milk Crisis Plan for USDA”. Het rapport stelt dat het aanbod van 
melk minimaal 10% hoger ligt dat de vraag. Het overzicht is te vinden op: 
https://www.idfa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/NMPF-IDFA-COVID-19-

Mitigation-Proposal-040620_FINAL.pdf    
• Tot verontwaardiging van 80 Amerikaanse landbouworganisaties brengen exploitanten van 

containerterminals en zeevrachtvervoerders hoge kosten in rekening wanneer zeecontainers 
niet binnen een bepaalde “free time” periode teruggestuurd of opgehaald worden.  Deze 
toeslagen worden ook berekend indien de reden voor het oponthoud de zeevrachtvervoerder of 
de containerterminal zelf is. “These fundamentally unfair fees are frequently exorbitant in 

nature, even exceeding the negotiated freight rates in some cases, and render U.S. agriculture 
exports less competitive in the global markets.”  

 

Algerije 
(8 april 2020, 10 uur) 

The Directorate General of Taxes has taken measures to support businesses affected financially by 

the COVID-19 crisis: i) the postponement of tax declarations, ii) the possibility of payment schedules 

and iii) the suspension of taxation on unrestricted profits. This concerns registered business, which 

include import-export companies. Many agricultural companies and farmers are in 

general  exonerated from tax registration 

Singapore 
(8 april 2020, 16 uur) 

A $30-million grant has been launched to help local farms ramp up their production of eggs, leafy 

vegetables and fish over the next six to 24 months. Next to pasta and rice consumers are now also 

hoarding on bread flour and fruit and vegetable seeds. 

Kazachstan 

(8 april 2020, 16 uur) 

The Kazakh Ministry of Agriculture has decided to extend the terms of the use of bilateral 

veterinary certificates in the format “European Union -  Russian Federation” for import of 

goods subject to veterinary inspection control to the territory of the Republic of Kazakhstan until 

1 January 2021. In this regard, it is necessary to coordinate and agree before 1 January 2021 

bilateral veterinary certificates in the format “European Union - Republic of Kazakhstan” or the 

“European Union - Eurasian Economic Union”. On the basis of the above, the Kazakh Ministry asks 

to direct the bilateral veterinary certificates in the format “European Union – Republic of Kazakhstan” 

or “European Union - Eurasian Economic Union”. This extension by the Kazakh Ministry of Agriculture 

in Nur-Sultan of the terms of use of veterinary certificates is good news for Netherlands exporters of 

for example dairy and fish products to Kazakhstan.   

Hongarije 
(8 april 2020, 16 uur) 

Export of lamb and mutton is going mostly without major disruptions. The Italian market has been 

buying up the domestic lamb export for Easter, and selling to Libya, Saud-Arabia, and Israel. It is 

expected that there will be an extended season of international demand for lamb until Orthodox 

Easter ending around April 20. 

Bulgarije 
(8 april 2020, 16 uur) 

https://www.idfa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/NMPF-IDFA-COVID-19-Mitigation-Proposal-040620_FINAL.pdf
https://www.idfa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/NMPF-IDFA-COVID-19-Mitigation-Proposal-040620_FINAL.pdf
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Minister of Agriculture proposed taking measures to oblige retail chains in Bulgaria to allocate 

space in each outlet for Bulgarian food products sourced regionally. Her reasoning is that the retail 

chains also have responsibility to support Bulgarian producers in the time of hampered goods 

mobility. The Union of Modern Trade, which members are the main international retailers, expressed 

firmly their disagreement with such idea.  

Servië 
(8 april 2020, 16 uur) 

• Number of local farmers’ associations asking for prolongation of curfew for farmers is 
increasing. They are requesting that farmers should be allowed to have extended curfew till 
8pm. Minister of Agriculture is responding that famers will not be fined when late from their 
field activities.   

• Producers of biocides and chemical products for disinfection will soon run out of high-
percentage alcohol as the main raw material, which is why they will have to stop production 

activities. As they explained, the purchasing price of 96-98% alcohol has gone up by 50%, and 
it is not even available on the market at the moment. Producers of high-percentage alcohol 
now dilute it to 70% and distribute it to pharmacies. If the production of biocides stops, the 
food industry will stop, too, since it cannot function without disinfectants, they noted. 

• Since March 15th (date of introduction of a state of emergency in Serbia) a total of 58,000 
trucks have entered the country, half of which carried supplies meant for Serbia. Serbian 
government, first in the region to decide that international transport must not stop, was in 

constant touch with ministers from the region. 
 

Duitsland 
(8 april 2020, 16 uur) 

• De Chocolade-Paashaas mag toch overal worden verkocht. De Duitse zoetwarenindustrie is blij 
dat de rechter heeft bepaald, dat Paasproducten niet alleen in supermarkten mogen worden 
verkocht, maar ook in kleine delicatesse-winkels. Producten als chocola, nougat en 
“Fruchtgummi” zijn weliswaar geen basis-voedingsproducten, maar ook deze levensmiddelen 

moeten goed verkrijgbaar blijven.  
• Agrar-Heute opent met de oproep van COPA-COGECA aan de EU Commissie om stevige 

maatregelen te treffen om de melkmarkt en die voor rund- en schapenvlees te stabiliseren.  
• Los van de Corona-crisis is de vleesconsumptie in Duitsland in 2019 duidelijk gedaald. Met 

name koopt men minder varkensvlees, dat nog wel 60% van de vleesconsumptie uitmaakt. 
Consumptie van rund- en pluimveevlees lag op hetzelfde niveau als 2018. Experts van de 
vleesmarkt verwachten dat de Corona-crisis deze trend niet zal veranderen, vooral om dat 

varkensvlees t.o.v. een jaar geleden 12% - 15% duurder is geworden. 
• De pluimveesector pleit voor een versoepeling van de quarantaineregeling voor werknemers uit 

Tsjechië, Polen en Hongarije. Als deze belangrijke vakkrachten in slachterijen en pakstations bij 
familiebezoek in hun thuisland 14 dagen in quarantaine moeten, vreest de sector de 
toenemende vraag aan eieren en kippenvlees rond de paasdagen niet aan te kunnen.           

