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UPDATE COVID-19 agrosector 10 april - 17 april
Hierbij sturen wij de update van de landbouwraden voor vrijdag 10 april (17 uur) tot en
met vrijdag 17 april (10 uur). Het betreft hier met name de berichten over de
agrohandel. Informatie vanuit RVO over Corona en Internationaal Zakendoen staat nu
op de homepagina onder Uitgelicht:

China
(Vrijdag 10 april, 17 uur)
•

•

•

Chinese Government established 46 cross-border pilot zones to stimulate foreign trade,
and especially e-commerce. In addition, to stabilize foreign trade and investment, the country
has launched a slew of measures, including optimizing export tax rebate (exemption) services,
increasing credit support, and implementing more favorable import taxation polices. Contact
the Embassy for an overview of all allowed cross border e-commerce into China. Note
however that NLs can only export the products which got market access to China, as with
traditional trade – China Daily
Following the spread of COVID-19 in Europe, Chinese consumers worry about the supply
and safety of imported milk powder. Europe has always been the largest source of
imported infant formula in China. According to statistics, China imported 345,500 tons of infant
formula in 2019, a YOY increase of 6.5%. They majority imports come from EU (71.6%). Some
factories such as Danone, FrieslandCampina, Abbott, Mead Johnson and Arla are all in Europe.
Some Chinese companies, such as Hypro 1897, Shengyuan, Synbiotics, healthy times and
other factories are also located in Europe. With the spreading of the COVID-19 epidemic in
Europe, facing the problems of restrictions of border closures, transportation and logistics, will
the online and offline supply of imported milk powder be affected? It is unclear whether
shipping by sea will face the shortage of containers, and whether the price of shipping by air
will increase due to the suspension of airlines. At the same time, on March 26, a message from
overseas milk powder fans group "Is European milk powder will be infected?" caused panic
among many mothers. The Chinese dairy industry expects that European milk powder brands
may face a crisis of losing in the Chinese market. If the European epidemic continues to
spread, it may also cause difficulties for raw materials, production, air transportation, and the
subsequent impact cannot be assessed.
Pork and breeding pig imports surge with 70% YOY in Jan. and Feb. as COVID19 and ASF have
led to tremendous domestic shortage.

Japan
(Vrijdag 10 april, 17 uur)
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Een unicum: de gezamenlijk Nederlands- Japanse veldinspectie van crocus-, hyacinth- en
alliumbollen zal dit jaar via video gaan.

Roemenië: exportverbod
(Vrijdag 10 april, 17 uur)
New Military Ordinance no.8/9.04.2020 published on 10.04.2020 forbids the export of the following
agri-food products from Romania to third countries (during the State of Emergency period – expected
to last until mid-May):
1. wheat and meslin - tariff code 1001; 2. barley - tariff code 1003; 3. oats - tariff code 1004; 4.
corn - tariff code 1005; 5. rice - tariff code 1006; 6. wheat or meslin flour - tariff code 1101; 7. soy
beans - tariff code 1201; 8. sunflower seeds - tariff code 1206; 9. sunflower seed, safflower or
cottonseed oil and their fractions, whether or not refined - tariff code 1512; 10. cane or beet sugar
and chemically pure sucrose - tariff code 1701; 11. bakery, pastry and biscuit products - tariff code
1905; 12. cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting
from the extraction of soybean oil - tariff code 2304; 13. cake and other solid residues, whether or
not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than
those of headings 2304 or 2305 - tariff code 2306. This list represents Annex 2 of Military Ordinance
no.8/9/04.2020
According to Article 8 of the Ordinance, intracommunity (EU) trade with the products listed above is
possible ONLY if the Member State of destination proves that the products are meant for domestic
or EU consumption. This rule is already in force as of today 10.04.2020. The exact text of the
relevant article 7 of this Military Ordinance reads as follows:
Article
7
(1) During the state of emergency, the export for agri-food products from the list provided in annex
no. 2 to this military ordinance
(2) The export procedures of the agri-food products provided in par. (1), in progress at the date of
entry into force of this military ordinance, is suspended during the state of emergency.
(3) During the state of emergency, the activity of issuing phytosanitary certificates for the export of
agri-food products from the list provided in annex no.2 is suspended.
(4) The measures shall be applied from the date of publication of this military ordinance in the Official
Gazette of Romania, Part I.
Regarding the seasonal workers: chaos at the moment, it seems. Some flights are grounded, also
based on this new Ministry Ordinance which foresees now that charter flights need to be approved
in advance by the Ministry of Transport (Aviation Authority).

Spanje
(Vrijdag 10 april, 17 uur)
•

•

De alarmstatus is verlengd tot en met 26 april. Wel mogen vanaf 10 april weer bedrijven
opstarten met niet-essentiële bedrijfsactiviteiten, zoals fabrieken en de bouwsector. De
agrifoodsector mocht de afgelopen weken door blijven werken, omdat zij tot essentiële
activiteiten werden gerekend.
De Spaanse regering heeft maatregelen genomen om makkelijker tijdelijke arbeidskrachten
voor het oogstseizoen in te huren. Met deze maatregelen verwacht de regering een oplossing
te bieden voor het tekort aan arbeidskrachten. Dit tekort werd eerder geschat op 150.000
personen, nu wijzen de schattingen richting de helft hiervan. Door de maatregelen kunnen
werklozen tijdelijk aan de slag zonder hun uitkering te verliezen en kunnen tijdelijke
werkvergunningen verlengd worden tot 1 juli. Ook mogen jongeren tussen de 18 en 21 jaar
afkomstig uit derde landen die legaal, maar zonder werkvergunning in Spanje verblijven,
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tijdelijk aan de slag. Over het algemeen reageert de tuinbouwsector positief, alleen op de
voorwaarde dat de arbeiders slechts op korte afstand van het werk mogen verblijven, wordt
kritisch gereageerd.
In de verschillende Spaanse havens is alles er op gericht om de werkzaamheden normaal te
laten verlopen. De handel van voedingsmiddelen en ‘ hygiëne’ producten steeg met 5-12 %. De
handel van andere producten is de laatste week van maart wel met 30% gedaald, volgens
cijfers van het Spaanse ministerie van Transport. Ook is het aanmeren van cruiseschepen niet
toegestaan.

Polen
(Vrijdag 10 april, 17 uur)
•

•

•

Poolse tomaten producenten ervaren geen moeilijkheden i.v.m. corona crisis. De oogst van de
eerste tomaten, bedoeld voor de binnenlandse markt, is net gestart. Export van Poolse
tomaten begint pas begin juni, op het moment dat de prijs van deze groente in Polen daalt.
Ook op het gebied van arbeid maken de producenten zich geen grote zorgen: nu hebben ze
geen extra medewerkers nodig, in juni is er naar verwachting voldoende arbeid beschikbaar
ook uit andere sectoren die wel geraakt worden door de crisis.
De Poolse zuivelsector ziet een gemiddelde daling van 10-15% in opbrengsten als gevolg van
een lagere vraag uit China voor melkpoeder en een lagere vraag uit Italië voor verse melk.
Tegelijkertijd is het ook een regulier seizoeneffect, dit is zeker niet (alleen) aan Corona toe te
schrijven. Aan de positieve kant stijgt de vraag uit Noord-Afrikaanse landen die strategische
voorraden aanleggen en is er als gevolg van productie problemen in een aantal west Europese
landen meer vraag naar Poolse zuivel. Dit is een positieve effect waarbij mogelijk een aantal
bedrijven juist zullen investeren in het verhogen van de productiecapaciteit in Polen.
Veevoerproducenten in Polen maken zich over het algemeen geen zorgen over de beschikbaar
van grondstoffen. Er is een vertraging van ongeveer 3-4 weken voor containers maar grote
bedrijven doen het goed en zien de vraag 10-30% stijgen. Zorgen zijn er wel om de
aanhoudende droogte in Polen en om de devaluatie van de Poolse munt zloty vs EUR/USD
waardoor de kosten voor de Poolse markt stijgen.

Portugal
(Vrijdag 10 april, 17 uur)
•

•

Per verordening 88-E/2020 d.d. 6 april is vastgelegd dat zacht fruit zoals aardbeien, frambozen
of blauwbessen met overheidssteun uit de markt worden gehaald. De producenten ontvangen
40% van de gemiddelde marktwaarde van de afgelopen vijf jaar. De maximale steun voor
frambozen bedraagt 309 euro per 100 kg, per 100 kilo blauwbessen is de maximale steun 205
euro, voor braambessen 273 euro. Voor aardbeien kan maximaal 96 EUR per 100 kg steun
worden verleend. De claim van de sector kreeg groen licht van het ministerie van Landbouw,
omdat de afgelopen weken problemen zijn vastgesteld bij de afzet, ook richting verwerkende
industrie.
Arbeidscontracten van immigranten die in de landbouw werken, met toestemming van de
Dienst Vreemdelingenzaken, zullen worden verlengd. Dit geldt ook voor hun verblijf in het land.
Het tekort aan arbeidskrachten kan deels worden opgevangen door inhuren van studenten
(schoolvakanties) met vrijstelling van inkomstenbelasting tot 2.194,04 euro. Dit was overigens
een maatregel die al langer bestond.

India
(Vrijdag 10 april, 17 uur)
•

Although the government has issued four advisories to allow agriculture and linked activities
during the lockdown, implementation is still a challenge. In the absence of labourers farmers
are scrambling for harvesting machines and offering higher wages. Since March 15, truck rental
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rates have increased by 75-85 percent (despite waiving of toll fees, motor vehicle taxes, below
minimum wages etc.). Fertiliser factories face a shortage of poly fibre bags for packaging,
leading to accumulation of fertiliser in silos. Pesticides and insecticides are facing problems due
to dependence on import from China and other countries.
Prices of key staples (except cereals) have increased nearly three times in the past month, due
to 60% lower supply to markets, high transportation costs and shortage of labour.
Breweries and sugar distilleries have received permission from the Food and Drug
Administration to manufacture hand sanitisers.

Iran
(Vrijdag 10 april, 17 uur)
De Iraanse douane geeft aan dat de import/export met buurlanden langzaamaan verbetert.
Wegtransport is mogelijk van/naar: Iraq (via grens Kurdistan), Azerbaijan (1 grensovergang) en
Afghanistan (drie grensovergangen). Grenzen die alleen open zijn voor treinverkeer zijn: Turkije
(alleen Iraanse treinen vanuit VAN, Turkije, geen koelcontainers, verwacht veel vertraging),
Azerbaijan en Turkmenistan (Sarakht railway). Maritiem verkeer is mogelijk tussen Bandar
Abas/Hormozgan en Quatar en Oman, en naar Azerbaijan via de Kaspische zee.

