Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

UPDATE COVID-19 agrosector 17 april - 23 april
Hierbij sturen wij de update van de landbouwraden voor vrijdag 17 april (17 uur) tot en
met vrijdag 23 april (15 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:

Golfstaten
(donderdag 23 april, 15 uur)
The Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAAID) takes additional measures
to confront the risk of a shortage of food supplies. The authority is creating an emergency mechanism
to guarantee the continued food supply in the Arab countries. The AAAID would like to invite
interested parties, organizations, companies and businesses in the agricultural field to contact them
via e-mail foodsecurity@aaaid.org or telephone +971509193147. The following target commodities
are asked for: potatoes, vegetable oils, dairy and its derivatives, fruits (orange, apple, banana),
vegetables (onion, tomatoes), poultry meat, red meats, fish meat, table eggs, fodder, sugar, wheat,
rice, maize.

Myanmar
(donderdag 23 april, 15 uur)
The Myanmar government reduces trade restrictions and red tape to facilitate import and export with
other ASEAN countries. Starting April 20, customs department reduces customs duties for businesses
operating with the Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS). Paperwork will be
streamlined, with an electronic version of Form D for preferential tariff treatment between all ASEAN
countries.

Vietnam
(donderdag 23 april, 15 uur)
Today is the first day that the social distancing nationwide measures is eased. Directives in
implementing the safe and “new normal” practices are expected to be released soon. This means
shops and restaurants can reopen again. Vietnam had no new covid19 cases in the last seven
days.
Vietnam has resumed the normal export of glutinous rice. These exports are not being counted
toward the normal white rice export quota for April, which has also been increased from 400,000
metric tons to 500,000 metric tons.
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China
(donderdag 23 april, 15 uur)
•

•

From January to February of this year, a total of 45,700 tons of infant formula milk powder was
imported, a decrease of 3.3% year-on-year, with the EU as main supplier with 33.100 tons, a
decrease of 4,7%. The average price was US $ 14,942 / ton, reduced 1.6% year-on-year.
Imports from New Zealand were 8900 tons, an increase of 8% year-on-year and from Australia
was 1600 tons, an increase of 35%. This is the first time that the quantity of milk powder
imported from the EU has dropped significantly. The imports status in March and April are still
unclear.
Intelligent agricultural machinery sales of key enterprises increased by 63% year-on-year in
the first quarter of this year. . The government relies on science and technology to increase
grain yield and improve agricultural efficiency to ensure food security.

Japan
(donderdag 23 april, 15 uur)
•

•

Only 18 percent of people in Japan have stopped going to work due to the novel coronavirus,
the lowest level in 26 countries and territories covered in a recent survey. However, 87 percent
of Japanese respondents fear catching the virus, up from 66 percent in mid-March, according
to the survey conducted by the British research firm YouGov.
Foreign travelers have almost completely stopped coming to Japan and dropped to 0.1% of
pre-coronavirus levels. Just 85 visitors came to the country from overseas on average each day
in the most recent week, down from 87,000 a day in January.

Zuid-Korea
(donderdag 23 april, 15 uur)
In accordance with the Korea Energy Rationalization Act, large-heat using machinery such as boilers
and heat using food processing equipment has to be inspected in exporting countries by Korean
inspectors prior to importation into Korea. Korean authorities have finally decided to exempt on-site
inspection temporarily from 21 April until the end of this year.

India
(donderdag 23 april, 15 uur)
•
•

•

The Ministry of Home Affairs on 21/04 clarified that food processing units, including bread
factories, milk processing plants and flour mills in urban areas are allowed to operate during
the ongoing lockdown.
Lack of domestic and export demand and surplus production led onion prices to decrease by
50% in past 5 weeks and they may crash by May. The area under onion crop had increased in
India as well as other onion producing countries. Across India, farmers are struggling to sell
their wheat and paddy as the government procurement process is not progressing as
planned.
The government on 20/04 allowed the conversion of surplus rice, available with the Food
Corporation of India, to ethanol, to be used to make alcohol-based hand sanitizers and blend
in petrol.

Iran
(donderdag 23 april, 15 uur)
•

Langzaam start de economie weer op onder een ‘social distancing’ programma. Restaurants
blijven voorlopig gesloten. Import van goederen (uitsluitend per trein) vanuit Turkije komt
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•

•

langzaam op gang, er worden lange wachttijden gemeld. Vluchtcargo is beperkt tot Iran-air
(Frankfurt, Londen en Parijs), Mahan (China, Bangkok) ) en Qatar Air (via Doha), reken op
hoge tarieven.
De vraag naar kippenvlees op de Iraanse markt is met 40% gedaald. Producenten dreigden
met slacht van eendagskuikens maar de overheid heeft ingegrepen. Overschotten aan rood
vlees en kippenvlees worden nu opgekocht tegen gegarandeerde prijzen en toegevoegd aan de
‘nationale reserve’ (koelopslag) of geëxporteerd. De exportheffingen voor kippenvlees zijn
opgeheven. Ook voor uien zijn de heffingen opgeheven.
Overigens: in het zuiden van Iran dreigt de landbouw een miljoenenschade op te lopen als
gevolg van een sprinkhanenplaag. De plaag is via Soedan en Saoedi Arabië naar Iran en
Pakistan getrokken, en bouwt zich al enkele jaren op.

Irak
(donderdag 23 april, 15 uur)
Autoriteiten in Irak hebben de sinds 17 maart afgekondigde nationale lockdown op dinsdag 21 april
opgeheven en sommige sectoren toegestaan het werk weer op te pakken. Iran zet druk op Irak om
de grenzen volledig open te zetten, maar Irak heeft dat vooralsnog weerstaan. Zo zijn er afgelopen
week 20 cargo trucks met zuivel aan de grens teruggestuurd, omdat vermoed wordt dat dit besmet
is met Corona virus.

Algerije
(donderdag 23 april, 15 uur)
Regional governors are required to guarantee continuity of the agribusiness: companies and farmers
receive a permission to allow transport of inputs, farmers, produce and labourers also during the
curfew hours. Also, business continuity at seaports and dry ports must be guaranteed during the
normal business hours. Also during the curfew hours the activities in the port continue.

Verenigde Staten
(donderdag 23 april, 15 uur)
Het Congres en het Witte Huis hebben een deal bereikt waarbij US$ 321 miljard beschikbaar komt
om het uitgeputte Paycheck Protection Program (PPP) opnieuw aan te vullen. Hiermee krijgen boeren
opnieuw de kans om steun aan te vragen om hun werknemers te behouden. Door de trage
goedkeuring van de aanvragen heeft een groot deel van de boeren geen gebruik kunnen maken van
de eerste ronde van de regeling. De fondsen zullen waarschijnlijk niet genoeg zijn om aan de enorme
vraag van boeren en andere kleine bedrijven te voldoen.
Wilt u buitenlandse contacten uitleggen hoe de Nederlandse landbouw getroffen wordt
door covid19? Profiteer van het werk van de Amerikaanse landbouwraad in Nederland: in
een rapportage van 21 april staat beschreven wat volgens USDA de gevolgen van Covid19
zijn
voor
de
Nederlandse
agrarische
sector.
https://www.fas.usda.gov/data/netherlands-covid-19-and-its-impact-dutch-agriculture

Canada
(donderdag 23 april, 15 uur)
•

Tot 28 juni is het bijna onmogelijk voor Europeanen om Canada in te komen. Verlenen van
after sales service of het geven van training voor al gesloten contracten, bijvoorbeeld bij
nieuwe kassen, is daardoor niet mogelijk, concludeert de ambassade na contact met
Immigration Canada. Nederlandse bedrijven wordt vooralsnog geadviseerd zoveel mogelijk
online diensten te verlenen.
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In 2018 ontving Canada meer dan 54.000 seizoenarbeiders in de landbouw. Seizoenarbeiders
met werkvergunning kunnen nog steeds komen en moeten bij aankomst net als iedere reiziger
twee weken in zelfisolatie. Werkgevers kunnen tot $1500 per arbeider krijgen om de kosten
voor huisvesting tijdens de zelfisolatie te dekken.

Brazilië
(donderdag 23 april, 15 uur)
Sinds begin april is het verkeer in de grotere Braziliaanse steden met 50 tot 80 % afgenomen,
waardoor er een sterke daling is van het verbruik van ethanol uit suikerriet, en in mindere mate
biodiesel uit soja. Flex-fuel voertuigen (ethanol/benzine) maken 80% van het Braziliaanse
wagenpark uit, waardoor ethanol rechtstreeks concurreert met benzine. De Braziliaanse
suikermolens - de grootse exporteurs ter wereld – produceren nu meer suiker i.p.v. ethanol,
waardoord de suikerprijs omlaag is geschoten. De verminderde biobrandstofconsumptie zal tevens
een effect hebben op de afzet van het soja complex, omdat 70% van de Braziliaanse biodiesel uit dit
gewas wordt vervaardigd.

Mexico
(donderdag 23 april, 15 uur)
•

•

De overkoepelende werkgeversorganisatie CCE en boerenorganisatie CNA willen een ‘nationaal
agro-food-solidariteits-akkoord’ voor om de voedselvoorziening te waarborgen, met name voor
de allerarmsten. De overheid blijft zich vooralsnog richten op steun aan de armen, niet aan het
bedrijfsleven.
De crisis laat zich steeds duidelijker merken in de consumptiepatronen van Mexicanen: zoals
eerder gemeld daalt de vraag naar alle belangrijke vleessoorten onder Mexicaanse
consumenten. De (houdbare) melkconsumptie is met meer dan 30% gestegen, terwijl vraag
naar kaas en yoghurt fors is gedaald, vooral vanwege logistieke problemen.