• Het Landbouwministerie heeft alle instellingen met Landbouwonderwijs gevraagd om hun 
studenten op te roepen op het land te gaan werken, nu de nood hoog is. “Das Land braucht 

Sie!”.   
 

Polen 
(8 april 2020, 16 uur) 

• Het probleem van tekort aan seizoenarbeiders speelt zich met name af in het oosten van Polen, 

specifiek in de zachtfruitsector. De zachtfruitsector heeft naast een tekort aan seizoenarbeid 
ook last van droogte en nachtvorst waardoor de verwachting is dat zachtfruit slecht 
beschikbaar zal zijn.  
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• Er doet zich geen tekort voor aan arbeid in de voedselverwerkende industrie, ook omdat 
volgens informele cijfers ca 80% van de Oekraïners die werken in Polen, toch in Polen gebleven 
zijn nadat Oekraïne aankondigde haar grenzen te sluiten. De Poolse overheid zal als onderdeel 
van het nationale steunpakket visa verlengen voor buitenlandse arbeiders tot 30 dagen na 

afloop van de huidige epidemiologische staat.  
• Pasen wordt in Polen onder normale omstandigheden met familie en veel traditioneel eten 

omkleed. Omdat men nu grotendeels thuis blijft, blijft de normale 50% verkooppiek in de 
supermarkten voor Pasen uit. Supermarkten en producenten hebben niet altijd tijdig in kunnen 
spelen op deze trend waardoor de schappen vol liggen en de voedselverspilling in de retail in 
deze periode zal toenemen. De schapen- en geitensector heeft daarnaast te maken met een 

dalende exportvraag, met name uit Italië.   
• De Poolse president en de minister van Landbouw zijn gezamenlijk een campagne gestart 

waarbij consumenten worden opgeroepen om Poolse producten te kopen om daarmee de 
Poolse boeren te steunen. Volgens de campagne zijn de Poolse producten gezond, lekker, veilig 
en passend in de culturele traditie. Er wordt een beroep gedaan op het patriotisme om de 
Poolse economie te steunen.  

 

Tsjechië  
(8 april 2020, 16 uur) 

Tsjechie zal vanaf 14 april een aantal van de getroffen maatregelen versoepelen. Daaronder valt ook 

dat Tsjechen noodzakelijke reizen naar het buitenland mogen maken. Bij terugkeer geldt wel dat zij 

14 dagen in quarantaine moeten, tenzij ze werken in de kritische sectoren, waaronder de agrifood 

sector. Ook gaan er meer winkels open, waaronder bouwmarkten.  

Frankrijk 
(8 april 2020, 16 uur) 

De visserij functioneert op slechts 20% van de normale activiteit. Na aankondiging van de lockdown 

op 16 maart zijn alle boten teruggekomen naar de havens. De vraag naar vis stortte in n.a.v. sluiting 

van de horeca en hamsterende Fransen die voorkeur hadden voor lang houdbare producten. Bij de 

Maritieme Coöperatie in Normandië (CME) zijn deze week slechts vijf trawlers de zee opgestuurd, in 

plaats van de gebruikelijke 17. In Bretagne ligt de visserij grotendeels stil uit angst voor besmetting 

aan boord. In alle havens wacht men op maskers voor bescherming tegen het coronavirus. Een groot 

deel van de bemanning is nu werkloos. De vissers verwachten financiële steun. De bemanning die 

nu gedwongen aan wal is, komt in aanmerking voor de door de regering voorgestelde 

werktijdverkortingsregeling. Het ministerie van Arbeid werkt aan een aanpassing voor de 

visserijsector waar specifieke regels gelden, zoals salaris gebaseerd op dagverkoop van de vangst. 

Frankrijk is tevreden met de goedkeuring door de Europese Commissie voor compensatie via het 

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, met versoepeling van de regels, en wacht op 

goedkeuring door het Europees Parlement. De sector maakt zich echter geen illusies; de gevolgen 

van deze crisis gaat veel kosten en bedrijven zullen failliet gaat.  

Griekenland 
(8 april 2020, 16 uur) 

De melkprijzen dalen en de prijs van veevoer stijgt; de corona-uitbraak roept vragen op hoe 

zelfredzaam de sector is, en hoe vatbaar deze is voor tekorten, speculaties en verstoringen.  

Iran 
(8 april 2020, 16 uur) 

• Het Ministerie van Landbouw geeft aan dat de COVID-19 pandemie geen effect zal hebben op 

de tarwe oogst in het land. De schatting is dat Iran dit jaar 14 miljoen ton tarwe produceert. 
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Dat is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Iran’s tarwe oogst maakt het land nagenoeg 
zelfvoorzienend.   

• Post Ankara en Teheran hebben mogelijkheden onderzocht voor transport van 1200 ton 
Nederlandse SE pootgoed naar Iran. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk omdat Turkije de grens 

met Iran alleen openstelt voor treinverkeer en de reefer (koel) containers niet door de tunnels 
passen. Het vervoer gaat nu per zeecontainer.  

 

Ethiopië 
(8 april 2020, 16 uur) 

• Prime Minister Abiy heeft vanochtend de noodtoestand afgekondigd. Met de economische 
neergang vreest Ethiopië sociale onrust. Welke maatregelen precies gaan gelden is nog niet 
bekend. Overheid heeft steun aan de boeren toegezegd. De burgemeester van Addis Abeba 

heeft ondertussen aangekondigd niets te zien in een volledige lockdown. De regels worden zelfs 
wat versoepeld. Gisteren zijn grofweg 400.000 bouwvakkers weer aan de slag gegaan.  

• Ook al is er een forse terugval, de export van bloemen gaat nog steeds door. Ethiopian Airlines 
blijkt een betrouwbare partner en vliegt bv nog twee keer per week met bloemen naar Luik. De 
prijs voor luchtvracht is voor bedrijven gevestigd in Ethiopië gelijk aan de prijs van voor de 
crisis.  