Frankrijk
(Zaterdag 11 april, 12 uur)
•

•

Het ministerie van Landbouw en Voedsel heeft besloten om i.v.m. corona de
publieksconsultatie over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) op te
schorten tot een nader te bepalen datum. Het publieke debat ‘ImPACtons!’ (PAC = Politique
Agricole Commune oftewel GLB) is eind februari van start gegaan en is een openbaar debat
over nationale vraagstukken in relatie tot het toekomstig GLB.
Frankrijk staat tijdelijke versoepeling toe van regelgeving omtrent toedieningszones van
gewasbeschermingsmiddelen. Sinds 1 januari 2020 zijn er van overheidswege zgn. zônes
de non traitement (ZNT) ingesteld, gebieden rond woningen waarbinnen geen
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden, afhankelijk van type gewas en gebruikte
materialen/middelen. De bedoeling was om gedurende de eerste maanden van het jaar door
voorlichting en dialoog boeren en burgers nader tot elkaar te brengen en tot departementale
handvesten te komen. Het ministerie van Landbouw en Voedsel vindt dat het gezien de Covid19 epidemie lastig is geworden om deze openbare raadpleging voort te zetten en staat een
tijdelijke versoepeling toe. Dat betekent dat tot eind juni onder bepaalden voorwaarden dichter
bij bewoonde gebieden gewassen behandeld mogen worden: 3 m voor lage gewassen (i.p.v. 5
m) en 5 m voor hoge gewassen (i.p.v. 10 m).

Verenigde Staten
(Zaterdag 11 april, 12 uur)
•

De verkoop van vers brood en bakkerijproducten, verse vleeswaren en gerechten (de
zogenaamde deli-counters) in supermarkten is in de afgelopen periode flink gedaald. De reden
is dat veel winkels hun full-service counters, buffetten en de afdelingen waar “ready-to-order
items” worden verkocht hebben gesloten om daarmee het contact tussen supermarktpersoneel
en shoppers zoveel mogelijk te beperken. De verkoop van bereide gerechten (salades en
sandwiches) is met 37% naar beneden gegaan vergeleken met de zelfde periode in 2019 en
verse bakkerijproducten met meer dan 20%. Er is een stijging te zien in de populariteit van
voorverpakte voedingsmiddelen zoals vleeswaren, kaas en brood. De verkoop van boter, eieren
en kaas op de zuivelafdelingen van supermarkten is in de tweede en derde week van maart
met 60% omhoog gegaan en ook de laatste week van maart zag nog een stijging van meer
dan 22% vergeleken met vorig jaar. Dit wordt toegeschreven aan een stijging van het thuis
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bakken. Overigens lijkt het aantal supermarktbezoeken af te nemen vergeleken met de laatste
paar weken van maart. Er is toen door veel gezinnen extra veel eten ingeslagen.
Het is niet alleen de verkoop van toiletpapier, handreinigingsmiddelen en gehakt die opeens
een stijging ziet in de VS. Ook voedingssupplementen en vitamines zijn de afgelopen weken in
populariteit toegenomen. Het gaat dan met name om supplementen die de immuniteit
verhogen, zoals bijvoorbeeld zink en vlierbes, maar ook om middelen ten behoeven van stress
management zoals “hemp”. De verkoop van multi-vitamines steeg met 78% en individuele
“letter” vitamines met 92%. Vloeibare supplementen zelfs met 119%. De verwachting is dat
deze trend zich voorlopig zal voortzetten.

India
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
•
•

Air India will fly to Frankfurt and London carrying seasonal fruits and vegetables under a
support scheme for agricultural exports, bringing back medical supplies.
The Union government on Saturday exempted the fisheries and the marine food industry from
the ongoing lockdown. The exemptions include feeding and maintenance of fisheries,
harvesting, processing, and packaging. It also covers cold chain, sale and marketing,
hatcheries and movement of fish and marine food products.

Japan
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
•

•

In Tokyo, food service industries, and department stores, are during the State of Emergency
allowed to continue operation for shorter opening hours. For example, restaurants and other
food service operators may be to open from 5 am to 8 pm (serving alcohol until 7 pm).
Whether the sales of fresh flowers at department stores should be considered "essential", is
currently still being examined. Distributors are afraid of a prolonged decrease in demand. Major
meat packers expect mounting stock of high-end wagyu beef as a result of shortened opening
hours of restaurants, even after May. The demand for fresh produce at supermarkets is
increasing, due to a hike in household consumption, while the retail business for the food
service sector is struggling. The demand is expected to drop further, as it is likely more
restaurants will decide to close for this month.
Japan tries to move workers temporary from the tourism and food service sectors, to the
agricultural sector. With its tourism business shrinking drastically, due to a declining number of
visitors from overseas, and consumers refraining from travelling, it is facing difficulty in
maintaining employment.

Zuid-Korea
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
Korea has started exporting melon into Singapore by ship. Korean melon has been exported into
ASEAN countries by plane. Since air freight fares soar approximately 3 times more than normal
prices, Korean agricultural sector has tried to change the transportation method from plane to ship.
It is already proven to be successful in a pilot export of Strawberry early this month. It takes 10 days
for the melon to arrive in Singapore.

Taiwan
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
Taiwan export of flowers compared to same time last year was dropped by 15 %. Export took
around 40% of Taiwan total flower production, and the production value is around 1.6 billion NT
Dollars. Main export items include Phalaenopsis, Oncidium, Cymbidium, Anthurium and Eustoma,
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and market is to Japan, US and South East Asia countries. Council of Agriculture in Taiwan is
communicating with airline companies for charter flight to help the industry. The import for domestic
market was also dropped by 30 %.

China
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
•

•

•

According to local media’s report, the construction of a large-scale Venlo-style
greenhouse got close to completion in Qingdao’s Laixi district at the beginning of April.
This project is part of the CNBM (China National Building Materials Group) Intelligent
Agriculture Town in Laixi and covers a construction area of 140.000 m2. The greenhouse, being
called the “Super Intelligent Vegetable Factory”, is expected to be put into operation in May.
The China (Shouguang) International Vegetable Science & Technology Fair was moved
to an online fair, lasting form April 20 to May 30. The fair organizer has been in close
collaboration with some of Chinas biggest news platforms and e-commerce companies to bring
visitors different experience with online tours.
NBSO Wuhan: Due to the outbreak, all tulip flower parks are closed to the public. To prepare
the show, several million bulbs were imported from NL.

Marokko
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
De Coronacrisis versterkt de droogteproblematiek in de Marokkaanse landbouw. De vooruitzichten
voor de graanoogst zijn slecht en er wordt op massale invoer van tarwe en gerst gerekend. De korte
opleving van de Marokkaanse export van groeten en fruit naar de EU in maart werd vooral
veroorzaakt door de stagnerende productie in Spanje, Italië en Portugal. Sinds de lockdown in
Marokko vanaf 20 maart, neemt de productie en de export snel af doordat de EU markt verzadigd
raakt, de prijzen dalen en het door de hygienemaatregelen steeds moeilijker wordt om werknemers
op de velden en de pakstations te krijgen. Dit geldt vooral in de groenten- en fruitsectoren in Agadir
(tomaten, paprika’s, bonen) en in het noordelijke Larache (aardbeien, frambozen, bessen). Het
gebrek aan werkcapaciteit speelt ook in andere arbeidsintensieve sectoren zoals de verwerking van
vis en garnalen. Ook het aanmonsteren van Marokkaanse bemanning en het aanlanden van vis,
wordt sterk bemoeilijkt door de hygienemaatregelen, omdat de bemanning het schip niet mag
verlaten. In de visserijsector is 85% van de productie bestemd voor de export.

Verenigde Staten
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
•

•
•

Smithfield Foods heeft afgelopen weekend aangekondigd dat hun varkensverwerkingsfaciliteit
in Sioux Falls, S.D. gesloten wordt “until further notice.” De faciliteit in South Dakota is met
3700 werknemers een van de grootste slachterijen van Smithfield Foods. Bij bijna 300
fabrieksmedewerkers is COVID19 vastgesteld, bijna de helft van alle Conona gevallen in de
staat. De CEO van Smithfield gaf aan dat met de sluiting van deze fabriek en van verschillende
andere slachterijen de beschikbaarheid van vlees in de knel komt. De sluiting veroorzaakt ook
problemen voor de varkenshouderij. Wekelijks ontvangt de faciliteit in Sioux Falls varkens van
meer dan 550 leveranciers. Deze varkenshouders kunnen nu hun dieren niet meer kwijt.
De druk op de Administratie om steun aan de landbouwsector te verstrekken neemt toe. Het
Amerikaanse Congres heeft al in maart US$ 23 miljard aan steun beschikbaar gesteld voor de
landbouw.
Rabobank heeft zijn verwachtingen voor de ontwikkelingen op de Amerikaanse zuivelmarkt
bijgesteld waarbij zuivelprijzen 30% zullen dalen t.o.v. voor COVID-19 prijsniveau. Rabobank
verwacht drie marktbewegingen voordat de markt over 12 maanden stabiliseert. De
binnenlandse vraag naar zuivelproducten in supermarkten is toegenomen, maar dat is niet
genoeg om de daling van de vraag in de foodservice te compenseren. Vooral de vraag naar
kaas is afgenomen, waarvan 45% van de productie is bestemd voor de foodservice. Vervolgens
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zal de vraag in de supermarkten afnemen, omdat consumenten geen voorraad meer zullen
inslaan maar deze alleen aanvullen, en zal de markt vooral worden gekenmerkt door logistieke
en financiële uitdagingen. Een derde golf zal waarschijnlijk een wereldwijde recessie zijn
waardoor zuivelprijzen onder druk blijven staan in 2021. Het feit dat 40-50% van de
melkproductie in de VS onder een risicomanagementprogramma valt biedt enige verlichting.

Canada
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
•

•

De Canadese Minister van Landbouw, Marie-Claude Bibeau, heeft CAD$50 miljoen budget
uitgetrokken voor een programma om de landbouw te ondersteunen met de kosten voor zelfisolatie voor buitenlandse werknemers bij aankomst in Canada. Bedrijven kunnen tot CAD$
1.500 per medewerker aanvragen voor kosten zoals geïsoleerde verblijfplaatsen voor
buitenlandse werknemers. Het budget van de Canadese overheid zal beschikbaar blijven zolang
het zelf-isolatie protocol van kracht is.
Canada en Mexico zijn klaar voor USMCA. Beide overheden hebben aan alle voorwaarden
voldaan voor implementatie. Als de VS deze maand ook aan de voorwaarden voldoet, kan het
handelsverdrag per 1 juli in werking treden.

Frankrijk
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
President Macron heeft gisterenavond tijdens een toespraak aangekondigd dat de huidige – strikte lockdown maatregelen in stand blijven tot 11 mei. Minister Le Maire van Economische Zaken
verwacht dat de verlenging van de maatregelen leidt tot een economische krimp van 8%. Vanaf 11
mei worden de maatregelen geleidelijk versoepeld. De horeca blijft na 11 mei echter nog gesloten.
Festivals en sportevenementen zijn niet toegestaan tot half juli. De Franse grens met derde landen
blijft gesloten tot nader order.

Bulgarije
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
•

•

•

The government established a requirement for supermarket chains to sell Bulgarian food
products originating from the same region of the country where the respective supermarket is
situated. Council of minister’s decree on published Monday, 13 April. It obliges the supermarket
chains to provide enough space for displaying and selling such food products in their outlets
and should put up signs indicating that the foods were produced locally. The decree applies to
chains which run supermarkets in more than three administrative regions in Bulgaria.
Open markets and flower markets were closed again by the Health Minister, due to the
large people gathering around Easter holidays. If market operators manage to set better
organization, the marker places will reopen after Orthodox Easter on 19 April. The State will
buy produce from Bulgarian growers who were unable to sell it, which will be offered to care
homes and social services.
More than 420,000 school children will receive at their homes the free fruit and milk usually
given to them in school under two schemes of the Agriculture Ministry. The fruit will come from
the unsold quantities the authorities will purchase from Bulgarian farmers after the closure of
open-air produce markets.