Servië
(donderdag 23 april, 15 uur)
•

•

1,912 trucks crossed intra-CEFTA Green Corridors on the first day of new regime regarding
Green lanes with trucks carrying essential goods and new pre-arrival notification system.
CEFTA made the electronic notifications of pre-arrival information available not only to the
customs authorities, but veterinary and phytosanitary inspections too, with the aim to ensure
seamless intra-CEFTA flow of essential goods. More at: https://cefta.int/news/trade-activitiesremain-maintained-despite-the-covid-19-outbreak/
And by the way: drought will seriously affect the coming harvest, adding that just 20% of the
sowed wheat is in good condition, another 20% in very bad state and the rest is of mediocre
quality. Farmers sow corn on about one million hectares, soy on some 240,000 and sunflower
on up to 230,000 hectares.

Duitsland
(donderdag 23 april, 15 uur)
De Duitse regeringscoalitie heeft een nieuw steunpakket ter waarde van 10 miljard euro besloten
gericht op de bescherming van de economie. Hiermee worden de werkloosheidsuitkeringen tot eind
van het jaar verhoogd. Horecabedrijven worden geholpen met een btw-verlaging van 19%
naar 7% op alle verkochte gerechten. De regeling geldt 1 juli tot en met 30 juni 2021 en komt neer
op een steun van 4 miljard euro voor de horeca branche. Brancheorganisatie DEHOGA is positief
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over beide besluiten, maar pleit voor een aanvullende noodpakket met financiële directe steun voor
MKB waar ook bedrijven die uitsluitend drank verkopen gebruik kunnen maken.

Polen
(donderdag 23 april, 15 uur)
•

•
•

•

•

De Poolse overheid heeft een overzicht online gezet van zuivelverwerkers die rauwe melk uit
het buitenland (EU) halen in plaats van afnemen van Poolse boeren. De overheid geeft daarbij
aan dat het onder de condities van de interne markt geen overtreding van de wet is maar dat
het uit het oogpunt van economisch patriotisme twijfels op roept. In het belang van
consumenten die de Poolse economie willen steunen is deze lijst gepubliceerd, ook uit welke
landen zij dit importeren. Nederland wordt eenmaal genoemd, het gaat daarbij om geitenmelk
die wordt geleverd t.b.v. lactose vrije zuivel voor een relatief kleine verwerker. Voor het
overige betreft het met name import uit Duitsland en Tsjechië:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jedni-wspieraja-a-dla-innych-liczy-sie-tylko-zysk
De Poolse mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of de ca 100 grootste agri food bedrijven
de boeren en toeleveranciers betalen binnen de wettelijke termijn van 60 dagen na levering.
Mochten er in het contract kortere betalingstermijnen zijn afgesproken dan is dat bindend.
Een criterium om steun te krijgen uit het nationale anti-crisis pakket is dat de eigenaar van een
bedrijf een Poolse belastingplichtige moet zijn. De president heeft zich eerder ook al
uitgesproken tegen belastingparadijzen. Een deel van de buitenlandse investeerders zal
daarom niet in aanmerking komen voor steun. De Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel
heeft samen met 14 andere bilaterale KvK’s een verzoek gedaan aan de overheid om hier
verandering in aan te brengen.
Polen gaat voedselexporten per trein naar China starten via Russisch grondgebied. Een Pools
logistiek staatsbedrijf heeft groen licht gekregen voor de 14-daagse treinreis door Rusland
waarbij containers met behulp van GPS worden gemonitord zodat de Russische autoriteiten
kunnen vaststellen dat de goederen in China worden geleverd. Omdat er geen koelcontainers
beschikbaar zijn gaat het alleen om niet-verse producten. De Russische boycot belemmerde
deze meest efficiënte landroute sinds 2014.
Overigens: het is de afgelopen 30 jaar niet zo droog geweest in maart als nu, en de ergste
droogte in Polen in 100 jaar tijd dreigt.

Frankrijk
(donderdag 23 april, 15 uur)
Veehouders komen in opstand tegen de dalende rundvleesprijzen, die tegenstrijdig zijn met de
stijgende vraag naar gehakt (+24 % vers gehakt en +60 % diepvries). Vakorganisaties voor
rundvlees maken samen een vuist richting slachthuizen. De slachthuizen zeggen dat de 15 tot 20 %
afname van slachtingen te wijten is aan de sluiting van horeca en food service waarmee één derde
van hun afzetmarkt wegvalt. Bovendien daalt de handelswaarde per karkas omdat er meer vraag is
naar goedkoop gehakt, dan naar hoogwaardiger grillvlees. Volgens veehouders was er slechts twee
weken sprake van een daling in de slachtingen die sinds 6 april weer een gebruikelijk aantal van 60
000 dieren per week liggen. De consumptie buitenshuis – die vooral door import wordt gedomineerd
– heeft bovendien plaatsgemaakt heeft voor inkopen in supermarkten en bij slagers, waar juist meer
vlees van Franse herkomst verkocht wordt. Kan de overheid niet een minimumprijs instellen? Nee,
volgens Minister Guillaume van Landbouw en Voedsel die veehouders wel steunt in de observatie dat
er geen geldige reden is om de betaalde kiloprijs aan de veehouder te verlagen terwijl de
consumentenvraag stijgt.

Verenigd Koninkrijk
(donderdag 23 april, 15 uur)
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Landbouwminister Eustice zegt dat het te vroeg is om de restricties voor tuincentra en
bloemisten af te zwakken. Wel erkent hij dat sommige producenten en verkopers in de
problemen zijn gekomen.
De Britse mededingingsautoriteit (Competition and Markets Authority, CMA) heeft besloten om onder
voorbehoud Amazon toe te staan te investeren in voedselbezorgdienst Deliveroo. De CMA oordeelt
dat de investering van Amazon de enige manier is om in deze crisistijd Deliveroo in leven te houden
en daarmee te voorkomen dat sommige consumenten geen voedsel meer kunnen laten bezorgen of
alleen tegen een hogere prijs of lagere kwaliteit. Een finaal besluit volgt op 11 juni.

Italië
(woensdag 22 april, 15 uur)
•

•

Om het dringende tekort aan seizoenarbeiders op te vullen zijn er de afgelopen weken
verschillende initiatieven ontstaan, zowel in gang gezet door Regionale overheden als door de
landbouworganisaties. Zo heeft landbouworganisatie Coldiretti met goedkeuring van het
Ministerie voor Werkgelegenheid het portaal ‘JobinCountry’ opgezet. Het platform is actief voor
landbouwbedrijven en werkzoekenden in het hele land waar mensen met zeer uiteenlopende
achtergronden zich melden voor werk op het land. Van studenten tot gepensioneerden en
gebruikers van een wachtgeldregeling, en een aanzienlijk deel uit de toeristensector die stil
ligt. Volgens de gegevens van de Coldiretti is 60% van de personen die zich hebben aangemeld
tussen de 20 en 30 jaar oud, 30% is tussen de 40 en 60 jaar en 10% is ouder dan 60 jaar.
Landbouworganisatie Confagricoltura heeft een soortgelijk portaal opgezet, Agrijob, waar in de
eerste week honderden inschrijvingen binnen kwamen. Beide organisaties geven echter aan
dat er wel een duidelijk wetgevingskader vanuit de overheid nodig is.
De voorzitter van de nationale sierteeltsectororganisatie ‘Associazione Florovivaisti Italiani’ had
afgelopen dagen een gesprek met de voorzitter van de Vaste Kamer Commissie Financiën over
de crisis in de sierteeltsector. Veel ondernemers zullen genoodzaakt zijn te stoppen als er
geen ondersteunende noodmaatregelen komen. Een ad hoc noodfonds is nodig om de
bedrijven in staat te stellen investeringen te realiseren voor de volgende productiefases om zo
de continuïteit te waarborgen en te voorkomen dat het land zijn positie verliest als tweede
exporteur van sierteeltproducten in Europa, na Nederland. Juist Nederland heeft een
steunpakket van €650 mln. aangekondigd voor de sierteeltsector, aldus VZ Ass. Florovivaisti
aan de VZ VKC Financiën.

Frankrijk
(woensdag 22 april, 15 uur)
•

•

Minister Guillaume van Landbouw en Voedsel is teleurgesteld over de trage reactie van de
Europese Commissie inzake bestrijding van de gevolgen van de coronapandemie voor de
agrarische sector. Frankrijk heeft een coalitie gevormd met Duitsland, Italië, Spanje en
Portugal en mede namens alle Lidstaten een brief gestuurd naar de Commissaris met dringend
verzoek om maatregelen, maar nog geen reactie. Frankrijk heeft dringend extra steun nodig,
o.a. voor de wijn- en zuivelsector.
President Macron gaat vandaag naar Saint-Pol-de-Léon in Bretagne om tuinders een hart
onder de riem te steken en de keten te bedanken voor de belangrijke rol die zij spelen in de
voedselvoorziening. Hij zal ook de supermarkt Super U bezoeken.