• Er is nog steeds een groot tekort aan benzine. Dit zorgt voor kilometers lange files voor 

tankstations. Diesel is inmiddels weer redelijk goed verkrijgbaar.  
• De woestijnsprinkhaan (Dessert Locust) zorgt ook voor de nodige problemen. De afgelopen 

maanden is een kleine 400.000 MT aan oogsten verloren gegaan. Het betreft vooral sorghum 

en mais. Het einde is nog lang niet in zicht. Midden april wordt een nieuwe golf sprinkhanen 
verwacht. Men vreest dat Covid19 belemmerend zal zijn voor bestrijding van de plaag en voor 
noodhulp achteraf.  

 

Golfstaten 
(9 april 2020, 10 uur) 

De ambassade signaleert dat fraudeurs zich voordoen als overheidsinstanties van de Golfstaten en 

Nederlandse bedrijven benaderen om zaken te doen. Daarbij vragen ze om flinke aanbetalingen en 

worden zeer echt lijkende documenten als bijlagen meegestuurd. We vragen u daarom waakzaam te 

blijven wanneer u benaderd wordt om zaken te doen. In geval van twijfel: benader de ambassade 

om te onderzoeken of een document (offerte of tenderverzoek of opdracht) echt is, via RIY-

LNV@minbuza.nl  

India 
(9 april 2020, 10 uur) 

• Wineries in Maharashtra have started using table grapes. 
• Prime Minister Modi on Monday asked ministers to explore innovative solutions like using 

‘truck aggregators’ like app-based cab services to connect farmers with wholesale 
markets. A farmer association in Maharashtra has planned a campaign that will connect 
farmers to consumers and facilitate direct sale of agricultural produce. 

• There is a shortage of harvesting labourers and cold storage for chilies.    

• Punjab, that contributes 50% of export of honey from India, has allowed inter-state movement 
of bee colonies, honey and other beehive products to protect honey bees and to save the 
beekeeping trade. 

• General news: 26,476 relief and shelter camps have been established across the country and 
are housing 1.03 million migrant workers and other needy people. Seven states haven’t yet 

implemented the doubling of ration quota, prompting Central authorities to send repeated 

advisories to them. Most Indian states witnessed a decline in revenue of between 30% to 60% 

mailto:RIY-LNV@minbuza.nl
mailto:RIY-LNV@minbuza.nl
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for March, many states are borrowing from bonds market as they need funds. The salaries of 
the Prime Minister, all ministers and sitting MPs have been cut by 30% for one year.  

• Prime Minister Narendra Modi asked his council of ministers to prepare a ‘business continuity 
plan’ for their ministries, with a list of 10 priorities for the period after the lockdown. 

 

Roemenië 
(9 april 2020, 10 uur) 

Information about possibilities of movement of Romanian workers to the Netherlands 

under the current limitations: 

1. On the Romanian side: 

Romania does not forbid Romanian citizens to leave the country. However, at the moment there are 

several transport restrictions which limit movement drastically: 

o Since April 5, all passenger flights to/from the Netherlands are suspended for a period 
of 14 days.  

o As an exception, for the transport of seasonal workers from Romania to other states, 
irregular (charter) flights can be performed by all airline operators, with the approval of the 
competent authorities of the destination country (except for workers in the health and 
social assistance sector). 

o The international road transport services for passengers are suspended for the whole 
duration of the State of Emergency (expected to continue at least until mid-May) for the 

following destinations: Italy, Spain, France, Germany, Austria, Belgium, Swiss 
Confederation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Kingdom, the 
Netherlands and Turkey.  

Considering all the above, the only way to get seasonal agri workers from Romania at the moment 

is by charter planes. Obviously this cannot be organised by Romanian individual workers. In 

principle, planes can be rented from any airline company such as: KLM, WizzAir, Tarom 

(www.tarom.ro/en/rental-aircraft-charter-and-cargo-transport), etc. It should be noted that due to 

distancing requirements, aircrafts cannot be filled with passengers to full capacity. This aspect needs 

to be checked/clarified with the airline company. The solution could be that more NL employers try 

put together groups of workers and get them to NL by charter planes. It is up to 

employers/associations to cooperate to this purpose. 

In Romania, the institution which deals with employment issues is the National Agency for 

Employment – ANOFM, which serves also as National Coordination Office for EURES, the European 

Job Mobility platform (https://ec.europa.eu/eures/public/en/what-can-eures-do-for-you-). This 

platform is supposed match demand and supply on the EU labour market. When speaking to the 

person responsible for the Netherlands within EURES Romania, I was surprised to hear that at the 

moment there are absolutely no Dutch offers for employment (which should be sent by EURES NL to 

EURES RO). And the lady of EURES Romania was surprised to hear that there is actually demand 

from NL for RO agri workers. 

So, apparently NL employers (growers) are not making use of this platform. They are probably using 

previous personal contacts with RO workers or maybe particular employment agencies (?), but they 

are definitely not making use of EURES which could have been a way to “concentrate” both demand 

and supply. 

Although traffic restrictions are set for 14 days only (until around April 19), experts say that the peak 

of the pandemic in Romania is expected at the end of April-beginning of May, a situation also 

worsened by the fact that many Romanians working abroad – especially in Spain and Italy – are 

unfortunately coming back home to Romania for Orthodox Easter (April 19), despite the RO 

authorities urging them to stay where they are. So traffic restrictions might be prolonged after April 

19. From the RO authorities side, involvement/intermediation/facilitation cannot be really expected. 

http://www.tarom.ro/en/rental-aircraft-charter-and-cargo-transport
https://ec.europa.eu/eures/public/en/what-can-eures-do-for-you-
https://www.uwv.nl/overuwv/wat-is-uwv/index.aspx
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Before the Corona crisis, RO was facing an important labour shortage, some companies starting to 

hire employees from Asia. Now authorities probably hope to retain some of the work force that came 

back home due to the pandemic. In addition, workers that leave Romania now and come back after 

a few months, can be considered a future health threat.  

2. On the Dutch side: 

According to the official website https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-

the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands there are no restrictions imposed on 

Romanian citizens entering the Netherlands. Distancing requirements do apply to any passenger 

transport. As a consequence, any transport means (airplanes, buses, minivans, etc) cannot be filled 

up to full capacity, and therefore hiring vehicle costs (per person) can be higher.  

To conclude, if desired, action needs to be taken by NL employers (organisation and coordination), 

but the issue of transport of workers remains at the moment complicated and perhaps expensive. 