Roemenië
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
•

On 10.04.2020 Romania decided to ban exports of cereals, oilseeds and products thereof
to third countries (during the State of Emergency period – expected to last until mid-May),
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while conditioning intra-community trade by a proof that the products will not leave the EU.
The proof consists of a statement issued by the MS buying company – see exact text:
https://www.madr.ro/comunicare/download/4073_03168d064562383ca55f32312640e9ab.html
Severe criticisms followed this decision, from politicians and especially from branch associations.
There was no indication that the stock of these raw materials was running out, they claim. The
ones who will suffer are actually Romanian farmers and traders whose contracts are stopped
overnight, commercial relations built up during several years are now jeopardized, the inclusion
of processed products (including even biscuits!) is a big mistake considering Romania’s effort to
shift from raw material export to processed products export. It is very likely that a new Military
Ordinance shall be issued soon, it is not yet known how big a step-back Romania would take.
The ban on processed products might be removed, however the one on raw materials might be
kept or reformulated.
Retailer Mega Image (part of Ahold-Delhaize) decided to give a 25% bonus to its “front-line”
employees from stores and warehouses, starting with March 9, showing appreciation for the
risk they are taking during challenging times.

Hongarije
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
Around 25-30 thousand seasonal workers missing from the economy. The asparagus harvest would
still need another 2-3 thousand farmhands.
Arboriculture: Tree and grape nurseries struggling because of the crisis. Materials for plantation
imported from abroad are delayed. The National Food Chain Safety Office (NÉBIH) is urging
enterprises to purchase from domestic nurseries in order to help the sector.
According to analysts, the domestic animal husbandry sector is more vulnerable than plant cultivation
its fast production cycles. The pig sector and the beef cattle industry might be affected next.

Servië
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
•

•

The Electronic Market of Serbia was opened on Friday at the site of MoA :
https://pijaca.minpolj.gov.rs/ . All interested citizens can, with simple registration, buy a wide
variety of fruits, vegetables, meat, cheese, milk, eggs, honey, as well as a number of other
traditional Serbian food products. The ordered goods can be shipped to citizens directly from
the producer, but also through a number of courier services. Trainings of farmers to make use
of e-market has been organized by NGOs. Some municipalities in Serbia are buying out fresh
farm produce and offering it to the Unions or donating it to the most vulnerable families in their
municipalities.
The countries of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) have approved a list of
vital goods which should be given priority in cross-border transport, including food and medical
equipment. This involves accelerated legal and medical procedures at certain border crossings
which will be open for a 24/7 transport of goods. The announcement of the arrival of goods to
the border crossings will be carried out through the system of electronic data exchange
between the customs administrations within the CEFTA. Railway transportation of passengers
is completely stopped, but the cargo transportation continued without any problems.

Turkije
(Dinsdag 14 april, 10 uur)
Afgelopen vrijdag werd om 22:00 uur een algeheel uitgaansverbod aangekondigd dat om
middernacht zou ingaan voor 48 uur. Dit leidde onmiddellijk tot grote groepen mensen bij
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levensmiddelenwinkels, supermarkten en bakkerijen inclusief diverse relletjes en vechtpartijen.
Komende weekend zal deze maatregel opnieuw worden ingesteld.

Turkije
(Dinsdag 14 april, 16 uur)
De Turkse Minister van Landbouw & Bosbouw maakte vanmorgen bekend dat ter versterking van de
voedselzekerheid een nu nog onbekende hoeveelheid braakliggende landbouwgronden die in
overheidsbezit zijn, verdeeld worden onder boeren om meer strategische gewassen zoals graan,
bonen, oliezaden en voedergewassen te verbouwen. Ook worden voor meer dan 50.000 boeren de
pachtgelden voor minimaal 6 maanden opgeschort.

Roemenië
(Dinsdag 14 april, 16 uur)
Military Ordinance no. 7/4.04.2020 allowed the movement of seasonal workers to other countries
by means of charter flights. It did not provide details on how this activity should be organised in
practice, and a Order 875 issued April 10 fills out those details. The recruitment agencies are still the
ones who must arrange all the ins and outs of this ‘operation’, however the airline companies must
fulfil some requirements in order to be allowed to carry out the flight.
The procedure states that an approval for these flights needs to be obtained first from the Civil
Aviation Authority (www.caa.ro). The airline operator must send a request to CAA at least 48 hours
before the scheduled flight time. CAA issues the requested approval within maximum 24 hours from
the receipt of the complete documentation. However, CAA shall not approve flights which are
scheduled at an interval of less than 4 hours between them. This can obviously limit the number of
flights which can depart from an airport every day. Also, the companies which do the transport of
workers from their residence areas to the airports, must notify in advance the Road Transport
Authority about the respective services. They must also make sure that passengers do not arrive at
the airport more than 4 h before the flight. Also previously planned and arranged charter flights must
undergo this new procedure.

Duitsland
(Dinsdag 14 april, 16 uur)
•

•

De melkprijzen dalen al sinds eind januari als gevolg van de coronacrisis. Er is een groeiende
roep tot overheidsingrijpen, bijvoorbeeld door de productie te beperken. De gemiddelde prijs
ligt nu op 30 cent/kg, verdere daling tot onder de 25 ct/kg in mei wordt verwacht.
Landbouwminister Klöckner roept supermarkten op melk niet tegen dumpprijzen te verkopen.
Topagrar organiseert 16 april samen met startup ag.supply een online webinar over “Corona in
de landbouw: kansen benutten!”. Link voor aanmelding:
https://zoom.us/webinar/register/1815861712020/WN_YXgVx-TeSZq7WMoztkRwgQ

Griekenland
(Dinsdag 14 april, 16 uur)
Producenten van alcohol stellen pure alcohol ter beschikking aan het Ministerie van Volksgezondheid.
De alcohol is bedoeld voor ziekenhuizen.
Schapen- en geitenboeren blijven druk uitoefenen op de regering. Nu de vraag naar schapen- en
lamsvlees is gekelderd, zijn de boeren bang met zo’n 2 miljoen onverkochte dieren te blijven zitten..

Oekraïne
(Dinsdag 14 april, 16 uur)
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•

•

Oekraïne zal begin mei haar economie geleidelijk heropenen, volgens premier Shmyhal. Hij wil
500.000 banen creëren voor mensen die tijdens de quarantaine niet konden werken. Ook wil
hij goedkope leningen verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven die tijdens de
quarantaine de deuren moesten sluiten. Verder zullen de beperkingen voor het openbaar
vervoer geleidelijk worden opgeheven. De scholen gaan waarschijnlijk begin juni weer open en
blijven open tot begin juli zodat studenten het schooljaar kunnen afsluiten.
Nestle in Oekraïne zal 20 miljoen UAH uittrekken voor de aankoop van de benodigde
apparatuur en beschermingsmiddelen voor medische instellingen, evenals voor
voedselpakketten voor gemeenschappen. In totaal is Nestle in Oekraïne van plan ongeveer
12.000 mensen en gezinnen te voorzien van voedsel en diervoeder.

Singapore
(Dinsdag 14 april, 16 uur)
•
•
•
•

Sinds zaterdag is het dragen van mondkapjes in supermarkten en het OV verplicht.
Singapore Food Agency (SFA) heeft aangegeven op korte termijn meer voedsel te willen
importeren uit Nederland (met name eieren en vlees). Met NVWA wordt er nu gekeken welke
producenten uit NL aan de Singaporese richtlijnen voldoen.
De overheid gaat een tender uitschrijven voor rooftop farms op daken van publieke residentiele
gebouwen om zo de productie van lokaal voedsel te versnellen. De tender loopt tot volgende
maand.
Unilever heeft samen met de overheid 14.000 “care packages” uitgedeeld aan houders van
eetstalletjes. Hierin zitten schoonmaakmiddelen maar ook ingrediënten en specerijen van
Unilever. Ook bevat het een thermometer en een logboek zodat ze hun eigen temperatuur in
de gaten kunnen houden en hun algemene gezondheid status.

India
(Dinsdag 14 april, 16 uur)
•

•

•

•

The lockdown in India has been extended until 3rd May (this also includes domestic and
international commercial passenger flights and trains). In the coming week, every town and
district will be assessed as to how it has fared on tackling the coronavirus. Areas which have
shown improvement will be given certain relaxations.
Amid the lockdown, SFAC (small farmers agribusiness consortium) will add 415 electronic
rural markets to the existing 585, thus helping farmers to get real-time payments. The
Agriculture Ministry has set up a call centre to ease the difficulties in agri logistics,
particularly the inter-State movement of perishable vegetables and fruits.
Florists, flower traders and farmers in the floriculture sector in India are staring at an
uncertain future as they suffer heavy losses. The government has not yet announced any
financial support.
The Government on Monday tightened the conditions for import of refined palm oil, which
was placed under the ‘restricted’ category (from ‘free’ in January this year). According to the
restrictions, an importer can import refined palm oil (RBD) if there is a pre-purchase
agreement and details of import for the last 3 years. The validity period of licenses provided to
import palm oil has been curtailed from 18 months to 6 months. According to the industry
body the government may have done this to protect the refineries that are there in India, and
to soften the impact of the lower prices of oilseeds in India like that of mustard whose
harvesting season is ongoing.

China
(Woensdag 15 april, 10 uur)
•

China Feed Industry Expo 2020 is cancelled, the China Feed Industry Association and China
National Animal Husbandry Station said.
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•
•

•

•

•

China’s exports only fell with 6.6 per cent in March after having contracted 17.2 per cent in
combined figures for January and February. But with global demand set to drop amid antivirus
measures in US and Europe, analysts have warned of a substantial fall in the coming months.
China brought in 23.56 billion yuan worth of farm goods from the US in the first three months
of 2020. This is up 110% compared to last year. In addition China committed to buy additional
agri products with a total value of 32 billion US dollar in upcoming two year under the phase 1
of the China-US trade deal. In addition, China brought in 7.8 million tonnes of soybeans
from the U.S. in the first quarter of 2020, worth 21.88 billion yuan, up 210% from last year.
Seafood reduced sales Under the epidemic situation, logistics is strictly restricted. In
addition, many countries have strengthened the sanitary inspection and quarantine of imported
products, which has a great impact on seafood that cannot be kept for a long time. In the first
quarter, China's aquatic products exports reduced below 800,000 tons, a drop of up to 21.1%.
Grain importing increased by 5.7%. To ensure market supply and stabilize prices, grain imports
of China have increased. In the first quarter, China ’s grain imports were 24.06 million tons, an
increase of 5.7% year-on-year. However, the import value did not change much. It was 62.12
billion RMB (about 8.029 billion euros), an increase of 0.1% over the same period of last year.
In other words, China spent almost the same amount of money as last year and bought more
grain than last year.
Import pork increased by 1.7 times. According to the statistics of GACC, China imported
951,000 tons of pork in the first quarter, an increase of 1.7 times. Among them, 168,000 tons
of pork imported from the United States, an increase of 6.4 times, worth 3.04 billion RMB
(about 392.7 million Euros), an increase of 16 times.