Spanje
(woensdag 22 april, 15 uur)
•

Het ministerie van Landbouw heeft opdracht gegeven aan de deelregio’s om het aantal wilde
zwijnen in toom te houden. Sinds het afkondigen van de alarmstatus werd er door enkele
regio’s veel schade aan gewassen gemeld door wilde zwijnen. Ook werden wilde zwijnen
gesignaleerd in de steden.
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De noodzaak voor steun aan schapen- en geitenhouders blijft onverminderd groot. De prijs
voor een lam is gedaald van 30 euro naar 60 euro in verband met het sluiten van de horeca en
het uitblijven van toeristen. Schapenhouders geven aan dat zij verwachten dat bedrijven over
de kop gaan en noodgedwongen hun moederdieren naar de slacht zullen sturen.
In Spanje is er een app ontwikkeld met een online markt om de distributie van verse
voedingsmiddelen te koppelen aan vraag vanuit liefdadigheidsinstellingen. Ook de logistieke
sector werd hierbij betrokken. De bedrijven T-systems en Mercabarna (Barcelona) hebben deze
app ontwikkeld.

Duitsland
(woensdag 22 april, 15 uur)
•
•
•

•
•

Het Eindhovense Cerescon demonstreert haar Aspergerobot in mei op een Duits veld asperges.
Het demonstratieproject van Cerescon is extra actueel vanwege de seizoenarbeiderscrisis
(agrarheute).
Ook de Duitse schapen en lamsvlees branche lijdt onder de crisis omdat de vraag uit
restaurants is weggevallen. Men herinnert eraan, dat verkoop van Duits lamsvlees en
schapenkaas ook het landschapsonderhoud ten goede komt.
De Bundesagentur für Arbeit heeft een generieke toestemming gegeven aan asielzoekers,
mensen afkomstig uit niet EU-landen (derde landen) en mensen wier aanwezigheid onder een
gedoogbeleid valt, om mee te helpen in de land- en tuinbouw. Deze toestemming geldt van 1
april tot 31 oktober. Zo hoeft niet meer per individu te worden besloten, e.e.a. op voorstel van
de minister van Landbouw. Personeel uit de horeca, die uit derde landen komt, kan nu ook
makkelijker ander werk te vinden in de landbouw.
In Noordrijn Westfalen is discussie ontstaan over het Nederlandse noodplan voor de tuinbouw.
Er zijn zorgen geuit over oneerlijke concurrentie.
Het Duitse Bauernverband start een digitale actie-week “Wir machen weiter”, om met foto’s en
filmpjes te laten zien dat de Duitse boeren en tuinders blijven zorgen voor voedselzekerheid.

Denemarken
(woensdag 22 april, 15 uur)
Deense autoriteiten toonden veel belangstelling voor de Nederlandse steunmaatregelen voor de
tuinbouw. Wat overwogen de Denen zelf te doen voor de sector? “We bestuderen eerst wat Nederland
doet en tot die tijd gebeurt er niets”.

Verenigd Koninkrijk
(woensdag 22 april, 15 uur)
•

•

•

Op de buitengewone (virtuele) vergadering van de G20-ministers voor landbouw legde
onderminister Gardiner namens het VK de nadruk op open grenzen en duurzaamheid i.r.t.
het herstel na de coronacrisis: “It is imperative that we keep our markets and borders open
and work together to ensure the continued flow of international trade. Global food security can
only be achieved by ensuring supply and access to food everywhere. […] We will continue our
work on protecting the foundations of all food production – a healthy environment and a stable
climate. We must commit to supporting an environmentally sustainable and inclusive recovery,
consistent with the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement.”
De National Farmers’ Union (NFU) vraagt landbouwstaatssecretaris Prentice om uitstel van de
zevenjarige transitie naar een nieuw landbouwbeleid. De eerste reductie van directe
inkomenssteun (te vervangen door gerichte betalingen voor het leveren van publieke diensten)
zou volgens de boerenbelangenbehartiger niet in december 2021 moeten plaatsvinden, maar
een jaar later in december 2022.
De Britse vakpers maakt melding van de virtuele bedrijfsbezoeken die Van den Berk
Boomkwekerijen aanbiedt via YouTube.
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Roemenië
(woensdag 22 april, 15 uur)
•

•

President of Romania has just declared that gradual relaxation measures can be taken
around May 15 when the state of emergency expires but only if the number of Covid-19 cases
will start decreasing by then. At the moment, despite the fact that figures do not look too bad
(9200 cases, 500 deaths, but also 13,000 persons in quarantine and 41,000 in self-isolation),
the number of cases is still increasing. Relaxation measures will cover individual movement
restrictions while a ban on public gatherings will be kept in place for a longer period.
A recent survey shows that 54% of the arable crop farmers are affected by either Covid-19 or
the drought situation, which will force them to take measures such as limiting the planned
investments or cutting costs.

Hongarije
(woensdag 22 april, 15 uur)
Shopping rush for flour, rice and yeast (baker’s yeast) persists in domestic stores. There might be
periodic shortages of these products. Flour and yeast were two of the most sought-after products in
March, the pandemic made baking bread the new pastime activity for the Hungarian population.
National Chamber of Agriculture (NAK) pressures domestic commerce and retailers to stop offering
cheap foreign products and start prioritizing domestic products with pork as the example. NAK
suggested that stores that do not offer enough Hungarian products should be restricted to only sell
food products after 3 pm.

Servië
(woensdag 22 april, 15 uur)
The Serbian government decided to alleviate certain measures that had been imposed to prevent the
spread of coronavirus. Green markets (both those in open and closed spaces) will be open again as
of today, with obligatory application of all protective measures.
Opposition leaders in Serbia becoming more vocal with their statements that the government has
allocated EUR 5.1 bn to help businesses but only EUR 20 mln to support agriculture. They urge the
government to introduce additional measures, a.o. to introduce levies on the import of certain
agricultural products.

Rusland
(woensdag 22 april, 15 uur)
A number of associations of the agro food sector has proposed to the government suspend the import
duties on priority goods, including equipment, farming machinery and parts for it, ingredients for
feed, including amino acids and vitamins, veterinary medicine, raw materials and other goods used
in agricultural production and the food industry. They also call for monitoring of prices of various
inputs like mineral fertilizers and crop protection agents as well as ingredients, which make up
a substantial share of the expenditures in the manufacturing of agricultural products.
Another proposed measure is to simplify procedures for Russian and foreign workers of critical
occupations to cross the borders of the Russian Federation, which would ensure uninterrupted work
of enterprises in the sector.

Kazachstan
(woensdag 22 april, 15 uur)
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The Republic of Kazakhstan has issued a joint order (No. 125) which imposes a temporary ban on
export of cattle, which means live bovine animals (CN FEA code 0102) and live sheep and goats
(CN FEA code 0104) from Kazakhstan for a period of 6 months. The order shall come into effect in
10 days’ time from the moment of its first official publication. Experts say the measure introduced
by the Kazakh government is an effort to protect the local meat processing industry and to ensure a
continuous supply of meat products to the local market during the COVID-19 outbreak. It seems that
quite some live cattle are exported from Kazakhstan to nearby Uzbekistan lately, while the existing
processing capacity of meat processing facilities in Kazakhstan has been considerably underutilized
(only at 30 - 35 percent).

Verenigde Staten
(woensdag 22 april, 15 uur)
•

•

De landbouwafdeling in de VS heeft een meerdere vragen ontvangen van Nederlandse
bedrijven over de mogelijkheid om technisch personeel naar de VS te sturen. De
Amerikaanse Ambassade adviseert bedrijven om contact op te nemen met het Consulaire team
op het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam via het email adres:
AmsterdamCOVID19@state.gov
Een bezoek aan de VS moet kunnen worden gemotiveerd als “essential travel”. Goed om bij zo’n
aanvraag ook steunbrieven in te dienen waaruit de urgentie naar voren komt. Een dergelijke
brief zou bijvoorbeeld afkomstig kunnen zijn van de Amerikaanse partner of van lokale “economic
development” instanties, zoals een Kamer van Koophandel of een Business Council.
De Amerikaanse Ambassade verwijst voorts naar het H--2A visum programma voor het op
tijdelijke basis inhuren van buitenlandse werknemers voor landbouw gerelateerde
werkzaamheden zoals oogsten. Wellicht toch nuttig om hiervan op de hoogte te zijn:
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2a-temporary-agriculturalworkers
President Trump heeft via een executive order een tariefuitstel van 90 dagen uitgevaardigd
voor een groot deel van de producten geïmporteerd in maart en april. Uitzonderingen gelden
o.a. voor bepaalde tarieven op Chinese en Europese goederen, staal- en aluminiumproducten,
wasmachines en zonne-energieproducten. Het uitstel geldt voor retailers en andere importeurs
die een daling van 60% in de bruto-inkomsten kunnen aantonen. Voor meer informatie:
https://www.cbp.gov/document/rulings/temporary-postponement-time-deposit-certainestimated-duties-taxes-and-fees-during

Colombia
(woensdag 22 april, 15 uur)
•
•

Last night President Duque announced the extension of the mandatory national quarantine until
May 11th however the health emergency continues at least until May 31th. There will not be
international flights until the end of the health emergency and domestic flights are limited.
Demand for chicken meat might drop up to 50% due to the crisis. There are more than
350,000 families that live on poultry; drops in demand and low prices threaten a possible
bankruptcy of small farmers. On the other hand, eggs are one of the most popular products at
this time, and sales rose 20%. As the production cycle is 16 weeks, there are no possibilities to
increase production. The national federation of poultry farmers will have an advance of the tax
refund payment by the Government for the amount of $ 380,000 million that will be paid
between the first and second week of May, this payment would usually be made in August, it
will be used strategically for the crisis in the sector.