Suggestion: within the Dutch-Romanian Chamber of Commerce there are HR companies that might 

be able to support Dutch employers. See https://www.nrcc.ro/current-members (select “Recruitment 

& Training” as industry) 

Other news: 

• The Romanian Veterinary and Food Safety Authority has joined forces with public health 
authorities and started to perform Covid-19 tests, thus contributing to the national testing 
capacity which is below needs. As of April 8, Romania recorded 4761 confirmed Covid-19 

cases, 220 deaths, 25556 people in quarantine and almost 90,000 people in self-isolation. 
• Farmers are asking Romanian authorities to declare “state of natural disaster” due to severe 

drought affecting the country. Winter crops seem to be severely affected, despite fact that 
authorities are covering the costs of irrigation water and electricity for pumping. In many areas 
irrigation systems are not functional. There are voices (mainly politicians) already asking for a 
ban on RO agri-food exports 

• Small farmers report that they have to destroy vegetable crops, as they cannot find outlets 
anymore. Many farmers’ markets are closed and in addition people tend to buy food which lasts 

longer, to the detriment of fresh products 
 

Servië 
(9 april 2020, 10 uur) 

• As of today electronic issuing of the permits for movement during the curfew will be made 

possible. These are permits for the movement of employers, agriculturists and citizens who 
provide care for others. The process should now be much more efficient.  

• Spring sowing season started. Approximately 1 mil ha of maize; 200.000 ha sunflower, soya 
and sugar beet is expected to be sowed  

• Food processors register staff shortage. Sales of bakery products in shops have dropped by 
50%, while the demand for packaged products has seen a major rise. For that reason, bigger 
bakeries have transferred workers from other sectors to work on the production of those 
products, reducing the number of people on mandatory or paid leave. Meat processors 
recorded increase of demand for cured meat products. Some meat processors, due to a staff 
shortage, have developed a system of borrowing workers from companies with reduced 

activities or those that have suspended production during the state of emergency. Also, exports 
maintain their high level of liquidity.  

 

Frankrijk 
(9 april 2020, 10 uur) 

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.nrcc.ro/current-members
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• In zijn algemeenheid: werkverzuim blijft een probleem voor het goed functioneren van de 
voedselketen. Er zijn spanningen bij transporten, met soms verhoogde prijzen. Er is een tekort 
aan kunststofverpakkingen en het aanbod van producten is wisselvallig.  

• De pluimveesector ondervindt grote gevolgen door de sluiting horeca en ziet de opslag snel 

vollopen (ganzen, duiven, kippen voor fastfoodrestaurants, Bresse-kip). Omgekeerd is er 
toename van de vraag naar eieren door stijging van de consumptie in supermarkten en 
hypermarkten met soms 60% wat leidt tot een vereenvoudiging van assortiment en 
verpakking. De verkoop op de boerderij is soms lokaal ingewikkeld (door de afstand tot de 
plaats van consumptie). Vernietiging van broedeieren of kuikens / eenden door sluiting van 
markten, met risico’s voor de herstart na de crisis.  

 

Brazilië 
(9 april 2020, 10 uur) 

• Porto De Santos, São Paulo, de grootste en belangrijkste haven van Brazilië is verantwoordelijk 
voor bijna 30% van de Braziliaanse handelsbalans, werkt normaal, binnen de criteria die zijn 
opgesteld door gezondheidsautoriteiten om werknemers (havenarbeiders, 
bedrijfsmedewerkers, vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers) een betere bescherming 
te garanderen. Alle vrachtafhandelingsactiviteiten op schepen, vrachtwagens en treinen blijven 
behouden. Zee-, weg- en spoortoegang is onbeperkt open.  

• De Braziliaanse Electronic Commerce Association signaleert dat online winkelen in 
supermarkten met 80% is toegenomen door de coronavirus crisis. De sector maakt zich echter 
zorgen over de logistiek van leveringen. Daarom organiseren bedrijven zich om meer 

professionals in te huren voor de distributiecentra en hun leveringsnetwerken. 
 

Verenigd Koninkrijk 
(9 april 2020, 10 uur) 

• Veel transportbedrijven hebben het moeilijk als gevolg van het verdwijnen van klandizie 

vanuit de foodservice-sector. Volgens onderzoek van de Road Haulage Association is ongeveer 
een derde van de vrachtwagens die voedselproducten vervoeren van de weg gehaald. 

• De Horticultural Trades Association heeft de website plantsnearme.hta.org.uk gelanceerd, 
waarop lokale telers en tuincentra (inmiddels al meer dan 100) te vinden zijn die 
thuisbezorging van bloemen en planten aanbieden. 

• De Feed the Nation-campagne van recruiters om binnenlands seizoenarbeiders voor de 
periode mei-augustus te werven heeft inmiddels meer dan 26.000 aanmeldingen opgeleverd. 

• Supermarkten zijn begonnen met het contacteren van door de NHS als kwetsbaar 

aangemerkte personen om aan hen prioritaire online bezorgslots aan te bieden. Vorige 
week ontvingen de supermarkten een eerste deel van de gegevens uit de betreffende 
overheidsdatabase waarin 1,5 miljoen mensen zijn opgenomen. 

• Supermarktketen Sainsbury’s volgt alsnog het voorbeeld van concurrenten om 
kooprestricties af te bouwen. Limieten van drie stuks per klant blijven nog van kracht voor 
een aantal zeer populaire producten als pasta, lang houdbare melk, antibacteriële handgels en 

sommige blikconserven en diepvriesproducten. 
 

Verenigde Staten 
(9 april 2020, 10 uur) 

Volgens het Centrum voor Commerciële landbouw van de Purdue University maken boeren zich grote 

zorgen over de gevolgen van de corona-pandemie op de agrarische sector. 74% van de ondervraagde 

boeren maakt zich zorgen(34%)  tot ernstige zorgen(40%) over de gevolgen op de winstgevendheid 

van het eigen bedrijf. Ook bestaat er zorg over de mogelijke investeringen in machines, gebouwen 

en agrarische grond.  Boeren verwachten voorts dat de waarde van agrarische grond zal afnemen in 
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het komende jaar. En ook over een gunstige uitkomst van het handelsdispuut met China zijn 

Amerikaanse boeren minder optimistisch geworden.  