Vietnam
(Woensdag 15 april, 10 uur)
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc on April 10 approved the resumption of rice exports after a
short suspension, permitting a volume of 400,000 tons of rice to be exported this month. Following
this decision, the Ministry of Industry and Trade noted on same day that it would open the online
customs system for rice export registration on April 11. Many rice exporters complained that they
could not register for rice exports because the Vietnam Automated Customs Clearance System was
opened at midnight on April 11, and by early April 12, the system showed that all 400,000 tons of
rice from the quota had been assigned.

België
(Woensdag 15 april, 10 uur)
Werknemers die technisch werkloos zijn en willen inspringen in de landbouw, kunnen als
seizoenarbeider aan de slag met behoud van 75 procent van hun uitkering. Dit geldt ook voor
bruggepensioneerden en personen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Ook studenten kunnen
aan de slag in de agro-food sector zonder dat dat gevolgen heeft voor hun jaarlijks aantal toegelaten
uren. Asielzoekers, die een asielaanvraag ingediend hebben, krijgen toegang tot de arbeidsmarkt. In
de landbouw is dringend behoefte aan 25.000 seizoensarbeiders en België telt momenteel 1,26
miljoen technische werklozen.

Verenigd Koninkrijk
(Woensdag 15 april, 10 uur)
•
•

Om de personeelscapaciteit maximaal te kunnen gebruiken stelt de Food Standards Agency
ingeplande audits in de vleessector uit tot het einde van juni voor sites met een voldoende
tot goede track record.
Supermarktketens gaan door met het opheffen van kooplimieten nu voorraden zich
herstellen. Aldi en Morrisons hebben de restricties inmiddels volledig teruggedraaid, Waitrose
nam in het weekend ook de meerderheid ervan weg maar blijft nog een maximum van drie
stuks hanteren voor o.a. pasta, rijst en sommige diepvriesproducten. De ketens hopen dat
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meer mensen weer in de winkels komen shoppen, waardoor voor degenen die daartoe niet in
staat zijn bezorgslots voor online bestellingen vrijkomen.

Palestijnse Gebieden
(Woensdag 15 april, 10 uur)
De situatie verslechtert. Duizenden werkloze Palestijnen hebben nul inkomsten en de toegang tot
levensmiddelen (die op zich nog goed beschikbaar zijn) wordt preciar. Zowel de Palestijnse Autoriteit
(Westbank) als Hamas (Gaza strook) hebben geen fondsen om bij te springen.

Verenigde Arabische Emiraten
(Woensdag 15 april, 10 uur)
The UAE Ministry of Climate Change & Environment has introduced an e-service for issuing import
permits for veterinary equipment and supplies, animal care supplies and disinfectant. The Import
permit is valid for 90 days from the date of issue. Required documents for import are: import permit,
customs declaration, bill of lading, purchase invoice, certificate of origin, certificate of analysis
(disinfectant only). Veterinary equipment and supplies and animal care materials shall be approved
in the ministry’s lists. The import request should be submitted by one of the authorized
establishments to import these materials.

Brazilië
(Woensdag 15 april, 10 uur)
•

•

Sanitaire invoereisen voor dierlijke producten worden in sommige landen zomaar ineens
versoepeld, constateert landbouwminister Tereza Cristina. Daarom lukte het Brazilië in maart
om haar exportmarkt verder uit te uitbreiden. Voorbeelden zijn de uitbreiding van export van
pluimvee en rundvlees naar Egypte, vis naar China (waar sinds 2015 geen nieuwe Braziliaanse
exporteurs waren toegelaten) en verhoging van de importquotum voor rundvlees in Indonesië.
Daarnaast opende Koeweit de grenzen voor Braziliaans rundvlees, gaat Brazilië broedeieren
exporteren naar Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten en heeft Argentinië
gezondheidscertificaten aanvaard voor de invoer van embryo's van runderen, sperma van
varkens en kippenvlees. Maleisië en Singapore hebben contact opgenomen met het ministerie
om de invoer van kip en rundvlees te hervatten of te verhogen.
De sociale isolatie deed de vraag naar eieren enorm toenemen, waardoor sinds begin april
eieren tegen recordprijzen verhandeld worden. Behalve dat tijdens Pasen de vraag naar eieren
traditioneel toeneemt, heeft bezorgdheid over een mogelijk voedseltekort geleid tot een
grotere vraag vanuit de groot- en detailhandel. In de maand maart heeft Brazilië 63,3 ton
eieren geëxporteerd, d.w.z. 60% minder dan de maand daarvoor en 88% minder dan een jaar
geleden. Ondanks de gunstige nominale wisselkoers zijn de inkomsten uit de eierenexport het
laagst in de afgelopen 13 jaar.

Chili
(Woensdag 15 april, 10 uur)
•

•

De Staatsbank en het ministerie sloten een overeenkomst om ervoor te zorgen dat kleine
producenten versneld irrigatie aanleggen. Die technologie is voor de productie in Chili van
groot belang. Voor de agrofood-sectoren komen extra middelen vrij voor oa garanties voor
investeringen, werkkapitaal, en exportkredieten, zowel voor producties voor de binnenlandse
markt als voor de exporterende sectoren. Samen met de extra inspanningen van de Nationale
Bank is er voor dit soort maatregelen USD 1,2 miljard beschikbaar.
De agrologistiek in de (lucht)havens in Chili verlopen vrij soepel. Er is enige vertraging doordat
douane en de nationale NVWA (SAG) niet op volle kracht werken, maar afhandeling en
certificering lopen goed door. Enkele havens hebben minder containers beschikbaar.
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Verenigde Staten
(Woensdag 15 april, 10 uur)
•

•

•

Niet alleen Smithfield Foods sluit een vleesverwerkingsfaciliteit (Sioux Falls in Zuid-Dakota)
- vandaag heeft JBS/USA de sluiting aangekondigd tot 24 april van zijn rundvlees productie
faciliteit in Greeley Colorado. Het bedrijf is de grootste werkgever in dit deel van Colorado
en een van de grootste verwerkers van rund – en varkensvlees in de VS. Het bedrijf zal de
werknemers tijdens de sluitingsperiode blijven betalen. De Greeley verwerkingsfaciliteit
speelt een belangrijke rol in de nationale voedselvoorziening in de VS.
Een groep van meer dan 60 Senatoren en Afgevaardigden hebben een brief gestuurd aan
de leiding van de WHO, OIE en de FAO met het verzoek om actieve stappen te nemen om
zogenaamde “wet markets”, waar levende wilde dieren worden verkocht voor humane
consumptie, te sluiten.
De gouverneur van Californië heeft vandaag een eerste kader bekend gemaakt voor
heropening van de staat. Inwoners gaan te maken krijgen met een radicaal andere
werkelijkheid dan voorheen. Mondkapjes zullen gemeengoed worden en in restaurants
zullen obers maskers en handschoenen dragen. Ook zullen wegwerpmenu’s moeten worden
gebruikt en het aantal tafeltjes in een ruimte zal mogelijk moeten worden gehalveerd.

Mexico
(Woensdag 15 april, 10 uur)
•

•

•
•
•

Verschillende agro-food bedrijven zetten zich in bij de bestrijding van het corona-virus:
Heineken Mexico (sinds begin april noodgedwongen gestopt met haar bierproductie, officieel
een niet-essentiële activiteit), gaat hand-gel en mondkapjes produceren. De pluimveesector
gaat vlees en eieren doneren aan arme Mexicanen die hard door de crisis worden getroffen. En
precisie-landbouwbedrijven stellen hun drones ter beschikking voor het desinfecteren en
patrouilleren van gebieden.
In de bedekte tuinbouw, die voornamelijk groenten produceert voor de VS, wordt gevreesd dat
de vraag naar verse groenten in de VS zal dalen, als consumenten die hun inkomen achteruit
zien gaan, overstappen op goedkopere alternatieven (bijv. tomaten in blik i.p.v. verse
tomaten)
ANTAD, de branche-organisatie voor de detailhandel (die zo’n 51.000 winkels in het land
vertegenwoordigt), geeft in haar inkoopbeleid tijdelijk prioriteit aan Mexicaanse producten.
Detailhandelprijzen van consumptie-eieren stegen in maart met 26%, vanwege paniekaankopen en verandering in consumptiepatronen.
Conafab, de branche-organisatie voor meer dan 140 bedrijven uit de diervoeder-industrie
(waaronder ook Nederlandse bedrijven), heeft de overheid gevraagd te worden aangemerkt als
‘essentieel’, om door te kunnen blijven werken tijdens de noodverordening, die momenteel van
kracht is.

Spanje
(Woensdag 15 april, 16 uur)
•

•

Boerenorganisatie Asaja heeft een online vacaturebank opgericht om vraag en aanbod voor
seizoensarbeiders te matchen. Eerder versoepelde de Spaanse overheid al de
arbeidsregelgeving om meer mensen aan het werk te krijgen. Volgens de laatste berichten lijkt
dit nog steeds onvoldoende.
De lockdown begon een maand geleden met hamsteren en werd daarna gevolgd door een
daling van de verkoop, uitgezonderd de meer luxe producten zoals chocola en wijn. In de week
voor Semana Santa (30 maart-5 april) lieten de supermarktverkopen weer een stijging van
22% zien. Veel consumenten maken daarbij gebruik van thuisbezorging, dit is de laatste 2
weken met 84% gestegen. Opvallend is dat niet alleen de grote supermarkten, maar ook kleine
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•

producenten profiteren van de stijgende tendens van de thuisbezorging. Ecologische
producenten, die lokaal hun producten kunnen leveren, noteren een stijging van de verkoop
van 50%.
In de Spaanse sector voor pluimveevlees wordt een verlies verwacht van 600 miljoen euro.
Ondanks de toegenomen vraag (ca 25%) in de supermarkten, lijden zij grote schade door de
sluiting van de horeca en het uitblijven van toeristen.

Duitsland
(Woensdag 15 april, 16 uur)
•

•

•
•

•

Tussenbalans van de 1e week “Seizoensarbeid 2020” is positief. Het is gelukt om op een
geordende manier seizoenarbeiders uit Oost-Europa naar Duitsland te halen. De afspraken
werken, zegt het Duitse Bauernverband. Iets minder dan de helft van de toegestane 40.000
buitenlandse werknemers voor de maand april is inmiddels al aangekomen.
Handelsverband HDE pleit in een 10-punten-plan voor een versoepeling van de
coronamaatregelen voor de detailhandel, een sector met 1,7 miljoen banen. Daarnaast willen
ze extra ondersteuning voor kleinere ondernemers om faillissementen in de Duitse
binnensteden te voorkomen.
Vanmiddag bespreekt het Duitse Kabinet met de MP’s van de Bundesländer of en onder welke
voorwaarden er verlichting mogelijk is van de geldende beperkingen. Verwachting is dat de
grensmaatregelen in ieder geval tot 4 mei blijven gelden.
Het Duitse Bauernverband wil dat voedselzekerheid en de positie van de landbouw weer de
kern worden van het EU-Landbouwbeleid. Daarom moet de balans tussen een productieve
landbouw en milieu-doelen opnieuw worden bekeken. Dat houdt ook het opnieuw beoordelen in
van de Green Deal en de “Farm-to-Fork-Strategie”.
Landbouwminister Klöckner heeft het Duitse Bauernverband laten weten, dat ze erop rekent
dat de EU de huidige crisis als een buitengewone situatie erkent. Daarom zou bijv. het afwijken
van administratieve deadlines niet tot kortingen mogen leiden. Ook vindt zij, dat verschoven of
uitgevallen controles geen negatieve gevolgen mogen hebben.