Peru
(woensdag 22 april, 15 uur)
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Agricultural GDP has suffered losses of around € 440 mln due to the national quarantine. In addition,
lower harvests are expected from September. The crisis hits small producers in particular. The
situation worsens due to a shortage of water that will affect planting which begins in August.

Chili
(woensdag 22 april, 15 uur)
•

•

•

In de agro-foodsectoren zijn 90% van de werknemers op dit moment aan het werk. De
bewindspersonen benadrukten in de media het belang van de landbouw voor een gezonde
voeding van het Chileense volk. De hele agro-food keten blijft functioneren en het ministerie
spreekt zijn bewondering uit voor de mensen die dit mogelijk maken.
De nationale directie voor aquacultuur – de zalmexport is de 2e belangrijkste inkomstenbron
voor Chili na koper – maakte met buurlanden Argentinië en Brazilië pragmatische afspraken
over electronische exportcerficering voor zalm, en het soepel laten verlopen van de export bij
de grens.
Fruitteelt boekt goede resultaten ondanks de droogte en corona crisis. Nieuw recordjaar voor
de export van Chileense kersen 228.000 ton in seizoen 2019-2020. De tafeldruiven leveren
een kwart minder in volume maar worden verkocht voor goede prijzen en de bosbessen
herstellen zich na een matige seizoenstart, met veel concurrentie uit Peru. In de maand maart
2020 heeft Chili 17 % meer bevroren fruit geëxporteerd dan vorig jaar als gevolg van de
coronacrisis, met een stijging van 10 % in omzet. Grote uitschieters waren aardbei, framboos
en braam.

Argentinië
(woensdag 22 april, 15 uur)
•
•
•

•

Fast food/french fries: lower demand caused plummeting french fries and potato consumption,
both internally (horeca) and for exports industries, mainly to biggest consumer Brazil.
Dairy: Algeria has covered its demand for 2020, being one of the main international markets
for Argentine dairy trade. Fall in demand & prices is expected during the upcoming months.
Powder milk makes up 49% of the total Argentine dairy exports.
Genetic material of vegetables & seeds: this essential activity is mostly dependent on high
quality imported seeds with Dutch companies as international referents. Domestic
transportation shows delays due to COVID-19 preventive measures but operations can
continue. Export of unions to Brazil, the most important export market, is still taking place, but
with difficulty.
Food assistance: now that more and more informal workers need government support, food
assistance that originally would reach 8 million persons, now rose to up to 11 million, a rise of
3 million over the past two weeks – on a population of 45 million persons.

Brazilië
(woensdag 22 april, 15 uur)
The number of people infected and the number of deaths are increasing at a higher pace than before,
especially in Paraná and Santa Catarina. Emergency measures and restrictions are in place. A number
of restrictions in the South of Brazil were lifted for stores, hotels, offices and commercial businesses.
Paraná farmers are trying to maintain the production routine. The main difficulty is the
commercialization of soybeans.

Frankrijk
(dinsdag 21 april, 13 uur)
Het coronavirus komt de verkoop van biologische producten ten goede. In supermarkten steeg de
omzet van het bio-segment in 2019 al met 19%; sinds het begin van de lockdown op 17 maart is
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bovendien het verschil in groei vergeleken met gangbare producten verder gestegen (van 14 punten
begin februari naar soms wel 20 punten begin april). Ook buiten de supermarkten groeit de
biologische markt flink in speciaalzaken zoals Biocoop, Naturalia, La Vie Claire, Bio C’Bon en Naturéo.
De gemiddelde waarde van een winkelmandje is met 48% gestegen van 40 euro naar 59 euro sinds
half maart. De hele distributieketen rondom grootwinkelbedrijven profiteert van deze groei van de
biologische sector, die echter het meest winstgevend is voor supermarkten, buurtwinkels en drives
(online bestellen en zelf afhalen). Ook de gangbare producten doen het enorm goed bij de drives,
die binnen een mand 500.000 nieuwe huishoudens tot klant hebben gekregen.
De groeiende bio-tendens is enerzijds te danken aan het feit dat de consument natuurlijke producten
zoekt tijdens deze periode van onrust, maar heeft ook baat bij de tekorten onder gangbare
producten. Bovendien is er een structureel groter aanbod van biologische producten in e-commerce
en buurtwinkels. Ook de verkoop van biologische basisproducten als rijst, pasta, suiker, meel en
eieren, waar men zou kunnen verwachten dat de consument voor gangbare producten zou gaan
kiezen, blijft groot. Gezinnen die al een voorkeur voor biologisch hadden, eten nu vaker thuis en
gaan daarom ook daar vanzelfsprekend meer biologisch consumeren. Het zou goed kunnen dat in de
toekomst ook andere alternatieve producten (plantaardig, ecologisch, lokaal, …) gaan profiteren van
de crisis. Onderzoeksbureau Nielsen voorziet een verdere reorganisatie van de distributie van
versproducten aan huis (minder reizen, meer thuiswerken, minder uiteten). Dit alles zou de
biologische sector nog verder kunnen bevoordelen.

Verenigd Koninkrijk
(dinsdag 21 april, 13 uur)
•

•

•

•

•

Door het nieuws over de steun aan de Nederlandse sierteeltsector voelt het Britse equivalent
zich nog extra achtergesteld nu maatregelen vanuit Westminster uitblijven. De National
Farmers’ Union vraagt de regering in een open brief om steun voor bedrijven die product
hebben moeten vernietigen en om de garantie dat tuincentra als eerste categorie bedrijven
weer open mogen bij een gefaseerde afbouw van de lockdown. Ook roept ze supermarkten op
meer in het VK geteelde bloemen en planten in te kopen.
Het gegroeide optimisme in de sector over het aantrekken van seizoenarbeiders was wellicht
wat voorbarig: de betrokken wervingsbureaus melden dat op ruim 36.000 aanmeldingen maar
zo’n 6.000 mensen een uitnodiging voor een sollicitatie hebben geaccepteerd. Zaken als de
locatie van het werk (en soms ook daaraan gekoppeld verblijf), werktijden, contractduur, het
fulltime karakter en ook het type werkzaamheden blijken voor velen toch een brug te ver.
De regering biedt vanaf mei een steunpakket ter waarde van 1,25 miljard pond aan start-ups.
Het bestaat uit twee onderdelen: 1) 750 miljoen aan tegemoetkomingen en leningen (via
Innovate UK) voor mkb dat zich richt op R&D; en 2) een investeringsfonds (Future Fund) voor
high-growth firms die geraakt zijn door de crisis, met daarin 250 miljoen van de overheid en
250 miljoen van private investeerders. Uit laatstgenoemd fonds kunnen bedrijven leningen
verkrijgen van tussen 125.000 en 5 miljoen pond, die aan het einde van de lening worden
omgezet in eigen vermogen als ze niet worden terugbetaald.
Voedselkwaliteitskeurmerk Red Tractor zit in de laatste pilotfase van z’n nieuwe virtuele
inspectieprotocol. Boeren die aan de beurt zijn voor hun assessment kunnen kiezen voor een
volledige live-streamed audit m.b.v. een videocall via apps zoals WhatsApp en Zoom, maar
kunnen er ook voor kiezen om daaraan voorafgaand al documentatie te uploaden via een
online portaal. Red Tractor denkt o.b.v. de eerste pilotfase dat deze aanpak wel eens here to
stay zou kunnen zijn na de coronacrisis.
De British Beer & Pub Association zegt dat pubs drie tot vier weken de tijd nodig hebben
om zich te kunnen voorbereiden op heropening bij het afschalen van de lockdown.

Slowakije
(dinsdag 21 april, 13 uur)
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De overheid heeft een 4-stappenplan gepresenteerd voor het versoepelen van de Corona
maatregelen. De eerste fase gaat in op woensdag 22 april en dan gaan o.m. de volgende
vestigingen open: winkels < 300 m, catering service met een uitgifteraam, buitenfaciliteiten
voor niet-contact sporten, buitenmarkten. Voor volgende stappen zijn nog geen data genoemd.
De tweede stap zal bestaan uit openen van o.a. toeristische bezienswaardigheden,
schoonheidssalons en trouwfaciliteiten. In de derde stap gaan winkels > 1.000 m2 weer open,
evenals culturele instellingen en catering voor grote groepen. In de vierde stap tot slot o.a.
winkelcentra, scholen en sportevenementen. In alle stappen gelden sanitaire voorschriften
waaronder het verplicht dragen van een masker.
De overheid heeft eerder al besloten dat de tijdelijke grenscontroles met Schengen landen
Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Hongarije verlengd zijn tot 7 mei. Hierdoor blijven een beperkt
aantal grensovergangen open.
Slowakije heeft restricties ingesteld aan de grens waarbij de grens gesloten is voor
buitenlanders, met uitzondering van o.a. vrachtwagenchauffeurs. Vanaf 20 april geldt dat
iedereen die Slowakije binnenkomt verplicht 14 dagen in quarantaine moet in een
staatsinstelling. Uitzondering zijn grenswerkers die werken binnen 30 km van de grens en een
negatieve Corona test kunnen overhandigen. Quarantaine is niet nodig voor personen op
doorreis, mits deze transit van te voren is aangemeld bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Voor een aantal groepen volstaat thuisisolatie (ipv quarantaine in een staatsinstelling),
waaronder 65plussers, minderjarigen en diplomaten. Nadere details:
https://www.mzv.sk/web/en/covid-19