108 congresleden roepen op tot een herstel en relief plan voor de groente en fruitsector. Het plan 

zou o.a. moeten bestaan uit het opkopen van fruit en groenten, directe betalingen aan producenten 

en versoepelingen van contractuele verplichtingen voortkomend uit de Persihable Agricultural 

Commodities Act (PACA).  

Mexico 
(9 april 2020, 10 uur) 

Op 5 april sprak president Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) het Mexicaanse volk toe. Hij 

presenteerde een pakket aan maatregelen om de Mexicaanse economie, die forse klappen krijgt door 

de corona-crisis, te versterken. Met zijn pakket beoogt AMLO de komende maanden o.a. 2 miljoen 

banen te creëren dmv infrastructuurprojecten, en bestaande steunprogramma’s & fondsen voor 

kleine boeren en vissers uit te breiden. De private sector is zeer kritisch over het pakket omdat dit 

volgens hen weinig tot geen soelaas biedt voor het bedrijfsleven. Prijzen van basisvoedselmiddelen 

als eieren, kipfilet, varkensvlees, bonen, suiker en rijst stijgen. CNA verwacht geen problemen voor 

de nationale voedselvoorziening, maar wel met distributie van voedsel i.v.m. de criminaliteit, die 

naar verwachting zal stijgen als veel arme Mexicanen hun inkomens zien dalen of verdwijnen.  

Colombia 
(9 april 2020, 10 uur) 

This week there was a virtual regional meeting in which representatives of the Andean Community, 

the International Regional Organization for Agricultural Health and the Permanent Veterinary 

Committee of Conosur participated, in order to coordinate joint actions to protect the rural sector 

thus guarantee the provision of food. The joint work of the three organizations brings together 18 

countries in the region. 

As a result, progress will continue with the aim of preventing Covid19 from entering the rural sector 

and thus preserving agricultural production and the agri-food chain. 

China 
(9 april 2020, 10 uur) 

• On April 8, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs published the "National Catalogue of 
Animal Husbandry Genetic Resources draft" listing 31 species of domestic and traditional 

livestock and poultry that can be used for commercial purposes such as food. The new 
catalogue is a result of public pressure to ban certain species from consumption after the 
COVID19 outbreak.  

o The list includes 18 species of traditional livestock and poultry, such as pigs, ordinary 
cattle, zebu, buffalo, yak, large forehead cattle, sheep, goats, horses, donkeys, camels, 
rabbits, chickens, ducks, geese, turkeys, pigeons, quails,  

o There are also 13 species of special livestock and poultry, including sika deer, red deer, 
reindeer, alpaca, guinea fowl, pheasant, partridge, mallard, ostrich, Mink, silver fox, blue 
fox, raccoon. The label of dogs changed from livestock to “companion” animals.  

o The ban on wildlife trading and consuming stays in place. Note: it’s still a (temporary) 
ban, it is expected that this will be turned into a law in the future.  
 

Japan 
(9 april 2020, 10 uur) 

The Health Ministry team claims that Japan can contain outbreak in one month if people reduce 

person-to-person contact by 80 percent. On Tuesday, Prime Minister Shinzo Abe declared a state of 



 
 

 
Federatie van organisaties op het gebied van 
visverwerking en visgroothandel 

 

  10-04-2020 

emergency for Tokyo, Osaka and five other prefectures until May 6. The Health Ministry assumes 

that if person-to-person contact is slashed by 80 percent, the number of infections will fall sharply 

in some two weeks.  

As a huge importer of agricultural products (self-sufficiency rate: 38% calorie based, 65% valued 

based) Japan tries to encounter worries of the population, saying there is sufficient supply of food. 

Farm Minister Taku Eto send a video message to the Japanese people on Tuesday and stressed that 

there’s no need to worry about food shortages.  

Rusland 

(9 april 2020, 16 uur) 

The Russian government has given permission for the import of milk whey for production of 

baby formula from countries that fall under the Russian food embargo. Import is possible on 

verification of its designated purpose upon import. The relevant decree introduces amendments to 

the appendix to the government resolution of August 7, 2014 determining the list of products that 

fall under the Russian food embargo. The product concerns dried demineralized milk whey with a 

demineralization level of 90%, intended for production of dry formula milk, a replacement for 

breast milk. The decision will be effective until December 31, 2020. 

 

The Russian Government has issued in April a legal decision, according to which imported 

cucumbers and tomatoes cannot be purchased for state procurement and municipals needs. 

The Russian Union of Fruit and Vegetable Producers has asked the Ministry of Agriculture in 

Moscow to impose a temporary ban on the import of tomatoes into Russia to help the industry 

avoid losses due to the extension of measures of self-isolation and the weakening of the rubble. The 

Ministry has been asked to introduce a temporary import ban for a period of two months on 

the supply of tomatoes to the Russian Federation from countries like Azerbaijan, Morocco, Turkey 

and China, in order to prevent further deterioration of the situation on the greenhouse vegetables 

market. So far, no official legal decree has been published by Russian authorities. 

Euraziatische Economische Unie (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Armenië) 
(9 april 2020, 16 uur) 

The Eurasian Economic Commission (EEC) plans to reduce customs duties on food flavourings 

from 5% to zero. The plan will be further discussed and decided upon at the meeting of the EEC 

Council. The decision will come into force in 30 calendar days after its promulgation date and will be 

effective until June 30, 2022.  

As announced before, the EEC approved an exemption of import customs duties for several food 

products from April 1 to June 30 2020. Because of Russian sanctions, for the Netherlands it is only 

relevant for juices and some prepared foods for baby food.  