Frankrijk
(Woensdag 15 april, 16 uur)
•

•

Landbouwminister Guillaume heeft in een gesprek met Europees Landbouwcommissaris
Wojciechowski zijn verzoek herhaald om met spoed marktbeheermaatregelen te nemen,
daar bepaalde landbouwmarkten snel verslechteren. Hij benadrukte dat er niet langer gewacht
moet worden met het in werking stellen van instrumenten in het kader van de
gemeenschappelijke marktordening zoals private opslag voor de zuivel-, schapen-, geiten- en
kalfsvleessector, en het in werking stellen van marktmaatregelen voor de groenten- en
fruitsector. Hij herinnerde ook aan de ernstige situatie voor de tuinbouwsector en de
wijnsector, waar de gevolgen van de coronacrisis nog eens bovenop de invoering van
importheffingen door de VS komen. De minister is verheugd over de recente maatregelen van
de Europese Commissie voor beheer van GLB-steun, maar de minister vraagt de Commissaris
om meer flexibiliteit voor lidstaten en regio's, met name voor de uitvoering van controles ter
plaatse.
Bloemisten maken zich zorgen over de lelietjes-van-dalen, die traditioneel op Dag van de
Arbeid (1 mei) worden verkocht. De Franse Federatie van Ambachtelijke Bloemisten (FFAF),
met 14.000 leden, schat het verlies van de afgelopen weken al op meer dan 40 miljoen euro.
60% van de bedrijven heeft in maart een omzetdaling van 50-70% gekend. Hoogtepunten qua
omzet voor bloemisten zijn Moederdag, Valentijnsdag, Kerstmis en 1 mei. Vorig jaar gaven de
Fransen 22 miljoen euro uit aan takjes lelietjes-van-dalen, om elkaar op symbolische wijze
geluk te wensen. In Frankrijk wordt 31% van de lelietjes-van-dalen gekocht bij bloemisten en
25% in supermarkten.
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Griekenland
(Woensdag 15 april, 16 uur)
•
•
•

Minister van Rural Development and Food heeft EU commissarissen gevraagd in te grijpen om
de Roemeense exportbeperkingen voor voedsel van de baan te krijgen; het is een serieuze
handelsbelemmering die de supply chain kan verstoren, aldus de minister.
Een van de problemen is een gebrek aan arbeidskrachten. Het Ministerie kijkt of Albanezen
veilig naar Griekenland kunnen worden gehaald, of dat Grieken die momenteel werkloos zijn
(tijdelijk) in de sector aan de slag kunnen.
Ons bereiken zojuist berichten dat er problemen zijn aan de grens met Griekenland en Cyprus
met transporten levende dieren. Daarover later meer.

Oekraïne
(Woensdag 15 april, 16 uur)
•
•

•

Van de Oekraïense werknemers die Polen vanwege de quarantaine heeft verlaten wil een derde
teruggaan. De helft van de Oekraïners die momenteel in Polen werken, wil hun verblijf daar
verlengen, volgens het Pools arbeidsbureau, “Gremi Personal”.
De afwezigheid van vluchten vanuit Oekraïne is dermate verstorend voor de arbeidsstromen
dat de buurlanden aanbieden om chartervluchten naar Oekraïne te sturen. "We zijn inderdaad
getuige van de enorme vraag naar Oekraïense arbeidsmigranten in de ons omringende
landen", zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. “Er zijn al gevallen waarin de
ministers van Buitenlandse Zaken van bepaalde landen mij bellen en zeggen: Ons land is
bereid om chartervluchten te betalen, en bereid om alles te betalen. Nu de lente is
aangebroken en het seizoenswerk begint zijn de Oekraïense arbeidskrachten hard nodig.''
Met hun passagiersvliegtuigen aan de grond, zetten UIA en SkyUp vliegtuigen in om vracht te
vervoeren. UIA zegt in een persbericht: "Met een Boeing 737 kunt u in totaal ongeveer 70
kubieke meter vervoeren en ongeveer 160 kubieke meter in een Boeing 767. Onze afdeling
vrachtvervoer staat open voor samenwerking."

Tsjechië
(Woensdag 15 april, 16 uur)
•

•

Tsjechië heeft een 5-stappen plan gepresenteerd voor het geleidelijk loslaten van de restricties
in het openbare leven, startend op 20 april en de laatste fase op 8 juni. Kleine winkels en
boerenmarkten mogen vanaf 20 april open, winkels < 200 m2 vanaf 27 april tenzij zij in een
winkelcentrum zitten, winkels <1000 m2 mogen vanaf 11 mei open. Vanaf 25 mei mogen
buiten terrassen van de horeca open en vanaf 8 juni de gehele horeca alsmede winkelcentra en
hotels. Ook mogen er dan weer sociale, sport en culturele bijeenkomsten plaatsvinden tot max
50 personen. Het betreft een tijdsframe dat indien nodig aangepast kan worden.
Sinds 14 april mogen Tsjechen voor noodzakelijke reizen, inclusief voor zaken en grensarbeid,
naar het buitenland reizen. Wel moeten zij bij terugkeer 14 dagen verplicht in quarantaine.
Uitzondering hierop geldt o.a. voor mensen die in de kritieke infrastructuur werken. De
overheid heeft aangegeven dat verdere versoepeling van de grenzen niet voor juni zal
plaatsvinden. Details over deze grensmaatregelen en quarantaine staan op de website van het
CZ ministerie van Binnenlandse Zaken https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirusinformation-of-moi.aspx

Slowakije
(Woensdag 15 april, 16 uur)
De overheid heeft de tijdelijke grenscontroles met Schengen landen Oostenrijk, Polen, Tsjechië en
Hongarije verlengd tot 7 mei. Hierdoor blijven de beperkingen voor het aantal open grensovergangen
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in stand. Volgende week zal een plan worden gepresenteerd voor het geleidelijk versoepelen van de
maatregelen m.b.t. het weer openen van winkels.

Polen
(Woensdag 15 april, 16 uur)
•

•

•

De Poolse overheid presenteert deze week haar plan voor het geleidelijk versoepelen van de
maatregelen die het openbare leven in Polen beperken. Deze maatregelen, waaronder
restricties voor winkels en verbod voor toegang tot parken en bossen geldt nu tot 19 april. De
Poolse landouworganisaties roepen op om in ieder geval weer jagen in het bos mogelijk te
maken om de opmars van met Afrikaanse Varkenspest besmette wilde zwijnen te beperken. Er
zijn nu besmette wilde zwijnen gevonden op 10 km van de Duitse grens.
De verwachte versoepeling van de maatregelen hebben géén betrekking op restricties aan de
grens en de 14 dagen quarantaine bij terugkeer. Op 9 april heeft de overheid aangekondigd dat
de grens gesloten blijft voor buitenlanders tot in ieder geval 3 mei en tot die tijd ook de 14
dagen verplichte quarantaine bij terugkeer in stand blijft, ook voor grenswerkers en
seizoenarbeiders.
Vanaf donderdag 16 april is het verplicht om buitenshuis mond en neus te bedekken. Dat kan
met een mondkapje maar kan ook een sjaal zijn. In de auto of vrachtwagen is een bedekking
niet nodig mits men alleen rijdt of rijdt met een lid van het eigen gezin.

Servië
(Woensdag 15 april, 16 uur)
Handelsbeperkingen in CEFTA-regio: Trade restrictions for CEFTA region en vervoerskwesties: Intra
CEFTA border crossings with working hours

Myanmar
(Donderdag 16 april, 10 uur)
Currently, individual states, regions and local authorities make up their own rules around lockdowns
and checks and this is not going well. With a concerted action of donor countries and organizations
to the authorities in Myanmar, including the Ministry of Agriculture, a ´cry of distress´ is prepared
to stress the necessity of clear Union level guidance around movement of agrigoods and services.

Zuid-Korea
(Donderdag 16 april, 10 uur)
Korea has decided to accept copies of certificates for all kinds of agri-food products such as animal,
plant, fishery and food products from EU member states, with regard to Covid19 trade issue. The
Netherlands had already made such arrangements on plant products last week, but Korea has now
decided to adapt the procedures for agri-food as a whole.
For animal and fishery products, please send copies of certificates to the office of the Agricultural
Counsellor in Seoul(SEO-LNV@minbuza.nl); the Embassy can also provide a list of the competent email addresses of the Korean authorities in charge.
For plant products, please send the documents to SEO-LNV@minbuza.nl, as requested separately by
APQA, the Plant Health authorities.
The copies should be scanned colour copies. The temporary measure is valid until 31 May.

China
(Donderdag 16 april, 10 uur)
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On April 13, Minister of the General Administration of Customs stated that it is necessary to maintain
a high-pressure situation of combating the smuggling of wild animals and related products, and
strengthen supervision in all import and export channels. The inspection, quarantine and supervision
for import and export food, as well for agricultural products shall be strictly controlled to prevent
unqualified food and agricultural products which is imported to China – Customs Website CH Gov.

Singapore
(Donderdag 16 april, 10 uur)
•

•

Food and other essential items will be landing in Singapore from New Zealand next week under
a new trade declaration launched on Wednesday (April 15). Both nations have pledged to
ensure the continued production and flow of essential items for the combating of the pandemic.
Meat, fish, vegetables, fruits and medical instruments are among products covered under the
trade declaration. Singapore, New Zealand, Australia, Brunei, Canada, Chile, Laos, Myanmar
and Uruguay had affirmed their commitment to keep trade lines open amid the Covid-19 crisis.
With Singaporeans staying at home as much as possible, supermarkets have seen increased
demand for frozen foods. Frozen vegetables has seen the most demand, increasing by a
volume of about 50%. Singaporeans are also buying freezers to store their purchases.

Italië
(Donderdag 16 april, 10 uur)
•
•

•

Op 10 april jl. heeft de overheid een nieuw Decreet uitgevaardigd waarmee met ingang van 14
april een aantal economische activiteiten weer zijn toegestaan, waaronder bosbeheer, de
houtindustrie en het onderhoud van groen in stedelijke gebieden.
Sectororganisatie voor producenten van landbouwmachines Federunacoma laat weten een
flinke daling van tussen de 10 en 35% over de maand maart te zien v.w.b. de verkoop van
trekkers, aanhangers en oogstmachines. Over de maand maart is een record toename van
19% geregistreerd voor uitgaven aan boodschappen; in de grote distributieketens
(supermarkten) waar de helft van de voedingsmiddelen werd aangeschaft, zelfs +23%. Voor
de verschillende productgroepen: +29% vlees, +26% eieren, +24% groenten, +21%
vleeswaren, +20% melk, +14% fruit en +6% wijn. Deze toename is vooral te danken aan het
hamstergedrag van de consumenten
De visserijsector zoekt met het wegvallen van deel van de afzetmarkt zoals horeca, school- en
bedrijfskantines en restaurants, nieuwe mogelijkheden voor afzet. De groothandelsmarkt van
Rome ziet een opleving voor visspeciaalzaken die aan huis bezorgen.