Rusland
(dinsdag 21 april, 13 uur)
•

•

•

Russia will suspend grain exports until June 30, 2020 if the export quota of 7 million tonnes is
used up before then, in which case it would be the first time in ten years that Russia has
banned its grain exports. Based on the current situation, exports are expected to be suspended
in the middle of May 2020 and maybe even sooner. The Russian Ministry of Agriculture does
not plan to increase the quota for grain exports in the current season. The export quota was
proposed even before the coronavirus pandemic and the volatility of currency exchange rates,
as a way to ensure a sufficient supply of grain on the domestic (Russian) market.
The Russian government has cancelled the necessity for state registration of genetically
modified soybeans and soybean meal. The government decree has been signed and published.
The decree specifies that until January 1, 2021, state registration of genetically modified
organisms intended for release into the environment, as well as products engineered with
appliance of such organisms, including imported ones, will not apply to soybeans and soybean
meal. The safety of both products has been verified by Rosselkhoznadzor (Russian Federal
Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance). The decree also clarifies that this
concerns products intended for manufacturing feed for animals.
The corona virus and its consequences could jeopardize the investments to improve the quality
of their food products. The economic situation in Russia after the corona virus might lead to a
redistribution of demand. Premium products that the Russian food industry has been focusing
on lately will be less in demand. Some food trends can already be seen. The demand for
products that can be stored for a long time has grown. Typical ‘borsch’ products like potatoes,
carrots, beets, and onions are in demand, also apples and citrus and other products that
supposedly protect you against the virus like garlic and ginger. Less demand is seen in
perishable products in particular tomatoes, cucumbers, berries and herbs. Consumer incomes
have already decreased, many have lost their jobs.

Wit-Rusland
(dinsdag 21 april, 13 uur)
The Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade (MART) of Belarus has introduced a state
regulation for 90 days on prices for 26 commodities, including fresh fish (carp family), butter, wheat
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flour, sunflower and rapeseed oil, salt, meat (beef, pork, chicken), cuts and large-sized semi-finished
meat products, cooked sausage products, fresh chicken eggs, canned meat, canned fish, milk
powder, pasteurized cow milk, kefir made of cow milk, sour cream, cottage cheese and drinking
water. The MART has determined the maximum margin of the importer for the social important goods
in the amount of 10% of the selling prices.

Vietnam
(dinsdag 21 april, 13 uur)
Reduced purchasing power has caused the whole retail industry to tumble. Many big supermarkets
such as Lotte, Coopmart, Intimex and Aeon Mall are in crisis, with revenue dropping by up to 50 per
cent in the case of Lotte. People in some sectors are out of work, so many families have had to
tighten spending. Aquatic exports to China shows sign of recovery.

India
(dinsdag 21 april, 13 uur)
•
•

•
•

With no buyers, farmers growing ‘exotic’ vegetables such as lettuce, iceberg, broccoli, celery,
parsley, zucchini and rosemary have stopped production. Most of the vegetables were supplied
to high end restaurants and hotels in big cities and touristic destinations.
India’s Agriculture Produce and Export Development Agency (APEDA) notes that many
countries have decreased their import duty and import queries are coming from several new
markets e.g. South Korea, Japan, Australia, the Philippines and Singapore. Meat suppliers have
started getting export orders from Indonesia, Malaysia, Egypt and Saudi Arabia which have a
huge demand for buffalo meat during Ramadan which start from 23rd April.
The Competition Commission of India (CCI) has sought to assure businesses that any
collaborative arrangements between competitors necessary and proportionate to handle
Covid-19 will not attract sanctions under the anti-trust laws.
Several domestic airlines have decided not to take any bookings until 31st May as per the
directives of Director General of Civil Aviation.

Marokko
(dinsdag 21 april, 13 uur)
Marokko neemt strenge maatregelen om het Corona-virus te beteugelen bij bedrijven. Regionale
autoriteiten hebben de mogelijkheid om bij een enkele infectie of verdenking een hele fabriek te
sluiten. In de regio Tanger zijn enkele garnalenpelbedrijven gesloten en in het nabij gelegen Tetouan
werken de garnalenpelbedrijven met halve personeelsbezetting.

Kenia
(dinsdag 21 april, 13 uur)
KLM is set to resume cargo transport initially twice a week beginning the week of 20/04/2020. The
EU has asked its member states present in Kenya to assist with supporting the Kenya Air freight
flights with bundling exports from their countries to Kenya or East African Community.

Tanzania
(dinsdag 21 april, 13 uur)
Air Freight charges sharply rise. Tanzania Zambia Railway Authority (TAZARA) suspended crossborder passenger train services, cargo train set to continue.

Mexico
(dinsdag 21 april, 13 uur)
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•

•

De ‘sanitaire noodtoestand’ in Mexico is verlengd tot 31 mei. De grens tussen Mexico en de VS
zal in elk geval tot 21 mei gesloten blijven voor non-essentieel verkeer. Handel blijft wel
toegestaan.
De Mexicaanse varkenshouderij en –vleesverwerkers hebben aan de alarmbel getrokken bij de
Federale overheid. Vanwege de daling in de vraag en prijs, vrezen zij verliezen van € 580
miljoen, als er niet snel maatregelen worden getroffen voor de sector. Maatregelen die de
sector voorstelt zijn o.a. versnelde actie om de Chinese markt voor Mexicaans varkensvlees
open te stellen, een tijdelijk verbod op import van Amerikaans varkensvlees, een gelijktrekking
van kosten voor gezondheidscertificaten voor Amerikaanse en Mexicaanse exporteurs, en
campagnes om Mexicaans varkensvlees te promoten en voorrang te geven bij publieke
aankopen. SENASICA, de Mexicaanse NVWA, verwacht binnen 2 weken uitsluitsel te hebben uit
China over de toegang voor Mexicaans varkensvlees, en gaf aan ook aan marktopening in
regionale markten als Honduras en El Salvador te zullen gaan werken.
De Mexicaanse visserij-sector zag haar omzet met 90% dalen als gevolg van de sluiting van
veel horeca, en het instorten van de internationale markt voor Mexicaanse exportproducten als
kreeft en garnalen. Ook deze sector start een campagne om Mexicaanse consumenten te
bewegen vooral Mexicaanse vis en seafood te consumeren.
Export van Mexicaans rundvlees naar de VS in april daarentegen ligt 10% hoger dan in 2019,
mede veroorzaakt door het sluiten van vleesfabrieken in de VS i.v.m. corona-besmettingen.

Verenigde Staten
(dinsdag 21 april, 13 uur)
Op vrijdagavond heeft de Minister van Landbouw Sonny Perdue een pakket aan steunmaatregelen
ter waarde van US$ 19 miljard aangekondigd ten behoeve van de Amerikaanse landbouwsector.
Onder het pakket, het Coronavirus Food Assistance Program (CFAP) wordt US$ 16 mld. aan directe
betalingen voor boerenbedrijven en veehouders verleend. Er gaat US$ 9.6 mld. naar de veehouderij
(US$ 5.1 mld. voor rundvee, US$ 2.9 mld. voor zuivel, US$ 1.6 mld. voor varkens); US$ 3.9 mld.
naar producenten van de grote akkerbouwgewassen; en US$ 2.1 mld. voor kwekers van
specialiteiten gewassen zoals sierteelt en tuinbouwproducten. De producenten zullen één
steunbedrag ontvangen dat wordt vastgesteld op basis van twee berekeningen:
•

De prijsverliezen tussen 1 januari en 15 april, 2020. Producenten worden voor 85%
gecompenseerd voor de verliezen in die periode.
•
Het tweede deel van de betaling wordt gebaseerd op de verwachte verliezen in de periode
tussen 15 april en de komende twee kwartalen en zal 30% van de verwachte verliezen
dekken.
De maximale uitkering is US$ 125.000 per gewas met een totaal limit van US$ 250.000 per individu
of entiteit. Om in aanmerking te komen voor de steun moet de prijs van een gewas met 5% in prijs
zijn afgenomen tussen januari en april. Daarnaast is US$ 3 mld. beschikbaar gesteld voor de opkoop
van landbouwproducten, zoals vlees, zuivel en groenten en fruit die beschikbaar komen voor families
in nood.
De gevolgen van de uitbraak op dierlijke proteïnes in de VS is aanmerkelijk. Voorspellingen zijn dat
de prijzen voor rundvee verder zullen zakken met het wegvallen van de afzet aan de horecasector
en de vertraging die optreedt bij het verschuiven van de keten naar de supermarkten. Als gevolg
van het inslaan van vlees bij de supermarkt zijn de prijzen voor gehakt in maart tijdelijk met 81%
gestegen, terwijl de prijzen voor biefstuk met de helft naar beneden is gegaan. Steaks worden soms
vermalen tot gehakt, om te kunnen voldoen aan de vraag naar gehakt. In de varkenssector was de
daling van bacon opvallend, een product dat veel in de horeca wordt afgezet. De prijs van buiken
duikelde met 50%. De prijzen voor melk zijn sterk gereduceerd aangezien bijna 50% van alle melk
in de horecasector als kaas wordt afgezet. Ook komt bijna eenderde van alle kinderen in de VS in
aanmerking voor ontbijt op school waar melk een onderdeel van vormt. Naar vleeskuikens is minder
vraag door de afname van de verkoop van bijvoorbeeld kippenvleugeltjes via de restaurantsector of
hele kippen via fast-food ketens. De huidige prijzen liggen onder de kostprijs en de sector kijkt naar
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opties als het vernietigen van rond 10% van de vleeskuikens. De prijs van eieren is in maart enorm
gestegen als gevolg van de hoge verkopen in de supermarkten. Tot slot worden ook slachterijen
getroffen door de COVID19 uitbraak, zowel door personeel dat ziek thuis blijft, maar ook omdat
faciliteiten worden gesloten om gezondheidsredenen. In de afgelopen twee weken is de
slachtcapaciteit van varkens met 6% gereduceerd en de slachtcapaciteit van rundvee tussen 6-10%.
De sector overweegt om een deel van het overschot aan dieren te vernietigen.