Italië 
(9 april 2020, 16 uur) 

Minister van Landbouw Teresa Bellanova maakt zich hard voor het oplossen van het in grote getalen 

ontbreken van seizoensarbeiders in de landbouwsector. Met urgentie, want de oogst van vroege 

gewassen is reeds begonnen. Door het tekort aan tijdelijke krachten, die normaal uit Roemenië, 

Bulgarije en Polen komen, riskeert 40% van de groenten en fruit op het land te blijven liggen zonder 

geoogst te worden. Uit Roemenië alleen al komen jaarlijks 107.000 seizoenwerkers, één derde van 

het totaal aan tijdelijke buitenlandse werknemers op het land. Belangrijk is om met deze EU-landen 

te komen tot afspraken over veiligheid en gezondheid van deze mensen, zodat zij bij terugkeer in 

het herkomstland niet 14 dagen in quarantaine hoeven. 

https://agripress.co.jp/archives/5912
https://agripress.co.jp/archives/5912
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Dit is echter slechts een deel van de oplossing om het tekort aan arbeidskrachten aan te vullen. Ook 

de automatische tijdelijke verlenging van verblijfsvergunningen voor immigranten tot 15 juni vindt 

de minister niet voldoende en daarom pleit zij voor verlenging tot december. Daarnaast is Minister 

Bellanova in gesprek met de Ministers van Werkgelegenheid en van Interne Zaken om samen te 

zoeken naar een oplossing om immigranten legaal aan werk te helpen. ‘Als de Staat dit niet op zich 

neemt, dan doet de maffia dat wel, die ruimte moeten we haar niet laten’, waren de duidelijke 

woorden van Bellanova. Legalisering betekent ook beter grip krijgen op de verspreiding van het 

coronavirus, juist omdat deze groepen nu nog veelal onzichtbaar leven. 

Ook wordt er gekeken naar het aantrekkelijk maken van het werk in de landbouwsector als (extra) 

inkomensbron voor werknemers uit andere sectoren waarvan de activiteiten op dit moment stilliggen 

(toerisme, restaurantwezen). Op tafel blijft liggen het thema van de ‘contracten voor tijdelijke 

arbeid’, waarmee boeren seizoenswerk kunnen aanbieden aan werklozen, studenten, 

gepensioneerden, mensen die gebruik maken van een wachtgeldregeling of mensen die een ‘burger-

uitkering’ krijgen (‘reddito di cittadinanza’). In de landbouwsector zijn meer dan 1 miljoen mensen 

werkzaam, waarvan iets meer dan de helft niet de 51 dagen werk per jaar haalt die nodig zijn om 

recht te hebben op sociale zekerheid en tevens uitgesloten worden van de € 600 tegemoetkoming 

(over de maand maart) als vastgesteld in het decreet ‘Cura Italia’. Landbouworganisatie Coldiretti 

vindt de vouchers echter noodzakelijk en het meest eenvoudige instrument om het nijpende tekort 

aan arbeidskrachten het hoofd te bieden. 

Roemenië 
(9 april 2020, 16 uur) 

This morning’s report (no 45) gave an extensive overview of Romanian seasonal labor issues. 

Although this whole charter-plane story seems difficult to put into practice, Romanian seasonal 

workers left today for Germany, according to an article published by the local media. 

(https://cluju.ro/foto-aproximativ-1500-de-romani-asteapta-pe-aeroportul-cluj-sa-plece-in-

germania/ ). It says that around 13 charter planes are leaving today from the city of Cluj-Napoca to 

Germany, carrying approx. 1500 seasonal agricultural workers. The article mentions that these 

charter flights were arranged by “private companies which also dealt with the work contracts” - 

employment agencies.  

Frankrijk 
(9 april 2020, 16 uur) 

De Franse en Duitse ministers van Landbouw, Didier Guillaume en Julia Klöckner, hebben uitvoerig 

gesproken over de gevolgen van de Covid-19-pandemie en bevestigen de noodzaak van een 

gecoördineerde en Europese aanpak. Ze benadrukken het belang van het waarborgen van de 

levensvatbaarheid en de veerkracht van Europese landbouwbedrijven om de voedselvoorziening voor 

consumenten zeker te stellen. Een sterk Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een essentieel 

onderdeel van de stabiliteit in Europa in de toekomst. De Gemeenschappelijke Marktordening heeft 

alle nodige instrumenten om snel en adequaat te kunnen reageren op marktverstoringen. De 

ministers roepen de Europese Commissie met name op om te voorzien in openstelling van private 

opslag in sectoren die zich in een crisissituatie bevinden. Ze herhalen hun verzoek aan de  Commissie 

om snel de nodige flexibiliteit te tonen t.a.v. controles, met name controles op locatie.  

Duitsland 
(9 april 2020, 16 uur) 

• Instructievideo's van certificeringsorganisatie Global GAP moeten de tijdelijke Duitse 

werknemers helpen voorbereiden op hun werk in de aspergeoogst. Aan bod 
komen  hygiëne, beschermde kleding, steektechniek en sorteren en 
verpakken:  https://www.youtube.com/playlist?list=PL4KdyEL-8t-CV2ZF3u9diCQPbKBnc0KIm  

https://cluju.ro/foto-aproximativ-1500-de-romani-asteapta-pe-aeroportul-cluj-sa-plece-in-germania/
https://cluju.ro/foto-aproximativ-1500-de-romani-asteapta-pe-aeroportul-cluj-sa-plece-in-germania/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4KdyEL-8t-CV2ZF3u9diCQPbKBnc0KIm
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• De eerste vluchten met 530 Roemeense seizoenwerkers voor de aspergeoogst zijn 
vandaag geland in Berlijn. De werknemers worden door de ontvangende landbouwbedrijven 
van het vliegveld opgehaald conform veiligheidseisen en wonen en werken de komen 14 dagen 
gescheiden van de andere teams. Ruim 9.900 seizoenwerkers hebben zich voor de maand april 

via het portal van de Duitse boerenorganisatie aangemeld, voor mei zijn dat er 4300 tot nu 
toe. In totaal worden 80.000 werknemers uit Oost-Europa de komende 2 maanden 
toegelaten.   

• Minister voor Werkgelegenheid Hubertus Heil heeft voor de komende 3 maanden de werktijden 
verruimd. In sectoren waar dagelijkse consumentengoederen geproduceerd of verpakt worden 
zijn 12-urige werkdagen en kortere pauzes toegestaan, ook mag er op zon- en 

feestdagen gewerkt.   
 

Griekenland 
(9 april 2020, 16 uur) 

Producenten van groente en fruit krijgen meer mogelijkheden hun producten buiten de eigen regio 

te verkopen. Schattingen van het verlies in de Griekse voedselproductie lopen in de miljarden, vooral 

voor sectoren die sterk afhankelijk zijn van export zoals de visserij. Tijdige levering van 

teeltmateriaal is een probleem.  