Frankrijk
(Donderdag 16 april, 10 uur)
Onderzoeksbureau Kantar heeft een studie verricht naar marktaandeel van de Franse
supermarktketens over de periode van 24 februari tot 22 maart 2020. In deze periode vond ook
de historische hamsterwoede plaatst onder de Fransen na de aankondiging van de lockdown op 16
maart. Kantar meet over deze periode van vier weken een omzetstijging van +21,5%. De Fransen
hebben vaker boodschappen gedaan (bezoekfrequentie +8%) en meer inkopen gedaan (uitgaven /
mandje +12%).
Alle supermarktketens zagen hun verkopen stijgen gedurende deze periode, maar twee
supermarkten deden het bijzonder goed. Les Mousquetaires-Intermarché won +0,8 punten en
behaalde daarmee een marktaandeel van 15,5% en Système U behaalde +0,6 punten en kwam
daarmee op een marktaandeel van 11,6 %. Beiden profiteerden van hun uitgebreide netwerk van
supermarkten in het hele land, een circuit dat de voorkeur geniet van de Fransen, ten nadele van
hypermarchés (hypergrote supermarkt) en supermarkten met voornamelijk eigen merken. Ondanks
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een stijging van de omzet met 15% zagen deze twee circuits hun marktaandeel dalen, waarbij de
sterkste daling van het marktaandeel bij hypermarchés te zien was.
Lidl, gewend aan sterke stijging van het marktaandeel, is deze keer blijven steken. Het marktaandeel
van Aldi liep terug. De twee Duitse ketens zijn gevestigd in de buitenwijken en lijden onder het feit
dat ze geen e-Drives (online bestellen en zelf ophalen) of thuisbezorging hebben. Omgekeerd werden
door Intermarché en Système U, die op dit gebied goed zijn toegerust, goede resultaten gehaald
dankzij het enthousiasme van de Fransen voor e-commerce: +1,2 punten / 7,7% marktaandeel, met
50% meer transacties. Ondanks zijn status als leader van de e-Drives heeft Leclerc een lagere
bezoekfrequentie bij de hypermarchés en heeft het ook terrein verloren qua marktaandeel (21,3%).
De hypermarchés Carrefour, Auchan en Géant Casino lopen ook achter. Niet alle supermarktketens
hebben geprofiteerd van deze periode. De winst voor Carrefour Market en Auchan Super is slechts
0.1 punt; Casino is stabiel.
Het is niet verwonderlijk dat in deze coronacrisis met lockdown maatregelen de omzet van
supermarkten die dichtbij de consumenten zijn gevestigd, zoals Carrefour mini market en Franprix,
is toegenomen: +0,3 punten / 6,1% marktaandeel. Met +0.1 punt voor de Carrefour mini-markten
en hetzelfde voor Franprix.
E-commerce groeide sinds de lockdown met 50% bij Intermarché en Systeme U (+1,2 punten,
waarmee een marktaandeel van 7,7% werd behaald). Er is echter geen verhoging van het aantal
gebruikers via e-Drive bij Leclerc (21,3% marktaandeel). Idem voor Carrefour, Auchan en
Geant/Casino. Dankzij inspanningen van de distributeurs zijn de levertijden verkort (tussen 4 tot 2,5
dagen). Nieuwe gebruikers van e-commerce zijn ouderen (geboren tussen 1940 en 1959), met name
bij Leclerc. Levertijden worden ook verkort dankzij gebruik van Uber Eats (Carrefour) of dankzij de
oplossing van een start-up uit Nantes Shopopop, die leveringen organiseert voor o.a. Intermarché,
Leclerc en Système U.

Verenigd Koninkrijk
(Donderdag 16 april, 10 uur)
•

•

•

•

Vandaag (donderdag) landt een eerste chartervlucht met daarin 150 Roemeense
seizoenarbeiders voor de land- en tuinbouw. Tussen nu en het einde van juni volgen nog eens
vijf vluchten. Het bedrijf Air Charter Service is verantwoordelijk voor de vluchten en bracht
eerder al seizoenarbeiders uit Roemenië en Bulgarije naar o.a. Duitsland. De Britse overheid is
niet betrokken bij het initiatief. Twee van de vluchten, waaronder die van vandaag, zijn
volledig t.b.v. het bedrijf G’s Fresh. Dat zal de Roemenen, die vertrekken vanuit Iasi, vooral
inzetten voor de oogst van lente-uitjes, erwten en bonen.
Berichten uit Westminster zijn dat steun aan de Engelse visserijsector aanstaande is. Prijzen
liggen t.o.v. vorig jaar meer dan een derde lager, waarbij geëxporteerde soorten als zeeduivel
(monkfish), heek, zeekatten (cuttlefish) en griet (brill) de voornaamste slachtoffers zijn. Veel
vissers varen niet meer uit om te voorkomen dat de prijs verder wordt aangetast door meer
aanlandingen. Veel visserijondernemingen stonden er al voor de virusuitbraak slecht voor
nadat zij in de stormachtige winter weinig op zee konden zijn.
Seafish, de semipublieke organisatie die de Britse seafood-sector ondersteunt, heeft met
supermarktketens overlegd over het afnemen van meer in het VK aangelande vis, maar zonder
veel succes. De retailers toonden zich welwillend maar gaven aan dat dit niet van de ene dag
op de andere kan omdat Britse leveranciers eerst de benodigde certificering dienen te
verkrijgen. Seafish ziet zelf ook een groot probleem: een tekort aan verwerkingscapaciteit voor
verse vis. De grote visverwerker BirdsEye zegt geen disrupties te ondervinden in z’n
internationale aanleveringsketen. Het bedrijf profiteert van een toegenomen vraag, met in
maart onder meer een verkoopstijging van 51% voor vissticks, vermoedelijk een gevolg van
thuisblijvende scholieren.
De teruggelopen vraag naar de betere stukken rundvlees begint zich te tonen in de prijzen
van slachtrunderen: na een periode van stabiliteit nu dalingen met 5 tot 15 pence per kilo in
de voorbije week. De aantallen geslachte dieren zijn vorige week met zo’n 15% gedaald. In het
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licht van het nieuws dat steeds meer melkveehouders hun melk niet kwijt kunnen aan
verwerkers, waarschuwt de Food Standards Agency dat rauwe melk weliswaar rechtstreeks aan
consumenten verkocht of weggegeven mag worden, maar alleen als de producent daarvoor
geregistreerd is en aan relevante voedselveiligheidseisen voldoet.
Supermarktketens blijven hun thuisbezorgcapaciteit uitbreiden: Iceland spant de kroon
met 250%, Morrisons zit aan 60%, Asda 40% en Tesco 20%.

Roemenië
(Donderdag 16 april, 10 uur)
•

•

Minister of Agriculture held a press meeting on 15.04.2020. He mentioned that the measure
of banning the export of cereals, oilseeds, oil, sugar, milling and bakery products was based
on alarming signals related to the current severe drought and the recent export figures which
showed that the export of these products in March 2020 doubled compared to the same month
of last year. And the population’s food security must come first. However, he did not provide
any figures. But he did mention that the list of products banned for export can be updated
depending on the evolution of the internal situation, showing that such changes can occur "in
the next days or in the next period". On 15.04.2020, the state of emergency was extended
by 30 days. That means that new extraordinary measures related to Covid-19 can continue to
be adopted through Military Ordinances.
According to Der Spiegel, the first death of a Romanian working on an asparagus farm in
Germany occurred on April 11, 2020. Apparently he got infected in Germany. This news
refuels the hot debates about the controversial issue of Romanian seasonal workers leaving the
country.

Bulgarije
(Donderdag 16 april, 10 uur)
•

•

The Council of Ministers' adopted a decree April 15, that obliges retail chains with ten or more
grocery stores across Bulgaria to offer Bulgarian milk and dairy products, fish and fish
products, meat, eggs, and fresh fruit and vegetables. The decree has caused a strong reaction
among supermarket chains, according to whom it contradicts Bulgarian and EU law. The decree
will be in effect until December 31, 2020. Lidl Bulgaria said that there is understanding of the
need to support Bulgarian producers in a reasonable manner. METRO Cash & Carry Bulgaria
said that the best organization should be found so that the whole society would benefit.
Already in 2016 METRO launched a small-farmers programme and now has supplies from over
300 small regional producers.
Open-air Produce Markets and Flower Wholesalers will be closed on April 17 -19, and will reopen on April 20, to avoid gatherings during Orthodox Easter.

Hongarije
(Donderdag 16 april, 10 uur)
•
•

Aquaculture: 1100-1500 metric tons of fish are stuck in wintering ponds due to the crisis. The
hotel and catering sector collapsed to whomst these were supposed to be sold. These fish
should now be moved to fishing ponds/lakes.
Avian flu appeared at a new location in Kiskunmajsa, southern Hungary at a duck farm. 22 000
young ducks were culled and buried.

Central European Free Trade Area
(Donderdag 16 april, 10 uur)
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Our report 53 had some links in it that did not function. It has been corrected:
•
•
•

CEFTA trade restrictions: https://cefta.int/covid-19/#1586879688554-de49e52c-3b4e
CEFTA intra border crossings with working hours https://cefta.int/covid-19/#14628895560085268e54e-1525
CEFTA information related to COVID 19: https://cefta.int/covid-19/

Mexico
(Donderdag 16 april, 10 uur)
•
•

Gisteren berichtten we dat de diervoeder-branche de overheid had gevraagd aangemerkt te
worden als ‘essentieel’. Dat is geschied zodat de sector haar activiteiten blijven voortzetten.
Door de sluiting van horeca neemt de vleesconsumptie af. De daling is het sterkst te zien in de
rundvlees, daarna in varkensvlees, en het minst in kippenvlees. Zoals eerder gemeld, blijft de
vraag naar eieren wel stijgen. Sommige vleessegmenten vallen extra hard terug: bijv. met het
sluiten van de streetfood en taco-joints is de markt voor varkensingewanden ook weggevallen.
De sector probeert hier nu andere afzetkanalen voor te vinden, bijv. voor verwerking in
diervoeder.