Brazilië
(dinsdag 21 april, 13 uur)
Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Voedselvoorzienig plaatst voortaan elektronische
handtekeningen op fytosanitaire exportcertificaten voor plantaardige producten. Deze maatregel
is bedoeld om het fysieke contact tussen buitenlandse handelsagenten en de federale inspectie te
verminderen. Naast de elektronische handtekening worden de certificaten ook voorzien van een QRcode, waarmee de authenticiteit van het document kan worden gecontroleerd via een lezer die op
mobiele telefoons is geïnstalleerd. Al sinds jaar en dag maakt MAPA gebruikt van elektronische
handtekeningen voor alle officiële documenten die per e-mail worden gestuurd. Dit komt ook goed
van pas omdat de EU gescande exportcertificaten per e-mail toestaat.

China
(maandag 20 april, 17 uur)
•

•

•

The Ministry of Agriculture and Rural Affairs issued news that the price of pork continued to fall
slightly. In the end of March, the weekly average price of pork in wholesale market was 46.28
yuan per kilo, falling for 7 consecutive weeks in nationwide. The prices for beef, mutton,
poultry, and eggs were weak, and the seasonal fluctuations of vegetable and fruit prices were
lower than the same period in last year. Going by the trend, the grain storage is sufficient, the
pig production capacity continues to recover, poultry production situation is improving, the
trading volume of seasonal vegetable is increasing, and the agricultural product market
continues to show overall stability.
The Ministry of Agriculture and Rural Affairs has given full play to the active role of organized
e-commerce enterprises such as Alibaba, Pinduoduo, JD.com, Suning and Yimutian etc. For
instance, supporting the volumes in internet, preferential loans and subsidy for freight in order
to sell agricultural products in quick and efficient way. As of April 17th, a total of 796,000 tons
of agricultural products from Hubei has sold via the major e-commerce platforms.
Shanghai e-commerce on fresh-products develops rapidly according to the Shanghai Municipal
Commission of Commerce. In the first quarter, the city's total fresh food e-commerce
transaction volume was 8.8 billion yuan, a year-on-year increase of 167%, and the
order volume increased by 80%. In February, the epidemic was severe, the major fresh ecommerce platform had 500,000 orders per day, selling about 150 tons of pork and about 500
tons of vegetables. More and more residents use smart phones to buy food online, and the unit
price of orders for fresh food e-commerce platforms during the epidemic has increased from 40
yuan to more than 100 yuan. The number of active users has more than doubled year-on-year,
and the proportion of online orders also increased significantly. In particular, the number of
users over the age of 40 is growing rapidly, and middle-aged and elderly people are also
getting used to place orders online through smartphones.

Duitsland
(maandag 20 april, 17 uur)
•

Fabrieken voor landbouwmachines in Duitsland (o.a. Claas, Agco, Joskin, Krone) zijn volop
bezig hun (hygiëne)processen aan te passen of hebben dit al gedaan, zodat de productie van
machines en vervangende onderdelen (weer) door kan gaan. Dit om te voorkomen dat het
oogsten en zaaien in het gedrang komt. De productie is echter (nog) niet bij alle op volle
sterkte.
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Bij slachthuis Müller-Fleisch zijn 90 medewerkers van de ongeveer 250 positief getest op het
Coronavirus; zij blijven in thuis quarantaine. Het bedrijf en de medewerkers zonder klachten
mogen echter wel doorwerken omdat een slachtbedrijf tot de ‘ kritische infrastructuur’ behoort
van de voedselvoorziening. De vleeswaren zijn veilig voor consumptie, werd benadrukt.
Landbouwminister Klöckner wil de maximale verblijfsduur van seizoenarbeiders nogmaals
verlengen van 115 naar 180 dagen – het was 70 dagen. Minder reisbewegingen vermindert het
risico op infectieverspreiding. Vanuit de samenleving hebben zich momenteel 54.000 mensen
gemeld om te helpen met oogsten; er wordt gerekend dat 4-5 van deze mensen gelijk staan
qua efficiëntie aan 1 seizoenarbeider. Voor de maanden april en mei zouden dan de genomen
maatregelen moeten volstaan. Het Duitse Boerenverband DBV heeft al aangegeven dat zij voor
de tijd na mei weer problemen verwachten en schatten in dat er in die periode nog 150.000
extra seizoenarbeiders nodig zijn om de tweede oogstpiek (fruit en wijn) in september en
oktober op te kunnen vangen.
Klöckner heeft daarnaast aangegeven dat de crisis duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk
een onafhankelijke en regionale landbouw is en dat er een duurzame
levensmiddelenproductie in Europa nodig is. Als consumenten dat ook belangrijk vinden,
moeten zij bereid zijn meer te betalen voor hun producten. Het is echter niet de goede richting
om naar een “consumeer-nationalisme” te gaan, aldus Klöckner.
DBV geeft aan dat klimaatmaatregelen/aanpassingen voor de landbouw niet naar achter
geschoven moeten worden vanwege de Corona-crisis. Het heeft inmiddels al 5 weken niet
noemenswaardig geregend in Duitsland, een achtereenvolgend derde droogtejaar is voor veel
bedrijven haast niet meer op te vangen.

Frankrijk
(maandag 20 april, 17 uur)
Minister Penicaud van Arbeid en minister Guillaume van Landbouw hebben specifieke maatregelen
bekend gemaakt voor de berekening van uitkeringen aan vissers die tijdelijk werkloos zijn. De
maatregelen houden rekening met het specifieke karakter van de bezoldiging van vissers en de
berekening van hun gedeeltelijke werkloosheidsuitkering. Een overgroot deel van de
bemanningsleden ontvangt een combinatie van vast loon en deelloon. Het was niet mogelijk om een
toereikend bruto uurloon te bepalen en tot een forfaitaire loon te komen. Deze maatregelen houden
rekening met het bijzondere karakter van bezoldiging van vissers om tot een juiste uitkering te
komen gedurende de periode van tijdelijke werkeloosheid.

Polen
(maandag 20 april, 17 uur)
De Nederlands Poolse Kamer van Koophandel (NPCC) organiseert samen met de ambassade webinars
over de impact van de Corona crisis. Op donderdag 23 april zal BNP Paribas een webinar verzorgen
over de impact op de agrifood sector in Polen. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden
https://nlchamber.com.pl/npcc-kowledge-groups-in-response-to-coronavirus/

Vietnam
(maandag 20 april, 17 uur)
In order to stabilize the price of pork, from April 18-26, Big C supermarkets in Hanoi and the North
have implemented the program "Week of imported pork". Accordingly Big C discounted up to 34%
for pork products imported from Europe and Canada. According to Central Retail Group (owner of
Big C system in Vietnam), currently consumers do not have the habit of using imported pork (which
is frozen) but prefer to use chilled meat only. "We carry out this program with the purpose of
introducing and guiding consumers to use more pork imported from Europe, having more choices for
meals when the domestic price of fresh meat is high”. According to Big C calculations, compared to
the domestic price of pork, the price of imported pork is 37% cheaper. Therefore, in this program,
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Big C supermarkets offer promotions up to 34%. Live pig price today went up in all regions in
Vietnam. Vietnam has gone four days without reporting a single new patient of novel coronavirus
disease (COVID-19).

Verenigde Staten
(maandag 20 april, 10 uur)
Het gebruik van mais ten behoeve van ethanolproductie zal aanmerkelijk afnemen in de VS. De
stay at home orders hebben ertoe geleid dat gebruik van benzine (waar tussen 10-15% ethanol in
wordt gemengd) tussen 40-50% is gereduceerd. Werden in 2019 meer dan 5.4 miljard bushels mais
gebruikt (een bushel is iets meer dan 25 kg) voor ethanol productie, de verwachting is dat dit in
2020 zal teruggelopen naar 4.8 miljard. Dit wordt gezien als een cruciaal punt voor de Amerikaanse
landbouwsector in de komende maanden, ook omdat de voorspellingen zijn dat het areaal omhoog
zal gaan. Deze ontwikkeling zal naar verwachting een zeer negatief effect hebben op de prijzen voor
mais. Daar komt nog bij dat Zuid Amerikaanse mais oogst goed is dit jaar en zal blijven concurreren
met de VS op de wereldmarkt.
Er staan nu 27.1 miljoen vaten ethanol in opslag, ofwel 17% meer vergeleken met 2019 en vrijwel
het maximum van de opslagcapaciteit in de VS. De enige optie is om treinwagons te gebruiken maar
dit is zeer kostbaar. De VS is dus op het moment beland dat ze of tijdelijk moeten stoppen met de
productie of het op de wereldmarkt moeten proberen af te zetten. De prijs van ethanol is samen met
de prijs van benzine aanmerkelijk gedaald en de marges voor ethanol zijn ingestort. Vanuit het USDA
wordt gekeken of ook ethanolproducenten in aanmerking zouden moeten komen voor extra steun.
Een van de mogelijke opties is om de mais te vergoeden die is aangekocht. De situatie in de VS ten
aanzien van biodiesel verschilt sterk met die van ethanol. De prijs ligt weer op pre-COVID19 niveau
vanwege de relatief hoge vraag. De marges zijn nog steeds goed i.v.m. de lagere inputkosten.