India 
(9 april 2020, 16 uur) 

• The Indian livestock feed market, which is very dependent on the demand from poultry 
industry, is headed for difficult times for at least the next three months, as demand remains 
lukewarm and poor liquidity is likely to impact farmers’ capacity to fulfil payment obligations.  

• Haryana State plans to buy all mustard and wheat from their farmers using wholesale 
markets and procurements centres commencing from April 15 and April 20, 2020 respectively. 

 

Verenigd Koninkrijk 
(10 april 2020, 10 uur) 

• De National Farmers’ Union (NFU) mengde zich alsnog nadrukkelijk in het zuiveldebat met een 
verzoek aan minister Eustice om een crisisoverleg, hetgeen direct gehonoreerd werd. De NFU 
schat in dat er al 2.000 melkveehouders in zware financiële problemen zijn gekomen en dat dat 
aantal met de dag sneller groeit, met name als gevolg van het wegvallen van de foodservice- 
en recreatiemarkten. Voor melkveehouders en zuivelverwerkers zijn bovendien de onderdelen 

van het financiële steunpakket van de regering veelal niet toegankelijk of niet geschikt. De NFU 
vraagt daarom een reeks acties van de regering: 1) voor alle door coronagerelateerde 
marktverstoringen geraakte bedrijven in de agrarische sector toegang tot het Retail and 
Hospitality Grant Scheme (tot 25.000 pond cash) of een vergelijkbare regeling; 2) overleg met 
de Europese Commissie over het activeren van interventiemaatregelen; 3) nalopen van 
inkoopcontracten van de overheid om ervoor te zorgen dat de zorg, defensie en gevangenissen 

verse melk afnemen; 4) eventueel vervroegen van uitbetaling van de directe inkomenssteun; 
5) bevestiging dat de tijdelijke versoepeling van de mededingingsregels ruimte biedt voor 
aanbodregulering. 

• Landbouwministerie Defra heeft ook direct gereageerd op de zorgen van groothandels dat zij - 
en daarmee indirect kleine, onafhankelijke levensmiddelenwinkels - door toeleveranciers 
achtergesteld werden ten faveure van grote supermarktketens. Ambtenaren en ook de Food 
and Drink Federation hebben opgeroepen tot een eerlijker allocatie van product, met als 

argument dat lokale winkels een cruciale rol hebben in het voorkomen van onnodige 
reisbewegingen tijdens de lockdown.  
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Frankrijk 
(10 april 2020, 10 uur) 

De problemen van de Franse varkenssector liggen vooral bij de arbeid, ook bij de export 

(havenarbeiders, transporteurs, enz.). Er was een versnelling van de verkoop in supermarkten als 

gevolg van hamsteren: groei van 20 tot 30% (vooral bij gekookte ham, worsten en worstjes, 

vleeswaren) en een explosie van de verkoop van kant-en-klare maaltijden (groei van meer dan 

100%). 

Op Europees niveau hebben logistieke problemen en gebrek aan mankracht in de slachthuizen de 

markt vertraagd, waardoor de prijsstijging een halt is toegeroepen. Bij het 

slachten/snijden/verwerken ontstaat de noodzaak om oplossingen te vinden voor  levering van 

beschermingsmiddelen aan medewerkers. Aandachtspunt: zeer waarschijnlijk in de komende weken 

een verstoring van de levering van verpakkingen. Aandacht voor ziekteverzuim in de verschillende 

schakels van de keten (slacht, dierenartsen). Supermarkten: sommige ketens hadden hun 

slagerijafdeling gesloten, maar evalueren de situatie opnieuw aangezien de consumentenvraag sterk 

is. Problemen bij bevoorrading, vooral in grote steden (kleinere supermarkten, gebrekkig zicht op 

waar consument naar vraagt). 

Polen 
(10 april 2020, 10 uur) 

De overheid heeft op 9 april verlenging aangekondigd van de Corona maatregelen, met een waaier 

aan verschillende data: vanaf 16 april is iedereen verplicht om buitenshuis een mondkapje te dragen. 

De huidige restricties in het openbare leven zoals sluiting van winkelcentra en horeca blijft in stand 

tot 19 April, het (internationale) vlieg- en treinverkeer blijft opgeschort tot 26 April, en 

grensrestricties voor buitenlanders blijven in stand tot 3 mei. De verplichte 14-dagen quarantaine 

voor mensen (incl grenswerkers) die wel Polen in mogen blijft in stand tot 3 mei. Q&A’s voor bedrijven 

over m.n. logistieke gevolgen aan de grenzen staan hier:   

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/qa-for-companies-covid-19-

measures-poland  

Roemenië 
(10 april 2020, 10 uur) 

The first flights with Romanian seasonal workers heading to Germany stir big debates. Even the 

Romanian Prime Minister has been asked to explain why is he allowing this activity. Thousands of 

Romanian seasonal workers flew to Germany Thursday so that they can earn some money, given 

that most economic activities in Romania are suspended. Social distancing restrictions imposed by 

the Romanian authorities were not respected during departure, according to the Mediafax reporter. 

More charter flights are scheduled to leave from Cluj to Germany on Saturday and Sunday. 

Servië 
(10 april 2020, 10 uur) 

• On line application for licenses for movement during curfew resulted in 5.5 mil entries on the 
site of the Ministry in the last two weeks. There are 350.000 registered farm holds that are 
engaged in spring sawing season and other field works.  

• EIB has prepared a set of emergency support measures totaling EUR 5.2 bn intended for 
countries outside the EU. According to initial estimates, cca EUR 700 mn is set aside for the 
Western Balkans. The exact amount earmarked for Serbia will be known after consultation with 

representatives of banks, companies, and the Serbian government. Only after the sum is 

known it will be decided which sectors will be in focus. 