Verenigde Staten
(Donderdag 16 april, 10 uur)
•

•

•

De verwerkingsfaciliteit van Tyson in Columbus Junction, Iowa zal langer gesloten blijven.
Nadat er vorige week bij 24 werknemers een besmetting met het corona-virus is vastgesteld
zijn daar deze week 86 gevallen bijgekomen. De 1300 werknemers van de faciliteit zullen
worden doorbetaald tijdens de sluiting. De sluitingen van zulke verwerkingsfaciliteiten leidt tot
de paradoxale situatie dat (varkens)houders overwegen hun dieren te euthanaseren omdat er
niet voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar is terwijl tegelijkertijd veel Amerikanen
problemen hebben met hun voedselvoorziening omdat zij door het corona-virus werkloos zijn
geworden. Ook in andere sectoren worden producten gedumpt als gevolg van overschotten. Dit
gebeurt onder andere met zuivel, fruit en groenten. Het toont ook hoe moeilijk het is
werknemers in essentiële beroepen veilig aan de slag te houden. Voor de varkensboeren in de
VS bedraagt het verlies naar schatting US$ 5 miljard, zo’n US$ 37 dollar per varken gedurende
de rest van het jaar. Voor hen is het openblijven van de verwerkingsfaciliteiten dan ook van het
grootste belang
Een aantal zaadbedrijven in de VS hebben aangegeven dat ze tijdelijk geen nieuwe orders
meer aannemen na een overweldigende toename in de vraag. Met de “stay at home orders”
van kracht besteden veel mensen meer aandacht voor hun huis en tuin en worden er
zogenaamde “pandamic gardens” aangelegd.
Texas A&M heeft een drietal documenten gepubliceerd over de gevolgen van de pandemie op
agrarische markten, (melk)veehouders en de akkerbouw:
o AgriLife Today – “A closer look at agriculture market interruptions during COVID-19”
o “Meat and milk producers impacted by COVID-19”
o – “Grain market volatility surrounding COVID-19 causes uncertainty”

Ethiopië/Kenia
(Donderdag 16 april, 10 uur)
This report is exclusively meant to inform Dutch stakeholders about covid19-related trade issues. On
an exceptional basis, while we have your attention, we include a message about the grasshoppers
as the situation does not look good. Current situation and forecast for next few months:
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•

Eggs of earlier swarms have hatched. In March hopperbands in Kenya and Ethiopia
formed. Now they have completed lifecycle and are swarms. Most affected areas are
northern Kenya, central Kenya, and southern Ethiopia;
Timing is of essence: we are now at the beginning of Gu rains (long rains). This sets the
conditions for another round of breeding. Planting season is now. These swarms will
mature, lay eggs, hatch in May, with hopperbands in June. A new generation of swarms
will start to form, which is when the harvest start;
Swarms are likely to leave Kenya and invade Somalia and Ethiopia and then are likely to
transit north. Transiting South Sudan and moving into Sudan into desert areas for
breeding.
There is a threat to other parts of the world. Those in northern Somalia can move to India
and Pakistan. Other hotspots: Yemen, southern Iran. Normal spring breeding is now seen
in Oman, UAE and expected for Iran and Saudi Arabia’. Threats to Tanzania or Southern
Africa have diminished as the wind goes up north. Threat to west Africa is very minimal at
the moment.
Impact Covid-19 on supply chain: pesticide from India to Kenya delayed, helicopters from
South Africa not in region yet, delays in bio-pesticide from Morocco, increased cost for
airtraffic. The grasshoppers are the national priority for countries. Governments have not
stopped operations as a result of Covid-19
De haven van Djibouti brengt de komende twee maanden geen havenkosten in rekening voor
export van goederen vanuit Ethiopië.

Colombia
(Donderdag 16 april, 10 uur)
Three key sectors of the Colombian agricultural sector face a series of complications derived from
the health emergency declared by the coronavirus.
•

•

•

The flower industry, a business that depends on international markets, faces great uncertainty
for the commercialization of these products for the celebration of Mother's Day, within a
month. Supermarkets in the US and to a certain extent the Japanese market are still
generating business. Mother’s Day is the most important selling season. This situation
jeopardises the stability of the 15.500 direct jobs created by this industry.
Biofuel producers relying on palm cultivation see demand for hydrocarbons falling and biodiesel
mix being low, producers are seeing a limitation in their storage capacity because this crisis
caught them at a peak of production. Producers of ethanol made with sugar cane are enduring
something similar, as they have very little capacity to store the liquid. The difficulties in selling
this alcohol lie in the fact that the wholesale intermediaries are importing it from the US, which
despite the exchange rate Colombian peso/USD is still cheaper than the domestic produce.
The Colombian Minister of Agriculture and Rural Development, announced the
suspension of tariffs on corn, sorghum, and soy to reduce costs. The 0% tariff for these
three products will apply until June 30, 2020, with the possibility of extending the measure for
three more months. This measure is taken in order to increase the supply capacity of corn,
sorghum and soybeans, since production in Colombia is insufficient. Since the Ministry is also
interested in promoting the national production of corn, it will launch a series of incentives for
the farmers dedicated to this crop.

Peru
(Donderdag 16 april, 10 uur)
Absolute immobility measures adopted during Easter have limited the sector much more and some
products have been harvested on time such as mangoes, persimmons and peaches. Such products
run the risk of over ripening until falling off the trees, losing their economic value. A large part of the
producers had scheduled to harvest these fruits on last Thursday and Friday, which could not take
place due to the mobility restrictions.
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India
(Donderdag 16 april, 16 uur)
•
•

•
•

On April 20 restrictions will be lifted on a range of activities in the rural and agriculture sector,
manufacturing in Special Economic Zones and industrial zones and e-commerce operations.
India’s exports declined by 35% in March 2020. The biggest falls were recorded for export of
oilmeals (70%) and dairy and poultry (45%). Exporters of agricultural items can ask for
financial assistance for international shipment of their goods until 30th September. Basmati
rice exports from India are set to repeat their record shipments this fiscal year.
Large offline retailers and wholesalers, including Future Group, Spencer’s Retail, Metro Cash
and Carry and Walmart’s Best Price have stepped up efforts to service customers online. The
government wants e-commerce companies to tie up with family owned stores.
Labour: The closure of restaurants in big cities of India for over 40 days has impacted the
financial viability of the sector. Around 7.3 million people may lose their jobs. Over 150.000
migrant labourers who work in sugar cane fields in Maharashtra have demanded help from the
regional government to return home as the cane cutting work is completed.

Rusland
(Donderdag 16 april, 16 uur)
•

•

The faction “Fair Russia” proposed two bills to the Russian State Duma on state regulation of
food prices. According to the initiatives, authorities will be obliged to freeze retail prices for a
number of socially important products if these products increase in price by more than 30% in
a month. These products are: meat, fish, milk, eggs, cereals and vegetables (from the "borscht
set").
The demand for ginger in Russia have soared several times in recent weeks. Russian
consumers believe in the miraculous properties of the plant in the fight against the corona
virus. The total value of the Russian ginger market is estimated between 25 – 30 million USD.
The main suppliers of ginger to Russia are The Netherlands, China and Brazil followed by
Belgium and Belarus.

Duitsland
(Donderdag 16 april, 16 uur)
•

•

•

Duitsland heeft besloten tot een versoepeling van coronamaatregelen, winkels tot 800 m2,
boekhandels en autohandelaren kunnen vanaf 20 april weer open, mits ze voldoen aan de extra
afstand- en hygiëneregels. Vanaf 4 mei kunnen winkels tot 2500 m2 en kappers volgen,
horeca blijft vooralsnog gesloten. Horeca vakorganisatie DEHOGA bekritiseert dit besluit,
dringt aan op een snelle opening van restaurants en hotels en eist een noodpakket voor de
223.000 bedrijven met 2,4 miljoen arbeidsplaatsen. Voorstel is o.a. de BTW van 7% die voor
afhaal- en bezorgdiensten van toepassing is uit te breiden naar restaurants vanaf de dag dat ze
weer open gaan en onmiddellijke financiële steun voor MKB.
De anderhalvemetersamenleving moet overal worden uitgevonden: de Bondsregering heeft
vandaag in samenwerking met deelstaten, werkgeverorganisaties en vakbonden 10
aanvullende maatregelen voor veiligheid en gezondheid op werkvloer aangekondigd. De nieuwe
richtlijnen voor hygiëne en afstand gelden voor alle bedrijfsruimtes, zowel binnen als buiten,
voertuigen en huisvesting in alle sectoren. Voor seizoenwerkers in de landbouwsector waren
vorige week al soortgelijke regels opgesteld.
Wederom waarschuwing voor crisis in de melkveesector vanwege de neerwaartse druk op
melkprijzen door het wegvallen van export en afzetproblemen van overschot aan melk. Enkele
zuivelfabrieken hebben hun afname verminderd. Brancheorganisatie BDM adviseert boeren het
gebruik van krachtvoer te reduceren en zo de melkproductie te beperken.
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Frankrijk
(Donderdag 16 april, 16 uur)
•

•

Landbouwminister Guillaume vraagt om heropening alle openlucht en overdekte markten,
aangezien deze markten de plaats bij uitstek zijn waar mensen hun verse groenten kopen én
waar 30 % van de Franse agrofoodproducten wordt verkocht. Aanvankelijk (14 maart) bleven
markten in Frankrijk open omdat ze als noodzakelijk werden geacht voor de
voedselvoorziening, net als supermarkten. Daarna (24 maart) werden ze toch gesloten, om
vervolgens op ad-hoc basis weer toegestaan te worden door lokale overheden. Inmiddels is er
een handleiding voor hygiënische werkwijzen opgesteld door de ministeries van Gezondheid,
Landbouw, Financiën en Binnenlandse Zaken.
Volgens minister Le Maire van Economie is de prijs van levensmiddelen in de maand maart
slechts met +0,01 % gestegen. Franse consumenten hebben echter een sterke stijging van de
prijs van groente en fruit kunnen merken. Deze stijging is volgens de minister te verklaren
door het feit dat er nu meer Franse producten verkocht worden waarvan de prijs niet
vergeleken kan worden met die van ingevoerde producten die niet perse van dezelfde kwaliteit
zijn. Men kan volgens hem bijvoorbeeld de Franse gariguette (oud Frans aardbeienras) niet
vergelijken met de aardbeien uit Spanje; en Franse komkommers zijn twee tot drie keer
duurder dan de uit Nederland geïmporteerde komkommers. Hij benadrukt dat de overheid de
prijzen goed in de gaten houdt om ongeoorloofde prijsstijgingen van levensmiddelen tegen te
gaan. Dit gebeurt zeker ook in de Franse overzeese gebieden waar door transportproblemen de
prijsontwikkelingen nog meer onder spanning staat.

België
(Donderdag 16 april, 16 uur)
Na het overleg van de Nationale Veiligheidsraad van gisteren worden de geldende
veiligheidsmaatregelen (i.e. gebod om thuis te blijven, verbod op niet-essentiële
(grensoverschrijdende) reisbewegingen) verlengd tot ten minste 3 mei 2020. Echter, om de
verlenging draaglijker te maken, heeft de Nationale Veiligheidsraad ook besloten dat tuincentra
weer kunnen openen, onder inachtneming van dezelfde voorwaarden als die gelden voor
voedingswinkels m.b.t. social distancing. Volgens sectororganisatie VBT zouden de meeste centra as
zaterdag kunnen openen. De Vlaamse Boerenbond heeft de Vlaamse tuincentra opgeroepen om
zoveel mogelijk producten van eigen bodem te verkopen. In de Vlaamse sierteeltsector wordt de
schade op 135 miljoen euro geschat.

Polen
(Donderdag 16 april, 16 uur)
Polen houdt de adem in voor een persconferentie straks van de president die zou gaan over de
versoepeling van het openbare leven vanaf aanstaande maandag; daarover later meer. Alvast wel
dit: het is jagers weer toegestaan om te jagen op wilde zwijnen in het bos, als bestrijdingsmaatregel
tegen de Afrikaanse Varkenspest.