Colombia
(maandag 20 april, 10 uur)
•
•
•

Colombian cocoa production will undoubtedly be affected by a drop in world demand for
chocolate. In Europe, the region with the highest consumption, for this first quarter a drop of
3% is estimated compared to the previous year, in North America 5.3% and Asia 9%.
National Federation of oil palm growers leads the creation of the “Fondo de Solidaridad
Palmero” a fund that has the purpose of receiving and channeling donations in an articulated
way to meet priority health and food needs of rural communities in palm areas.
The Colombian Corporation for Agricultural Research AGROSAVIA will use its laboratories for
the analysis of tests to detect COVID-19. There is a team of 20 people dedicated to this
process with the capacity to process around 2,520 samples per week.

Golfstaten
(maandag 20 april, 10 uur)
•
•

De 6 Golflanden verenigd in de Gulf Cooperation Council hebben een werkgroep
Voedselzekerheid opgericht. Interregionaal vrij verkeer wordt in elk geval als een noodzakelijk
iets gezien.
Saudi Arabië heeft al 530 miljoen euro vrijgemaakt voor versterking van de voedselzekerheid.
Bedrijven worden opgeroepen om gebruik te maken van de regelingen die nog voor Ramadan
(later deze week), gepubliceerd zullen worden. Nog deze maand zal een bedrag van ruim 40
miljoen euro beschikbaar komen voor de ondersteuning voor kleinschalige veeteelt,
viskwekerijen en pluimveeboerderijen. Saudi Arabië heeft zich tot doel gesteld de lokale
productie van eieren met 24% te verhogen. Aangevuld met de verwachte import van eieren uit
5 landen, waaronder Nederland, Frankrijk en de VS zullen er voldoende eieren beschikbaar zijn
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op de markt. Importen van levensmiddelen en dierlijke producten worden onverminderd
toegelaten via alle 28 douaneposten (land, zee en lucht).
In de Verenigde Arabische Emiraten heeft het Ministerie van Economie heeft een wet
uitgevaardigd voor de regulering van voedseldistributie. Hiermee krijgt de overheid het recht
de inventaris in de winkels, de magazijnen en elders te monitoren, met als doel dat het aanbod
over het hele land kan worden gegarandeerd. De import van groenten en fruit gaat
onverminderd door. Het stilvallen van het toerisme draagt eraan bij dat er voldoende aanbod is
om aan de vraag te voldoen.
U.A.E. officials have eased import regulations, including requirements for Arabic labeling and
extended best-before periods, lowered duties and crammed extra cargoes onto flights intended
to repatriate citizens. Measures companies had requested for years were pushed through
quickly. The nation’s Food Security Council, formed in February, found itself in crisis mode and
the government announced it would bolster strategic stocks.
Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority “ADAFSA” issued temporary facilitating
conditions for the imports of food products bi. The procedures are implemented temporary for
all imported food from all countries including EU food products. Releasing the products that
have shelf life less than 3 months without setting production dates in label while expiry date is
mandatory to be mentioned in the food label.

Tunesië
(maandag 20 april, 10 uur)
De gedeeltelijke lockdown is verlengd tot 3 mei. Vanaf 4 mei wordt begonnen met het stapsgewijs
en gericht afbouwen van de lockdown.Tijdens de Ramadan die rond 23 april begint geldt een
avondklok van 20:00-6:00.

Nigeria
(maandag 20 april, 10 uur)
Kano and Kaduna states, Nigeria’s leading vegetable states and host to a number of Dutch funded
projects, have joined other states in the south of Nigeria to enforce lockdown measures. These
restrictions are already affecting farmers access to farm lands and extension services. The situation,
experts fear will deepen Nigeria‘s food insecurity risk. However, Dutch projects situated in Kaduna
have gained exemptions to reach farmers and are using other methods like radio and TV broadcast
to access growers in rural communities, an initiative that’s gaining serious engagement.

Zuid-Afrika
(maandag 20 april, 10 uur)
KLM zet op dit moment vier vrachttoestellen per week in voor de route Amsterdam-JohannesburgHarare-Nairobi-Amsterdam. Versproducten waaronder bloemen vormen een belangrijk deel van de
vracht

Verenigd Koninkrijk
(maandag 20 april, 10 uur)
•

•

De regering heeft besloten tijdelijk elementen van de mededingingswetgeving te gaan
versoepelen ter ondersteuning van de zuivelsector. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld
arbeidskrachten en productiefaciliteiten te delen, afspraken te maken over tijdelijke reductie
van de productie en gezamenlijk vast te stellen waar capaciteit beschikbaar is om melk te
verwerken tot andere producten als kaas en boter. De National Farmers’ Union is niet tevreden
met de uitkomst van meer dan een week van crisisoverleg met landbouwministerie Defra,
aangezien slechts één van haar wensen is ingewilligd (zie bulletin 47, update 0410-1).
Zuivelverwerker Freshways (leverancier van o.a. Starbucks, Costa Coffee, British Airways
en P&O Ferries) is sinds de lockdown 40% van z’n klandizie verloren en verkeert in grote
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problemen. Toeleverende melkveehouders krijgen i.p.v. 25,5 pence per liter met
terugwerkende kracht per 29 maart nu 24 pence per liter voor de eerste 60% en de prijs op de
spotmarkt (ca. 5 tot 16 pence per liter) voor de resterende 40%. Uitbetaling voor de maand
maart vindt pas eind april plaats en dan nog maar voor de helft; de andere helft volgt medio
mei. Zuivelverwerker Medina Dairy heeft z’n melkprijs per 1 mei met nog eens 3 pence per
liter verlaagd, bovenop de twee pence daling die het bedrijf nog geen twee weken geleden
aankondigde. Ook heeft het de betalingstermijn verlengd met 3 weken.
De regering biedt de Engelse visserij een steunpakket van 10 miljoen pond. Daarvan is 9
miljoen pond gereserveerd voor “direct cash grants” aan visserij- en
aquacultuurondernemingen. Voorwaarden voor vissers zijn dat hun vaartuig korter dan 24
meter moet zijn en dat zij in 2019 voor ten minste 10.000 pond aan vis verkochten. De
tegemoetkoming wordt berekend o.b.v. gemiddelde bedrijfskosten i.r.t. de vaartuiggrootte. 1
miljoen pond is beschikbaar voor projecten die vissers helpen om binnen hun lokale
gemeenschap nieuwe afzetmogelijkheden te vinden. De regelingen zullen vooralsnog drie
maanden actief zijn en dekken alleen Engeland. De besturen van de andere landen binnen het
VK gaan over hun eigen visserijbeleid, maar ontvangen als gevolg van de aankondiging en op
basis van afspraken over devolution wel bij elkaar 900.000 pond.
De versoepeling van de rijtijdenregels is verlengd t/m 31 mei 2020.
Supermarktketen Waitrose heeft het aantal slots voor click & collect (online bestellen en zelf
ophalen) uitgebreid van 10.000 tot 30.000. Ook heeft het z’n ‘Rapid’ bezorgservice uitgebreid
van 8 naar 28 winkels in Londen met 7.000 (voorheen 2.000) bestelslots, waarvan 40% voor
ouderen en kwetsbaren gereserveerd is; het gaat hierbij om levering binnen twee uur van een
mand met 25 basisproducten.

Hongarije
(maandag 20 april, 10 uur)
•
•
•

Demand for tomato-based canned foods, tomato paste increased – by the middle of March, by
75%.
The Hungarian Product Nonprofit Ltd. starts domestic campaign to increase purchases of
domestic products. The Ltd’s “Hungarian Product” trademark is used by 160 companies. Now
they want to expand their campaign and reach as many citizens as possible.
New governmental decree waives water fees for the water use in the agricultural sector for
irrigation, for the duration of the crisis.

Estland
(maandag 20 april, 10 uur)
•

•

Foreign workers from non-EU countries with a temporary permit to stay in Estonia for the
purpose of short-term employment who have lost their jobs should leave Estonia as soon as
possible and return to their home country. Companies will not be given an opportunity to
extend working permits for temporary labour but only the agriculture sector companies will
be given an exception, to extend their short-term workers work permits until 31.07.2020.
The Estonian government has decided to allocate €200 million support measures to agriculture
sector, out of a €2 billion support package for the whole business sector. The agriculture sector
will receive 10% of the total aid package although the proportion of agriculture is estimated to
be roughly 3% of the GDP. The share of agriculture in employment is around 3% too.

Japan
(maandag 20 april, 10 uur)
•

Authorities snipped 800,000 blooming tulips in eastern Japan to stop crowds gathering at a
cancelled annual flower festival.
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Japan's top airlines are operating at nearly half their domestic capacity even though the
coronavirus outbreak has left seats on flights mostly empty, amid a lack of clear government
directives on the functioning of transport infrastructure in the crisis. Japan began mandatory
temperature testing on Friday of all passengers departing on domestic flights from Tokyo's
Haneda airport as part of measures to curb the spread of the coronavirus from the capital,
which has recently seen a significant increase in new infections.