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/qa-for-companies-covid-19-measures-poland
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/qa-for-companies-covid-19-measures-poland
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• One click away, E-market on the rise: The closure of the gastronomy sector, schools and green 
markets made the alarms go off in full swing. It turned out the answer was just a click away, 
e-market is rapidly developing in Serbia: 
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/servie/nieuws/2020/04/09/e-

market-for-fresh-fruits-and-vegetables-in-serbia  
 

Japan 
(10 april 2020, 10 uur) 

As part of the 108 trillion yen emergency stimulus package, the Japanese government approved this 

week a supplementary budget of 16.7 trillion yen (€140 bn.). The total amount of special agriculture, 

forestry and fisheries-related budgets is 544.8 billion yen (€4,6 bn.). In the agricultural sector, the 

government will especially support sales promotion efforts for food products which demand is falling 

due to the decline in foreign tourists and the ban on banquets. The government will therefore spend 

140 billion yen (€1,18 bn.) on sales promotion of domestic beef and marine products. This is to use 

domestic products for events and school meals in cooperation with local direct sales outlets. In 

addition to supporting the use of Japanese beef and melons, etc., the government has also recorded 

190 billion yen (€1,6 bn.) for promoting the use of flowers at public facilities such as train stations, 

airports, and public halls. In addition, the government will allocate ¥ 24.2 billion (€204 mln.) to 

support the purchase of seeds, seedlings and agricultural materials for the next planting of vegetables 

and fruits. As foreign technical interns who are involved in agricultural work are difficult to come to 

Japan due to restrictions on immigration, 6 billion yen has been secured as transportation and 

accommodation expenses when dispatching agricultural college students to farmers with short labor. 

Furthermore, as there has been no prospect for about 1,700 foreign technical interns in the 

agricultural field to come to Japan so far due to immigration restrictions, 6 billion yen is included in 

expenses for the introduction of new technologies utilizing artificial intelligence. 

Brazilië 
(10 april 2020, 10 uur) 

• Aangezien veel vrije markten in het land gesloten zijn en gemeentes voorlopig geen 
landbouwproducten meer inkopen voor de bereiding van schoolmaaltijden, zijn veel kleine 
boeren in moeilijkheden geraakt. In dit verband raadt de Braziliaanse confederatie van kleine 
boeren, hun leden thans aan om producten vooral online af te zetten, aangezien de meeste 
over een mobiele telefoon beschikken, en dat men daarnaast probeert om de productie aan 
gemeentes te verkopen, voor de voorziening van lokale zorginstellingen en kwetsbare 
gezinnen. CONTAG strijd al jaren tegen de ontmanteling van het Braziliaanse 

gezondheidssysteem, waar hun leden nu méér dan ooit afhankelijk van zijn.  

• Braziliaanse koffiecoöperaties hebben voorafgaand aan de Covid-19 crisis grote hoeveelheden 
koffie verhandeld tegen goede internationale prijzen, waardoor ze uitkijken naar positieve 

resultaten in een jaar waarin de wereldeconomie het moeilijk heeft. De koffie export zal bijna 2 
miljoen ton zijn. Volgens de koffiecoöperaties zal het "een heel goed jaar worden”. 

• De haven van São Francisco do Sul, deelstaat Santa Catarina, exporteerde in maart 2020 - 803 
duizend ton sojabonen, 72% meer dan in maart 2019. Alle protocollen van de  federale 
gezondheidsautoriteiten ANVISA zijn geïmplementeerd in de haven om Coronavirus (COVID-
19) te  
bestrijden en te voorkomen. De haven activiteiten gaan normaal door. 

Kenia 
(10 april 2020, 10 uur) 

Kenyan government announced a partial lockdown and restriction on movement of persons into and 

out of Nairobi Metropolitan area effective 6 April 19:00 hours (attachment on boundaries), and 

Mombasa, Kilifi, Kwale  effective 8 April 19:00 hours. The movement of food supplies and cargo will 

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/servie/nieuws/2020/04/09/e-market-for-fresh-fruits-and-vegetables-in-serbia
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/servie/nieuws/2020/04/09/e-market-for-fresh-fruits-and-vegetables-in-serbia
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continue as normal during the partial lockdown. Kenya Flower Council to look into the region for the 

possibility of consolidating cargo on the few airlines available. 

Canada 
(10 april 2020, 10 uur) 

De lente is een belangrijke periode waarin veel werk wordt verricht op de Canadese boerderijen voor 

het aankomende seizoen. Canada neemt hiervoor jaarlijks ±60,000 seizoens-arbeiders en andere 

tijdelijke buitenlandse medewerkers aan. Deze medewerkers zijn cruciaal voor de voedselproductie 

in Canada. Zonder deze arbeiders zullen oogsten de komende tijd minder/beperkt zijn. Dit vormt een 

risico voor het aanbod van voedselproducten in Canada. De Canadese overheid staat toe dat deze 

buitenlandse medewerkers het land in mogen, onder de voorwaarde dat zij 14 dagen zichzelf 

isoleren. Dat betekent dat deze medewerkers twee weken geen werk kunnen verrichten. Daarbij is 

het logistiek moeilijk voor medewerkers om naar Canada te komen i.v.m. beperkte vluchten en 

beperkte mogelijkheden om een visum aan te vragen. De pandemie heeft de traditioneel bekende 

kwetsbaarheden van Canada’s voedselsysteem blootgelegd, zoals de afhankelijkheid van tijdelijke 

seizoens-arbeiders en de “free flow” van mensen tussen de grens van de VS en Canada voor de 

landbouwsector. 

Verenigde Staten 
(10 april 2020, 10 uur) 

De Food and Drug Administration heeft drie nieuwe tijdelijk richtlijnen gepubliceerd, die 

voedingsmiddelenfabrikanten, supermarkten en restaurants de mogelijkheid bieden om 

voedingsmiddelen en gerechten sneller bij de consument te krijgen. De richtlijnen versoepelen 

bepaalde etiketteringseisen.  Zo kunnen voedingsmiddelenfabrikanten tijdelijk etenswaren in 

groothandelsverpakkingen, waar over het algemeen geen voedingswaarde etiket op zit, aan 

consumenten verkopen zonder het betreffende etiket. Het zelfde geldt voor foodservice outlets, zoals 

als (fast food) restaurants en andere horecagelegenheden die van dineren in het restaurant nu 

overgaan op bezorgen of afhalen. Ook in dat geval hoeft meer niet aan de gestelde labelingseisen te 

worden voldaan.   

 