Kenia
(Donderdag 16 april, 16 uur)
•

•

Kenya airways converted a passenger plane to carry cargo from Nairobi to London with 40
tonnes of fresh fruits and vegetables on 16th April 2020. Flower orders gradually increasing as
Europe eases restrictions but airfreight is limited
https://www.businessdailyafrica.com/markets/commodities/Hope-for-flower-exports-asEurope-eases-/3815530-5523116-145dko8/index.html
Agriculture Food Authority (AFA) issues stickers and passes to registered farm produce dealers.
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Tanzania
(Donderdag 16 april, 16 uur)
•

•
•
•

Tanzania Civil Aviation Authority (TCAA) announced suspension of all international passenger
flights with effect from Saturday from 11th April, 2020
https://www.thecitizen.co.tz/news/business/Flights-suspended-over-virus/1840434-55235381871baz/index.html
President orders Dar es Salaam port to stay in operation and service the imports and exports of
the land-locked countries https://allafrica.com/stories/202004120004.html
Ministry of agriculture assures a bumper food harvest, production for the current season has
not been affected by COVID- 19 https://www.ippmedia.com/en/business/food-securityassured-bumper-harvest-minister
The Southern Africa Development Community (SADC) ministerial council approved
recommendations on harmonization of guidelines to ease transportation of essential goods and
services within the block https://www.ippmedia.com/en/news/sadc-eases-transit-rules-covid19-equipments

China
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
According to the China National Bureau of Statistics, the Industrial Capacity Utilization rate for Food
processing industry was 61.4% in the first quarter, which is 12.4 percentage points lower compare
to Q1 2019.

Japan
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
•

•

•

Abe expands COVID-19 state of emergency to all 47 prefectures until May 6, stressing the need
to slow the spread of the disease through reduced social contact ahead of the Golden Week
holidays that begin at the end of the month. New guidelines should enable farmers,
wholesalers and others in the food supply chain to continue with production, distribution to
markets, and sales of farm products at shops. It is uncertain whether restaurants and those in
the food service sector can continue their operation; that is up to each Governor to decide.
PM Shinzo Abe on Thursday took the extremely rare step of instructing his government to
distribute cash payments of 100,000 JPY (855 EUR) to everyone, instead of handing 300,000
JPY (2,565 EUR) to households that have seen a sharp decline in income. Some observers say
Abe used the expansion of the state of emergency to the entire nation as an excuse to try to
put a positive spin on the policy change.
Production sites of Gerberas are hit hard by the state of emergency which brought sales down
by 30% in March due to plummeting demand. On 15 April, the price was 15 yen, 10 yen lower
than the previous year. Since the usage fee for the grading facility is 11 yen per gerbera,
nurseries are incurring net losses at the time of delivery to the facility. The supply of Gerberas
seedlings from abroad is another problem. The delivery has been delayed by the limited air
cargo capacity and longer custom clearance procedures at the airport as all international flights
to Japan have been concentrated on Haneda and Narita. Social distancing on the work floor and
priority to perishable products lead to longer waiting time at the airport. Nurseries are now reusing the current seeds in the ground, even with negative consequences such as low harvests,
more care needed to the plants.

Roemenië
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
•

Romania removes the export ban on agri-food products. A new Military Ordinance (no.9)
was issued yesterday: as of today 17.04.2020 the export of cereals, oilseeds, oil, sugar, milling
and bakery products etc. is no longer banned. The respective articles of the previous Military
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•

•
•

Ordinance (no.8) which set the ban one week ago are now completely abolished. The
explanation was that following the discussions which took place between the Government and
commodity traders, solutions have been found to refill the State reserves, thus ensuring the
food security of the population until the next harvest.
Farmers’ markets must stay open, also according to this Military Ordinance, and local
authorities must ensure that protection means are used (masks, gloves) and the social
distancing measure is respected. These little markets are the only outlet for many small
agricultural producers selling seasonal products. Food shopping increased considerably this
week before Orthodox Easter.
The suspension of flights to/from the Netherlands is prolonged by 14 days, starting with
April 18, 2020.
Farmers are asking the government to take measures to decrease the number of wild boars
which are devastating the agricultural fields, and exempt hunters from the current movement
restrictions triggered by of the Covid-19 pandemic.

Bulgarije
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
•

•

Permanently unemployed will have to work for 14 days in agriculture based on proposed
changes in the Employment Promotion Act. Currently, the long-term unemployed who are on
social security payroll must perform community service activities in order to receive payments.
It is envisaged that such an activity will be the work in agriculture during harvesting.
As of 16 April Bulgarian Civil Aviation Directorate banned flights from and to the United
Kingdom. The regular flights to the Netherlands are still going (Bulgaria Air to Amsterdam and
WizzAir to Eindhoven).

Zwitserland
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
De Zwitserse regering heeft een versoepeling van COVID-19 maatregelen afgekondigd. Vanaf 27
april mogen diensten voor persoonlijke verzorging zoals kappers, tandartsen, fysiotherapeuten weer
openen. Hetzelfde geldt voor winkels in bepaalde branches zoals bloemisten en tuincentra, een
en ander met in achtneming van hygiëne- en afstandsmaatregelen. Dergelijke ondernemingen
mogen pas opengaa, als een plan tav gezondheidsmaatregelen is voorgelegd en goedgekeurd.

Verenigd Koninkrijk
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
•

•
•

•

Brancheorganisaties uit de food & drink-sector hebben in een gezamenlijke brief de regering
opgeroepen om niet in de valkuil van protectionisme te vallen. Het is cruciaal voor het VK om
internationale handelsstromen te laten voortbestaan, niet in de laatste plaats omdat
ingrediënten en grondstoffen vaak van elders moeten komen of die uit het VK juist alleen
elders verwerkt kunnen worden.
De Cold Chain Federation vreest dat in de loop van juni de capaciteit van koelopslag volledig
in gebruik zal raken. Terwijl product wel blijft binnenkomen (“you can’t turn off a cow”), vloeit
er steeds minder uit.
De zuivelmarkt lijkt zich voorzichtig te herstellen, met in de laatste dagen geen berichten
over melk die niet opgehaald kon worden en gestabiliseerde (maar nog wel lage) prijzen op de
spotmarkt. Productschap AHDB verklaart dit door enerzijds toegenomen vraag vanuit het
continent voor mager melkconcentraat en bulkroom en anderzijds grotere orders van kleinere
retailers die profiteren van lange wachtrijen bij grote supermarkten.
Zelfs Amazon kan de enorme vraagstijging in de online boodschappen niet goed meer aan.
Het heeft nieuwe klanten voor thuisbezorging op een wachtlijst gezet, heeft het aantal Whole
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•

Foods-winkels met ophaalpunten uitgebreid van 80 naar 150 en heeft van alle Whole Foodswinkels de openingstijden ingekort om capaciteit anders te kunnen inzetten.
Supermarktketen Waitrose maakt zich populair met een herbevestiging dat het al z’n
rundvlees, kippenvlees, varkensvlees, eieren en melk en het gros van z’n lamsvlees zal
afnemen van Britse boeren en verwerkers. Het feest is nog niet voorbij, want de
kwaliteitssuper gaat ook meer sierteeltproducten inkopen van Britse telers én gaat de meest
kwetsbare leveranciers sneller betalen.
Vandaag (vrijdag) start supermarktketen Aldi met z’n eerste online besteldienst. Het gaat om
een standaard food parcel van 22 producten dat slechts één keer per week voor elke klant
beschikbaar is. Het is primair bedoeld voor kwetsbare personen en bevat o.a. pasta, rijst, thee,
instant-koffie, lang houdbare melk, biscuitjes, rijstpudding, wortels en drie soorten soep.
Bezorging duurt wel drie tot tien dagen…

Frankrijk
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
•

•

De wederopbouw van de Franse en Europese “strategische autonomie” na de coronacrisis staat
centraal in de vooruitblik van president Macron. Het laten wegvloeien van cruciale activiteiten
naar andere landen is onverstandig is gebleken. In zijn toespraak tot het Franse volk afgelopen
maandag lichtte hij toe dat “de wederopbouw van de Franse onafhankelijkheid op gebied
van landbouw, industrie, gezondheid en technologie van cruciaal belang zal zijn”. Macron
beloofde nieuwe maatregelen aan te kondigen zodra de crisis voorbij is. Volgens
opiniepeilingen wordt deze benadering sterk gesteund door de bevolking: 93% is van mening
dat de regering moet werken aan het waarborgen van de Franse onafhankelijkheid op het
gebied van landbouw en 92% steunt maatregelen t.b.v. het - weer - naar Frankijk halen van
industriële activiteiten. De meeste Fransen zeggen daarvoor een prijsstijging te kunnen
accepteren al moet dit wel in perspectief worden gezien; koopkracht was een hot issue tijdens
de gele hesjesbeweging.
E-commerce gigant Amazon is door de rechtbank tot de orde geroepen. Het bedrijf moet
gedurende een maand zijn activiteiten beperken tot uitsluitend noodzakelijke producten, te
weten voedingsmiddelen en verzorgings- en medische producten. De rechtbank gaf geen
gehoor aan de eerste eis van vakbond Sud om de magazijnen te laten sluiten, omdat daar
meer dan 100 werknemers tegelijk werken in een gesloten ruimte. Amazon werd overigens
begin april door het ministerie van Arbeid al gesommeerd om de hygiënevoorschriften ter
bescherming van werknemers beter na te leven. In antwoord op de rechterlijke uitspraak heeft
Amazon vervolgens alle magazijnen in Frankrijk tot nader order gesloten: “one of the biggest
fallouts yet from a growing stand-off with its workers over safety measures during the
pandemic” volgens Reuters. Amazon gaat Frankrijk beleveren via buitenlandse vestigingen.

Verenigde Staten
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
•
•

•
•

De Economic Research Service van de USDA heeft zijn maandelijkse ‘Livestock, Dairy and
Poultry Outlook’ gepubliceerd. In het rapport wordt specifiek ingegaan op de impact van
COVID-19: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/98269/ldp-m-310.pdf.
Eerder werden de eisen waaraan nieuwe en terugkerende H-2A visum aanvragers moeten
voldoen al versoepeld om zo tegemoet te komen aan de behoefte aan arbeidskrachten in de
landbouw. De Department of Homeland Security (DHS) staat meer flexibiliteit toe voor het
aannemen van H-2A-werknemers die al gemachtigd waren om te werken in een andere sector,
en werknemers kunnen langer blijven dan de periode die onder de huidige regels is toegestaan.
De Food and Drug Administration (FDA) heeft, naar aanleiding van het grote aantal vragen die
het heeft ontvangen, een brochure uitgebracht met informatie over veilig boodschappen doen.
De brochure is te vinden via: Shopping for Food During the COVID-19 Pandemic
USDA heeft de eerste plannen bekend gemaakt voor de inzet van de US$ 23 miljard die het
Congres heeft gereserveerd voor het steunpakket aan de agrarische sector. Secretary Perdue
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heeft bekend gemaakt dat bijna US$ 2 miljard zal worden ingezet voor het opkopen van
agrarische producten. Deze overschotten zullen o.a. geleverd worden aan voedselbanken.
USDA zal later plannen aankondigen voor de inzet van de eerste tranche van ongeveer US$ 16
miljard.
De Division of Agriculture and Natural Resources van de University of California biedt sinds de
coronavirus pandemie een groot aantal van hun lezingen, seminars, workshops en cursussen
online aan en met succes. Ter informatie zie: www.calagtour.org

Brazilië
(Vrijdag 17 april, 10 uur)
•

De Braziliaanse munt (de Real) is zo'n 20% gekelderd t.o.v. de dollar en dat heeft grote
consequenties voor de handelsstromen van en naar dit land. Exporterende sectoren zoals koffie
en soja doen het zelfs beter dan voorheen. Andere sectoren zoals de katoen kampen met
vermiderde vraag uit textiellanden en hebben dollargevoelige operationele kosten door de
import van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Alle producten uit Nederland zijn door de
koersval duurder geworden in Brazilië.
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