India
(maandag 20 april, 10 uur)
•
•

•

•

Transport: The Agriculture Minister has launched an app which helps farmers and traders find
transport vehicles. India’s air cargo agent association has requested the government to
charge lower fuel and airport fees for freighters than for passenger aircraft.
The lockdown has brought farmers in direct contact with big buyers in cities, cutting middlemen
and is forcing a change in cropping practices that will help rejuvenate soil and conserve water.
For example, the Punjab government encourages it’s farmers to shift to maize and cotton
instead of paddy, as migratory labourers having expertise in planting rice returned to Uttar
Pradesh and Bihar after the lockdown.
Urban Indian consumers are likely to cut spending on restaurants, movie theatre, luxury
brands and leisure travel in the coming months. Spending will increase on personal hygiene
and safety products, organic food, medical needs, fitness and mediclaim. Retailers and ecommerce platforms have sped up the introduction of new private label branded products.
Prime Minister Modi stated that India can emerge as the global nerve centre of complex
modern multinational supply chains in the post COVID19 world

Indonesië
(maandag 20 april, 10 uur)
•

•

•

Uncoordinated actions between national and local governments in terms of the application of
the Social Restriction (PSBB) hinders Food Logistic companies from entering the market
destination. Unfortunately the conditions on the ground are not in line with the wishes of the
government.
Chicken Sales Drop 40% and breeders are in danger of having to close down. At present the
price of broilers at the merchant level is only around €0.50 per kilogram whereas for
production costs, farmers require at least €1.2 per kg. the government says that the Ministry of
Trade will absorb chickens produced by smallholder farmers at a normal price of around €1.04
– €1.07. The Ministry of Agriculture plans to buy chickens from smallholder farmers to be
distributed to the people for free, but it is not happening until now.
Fish prices plummeted by 50 percent. This makes fishermen's income drop from €208 to €6090. Other commodities affected include live crabs and lobsters. To overcome this, it is deemed
necessary to reduce air cargo tariffs and increase the number of cargo services, coupled with
the ease of logistics distribution for marine and fishery products. Related to the mounting stock
at the Fishery Port and Fish Auctions, the implementation of the warehouse receipt system is
also accelerated.

Turkije
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•
•

Om financiële verliezen en voedselverspilling als gevolg van de ‘weekend lockdowns’ te
verminderen, heeft de landelijke vereniging van marktkooplui vandaag besloten om cruciale
zaterdag- en zondagmarkten te verplaatsen naar respectievelijk de vrijdag en de maandag.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de eisen gesteld aan truckchauffeurs
verscherpt: 14 dagen quarantaine geldt nu ook voor (transit)vervoer komende uit alle landen
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m.u.v. Azerbaijan, Bulgarije en Georgië. Dit heeft dus effect voor álle EU transport
ondernemingen m.u.v. die uit Bulgarije mits zij met Bulgaarse chauffeurs rijden. Naar verluidt
is de uitvoering van de regels echter niet helder, beeld is dat deze afhankelijk is van de
grensautoriteiten met wie een individueel transport te maken krijgt. Het aangekondigde, snelle
‘test & go’ systeem werkt (nog) niet.
Alle grensovergangen richting Iran zijn gesloten voor wegtransport – alleen treinverkeer is
mondjesmaat mogelijk, maar niet voor koelcontainers – hetgeen leidt tot een afname van het
transit volume met 30-40%.

Iran
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•

•

•

De overheid geeft sinds een week lage risico bedrijven en fabrieken gelegenheid om weer op te
starten. Inter-provinciaal verkeer is ook weer toegestaan. Afgelopen week hebben reeds 1,2
miljoen lage risico bedrijven zich gemeld bij de overheid voor een permit. Veel bedrijven in de
service sector vallen hier niet onder. Ruim 6 miljoen mensen hebben zich in de eerste twee
weken van het Iraanse nieuwjaar gemeld bij de Nationale verzekeringsmaatschappij voor een
werkeloosheid uitkering. Melding is gemaakt van 3 miljoen daklozen.
De Iraanse agro-food industrie draait op volle toeren en heeft vooralsnog niet veel last van de
Corona epidemie. In de vleessector tekenen zich overschotten af, omdat mensen minder te
besteden hebben. Graan en zuivelmarkten zijn gereguleerd. Omdat zaden, bollen en ander
uitgangsmateriaal o.m. uit Nederland niet konden worden geïmporteerd, worden de gevolgen
van corona pas in het komende seizoen verwacht.
De Eurasian Economic Union (EEU) heeft tarieven voor een groot aantal land-en
tuinbouwproducten opgeheven. Iran exporteerde vorig jaar 1.4 miljard aan groenten, waarvan
een groot deel naar Rusland. Vrije handel met Rusland impliceert directe competitie met NL
export.

Irak
(vrijdag 17 april, 17 uur)
World Food Program meldt grote voedsel prijsstijgingen in delen van het land (minder in Baghdad)
als gevolg van de logistieke en grens problemen tijdens de corona lockdown. Als gevolg hiervan zijn
ook de vluchtelingkampen in het land moeilijk te bereiken voor voedseltransporten.

India
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•

•

India is looking at a record food grain (rice, wheat, oilseeds, coarse cereals and different
varieties of lentils) production of 287 million tonnes. The government procures many of these
commodities at a pre-determined price. The government’s aim to revive fishing operations is
proving difficult, as the sector faces issues such as closing down of shrimp peeling centres and
raw material shortage.
India’s sugar production will drop by 21% to 24 million tonnes, due to lower demand of ice
creams, beverages and confectioneries. However, export demand is expected to increase, e.g.
example from Indonesia.

Italië
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•

Vanaf 17 april 18:00 uur wordt het Nederlandse inreis- en uitreisverbod voor luchtverkeer voor
Italië opgeheven. Vanaf dat moment mogen vliegtuigmaatschappijen weer commerciële
vluchten van en naar Italië gaan aanbieden. De eerste directe KLM-vlucht op Rome stond
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gepland voor 20/04, maar om verschillende redenen is dat vooralsnog met een week
uitgesteld. Het gaat voorlopig nog om directe vluchten Amsterdam-Rome. Vanaf 4 mei mogelijk
ook weer van en naar Milaan. Men mag alleen aan boord met een ingevulde
gezondheidsverklaring. Ook moet men na aankomst in Nederland twee weken in
thuisquarantaine. Alle reizigers worden bij aankomst in Nederland over de gedragsregels
geïnformeerd. https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-enantwoorden/reisadvies-italie
Italië heeft op 14/04 een verzoek ingediend bij EU-CIE voor toestemming voor private opslag
van de volgende producten: rundvlees, varkensvlees, geiten- en schapenvlees, boter en kaas.

Frankrijk
(vrijdag 17 april, 17 uur)
Volgens de bakkersvakorganisatie hebben bakkers het moeilijk, ondanks dat de sector als prioritair
wordt gezien en bakkers nu zeven dagen per week open mogen blijven. Fransen eten minder brood.
De bakkerij- en gebaksector heeft een omzet van 8,1 miljard euro, waarvan 2 miljard euro dankzij
export. Bij de traditionele bakkerijen daalde de omzet 61,5 % gedurende de laatste twee weken van
maart. Die daling betrof vooral zoetwaren zoals croissants en pains au chocolat (-68,8 %) maar ook
traiteurproducten, zoals hartige kant-en-klaar producten (-78,5%) en brood (-29,7 %).
Consumenten gaan minder naar de bakker voor luxere producten of de sandwich voor tussen de
middag. Ze kopen nu meer langer houdbaar ‘industrieel’ brood en zoetwaren bij supermarkten, die
sinds 17 maart een stijging van dit segment zien van bijna 10%. Bovendien zijn veel mensen hun
eigen brood gaan bakken. Van de grote particuliere vraag naar meel, die de supermarkten niet
aankunnen (kleinverpakkingen gaan vooral naar Duitsland en Italië) profiteren lokale producenten.
Sommige boeren zien verkoop op de boerderij zodanig toenemen (drie tot vier keer meer dan
normaal) dat zij aankopen per klant beperken om hun vaste klanten te kunnen blijven bevoorraden.

Polen
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•

•

•

De Poolse overheid heeft een 4-stappen plan gepresenteerd voor het versoepelen van de
coronamaatregelen. De 1e stap geldt vanaf maandag 20 april: bossen en parken zijn weer
toegankelijk en in winkels <100 m2 mogen 4 mensen per kassa binnen zijn en in winkels >100
m2, 1 persoon per 15m2. In stap 2 gaan o.a. hotels en culturele instituties weer open. In stap
3 o.a. horeca, winkelcentra en kappers en mogen er weer bijeenkomsten tot 50 personen
worden georganiseerd. In stap 4 gaan tot slot o.a. de theaters en fitnessclubs open. Hierbij
geldt in elke stap dat er sanitaire maatregelen genomen moeten worden, waaronder verplicht
dragen mondkapjes. Een tijdspad voor stap 2 t/m 4 is nog niet aangegeven. Ook het nieuwe
normaal is gepresenteerd waaronder 2 meter afstand tot elkaar en op afstand werken en
leren. Er is nogmaals aangegeven dat in ieder geval tot 3 mei de grenzen gesloten blijven voor
buitenlanders en de 14 dagen verplichte quarantaine van kracht blijft voor mensen die wel het
land in mogen.
Pluimveeproducenten vragen de overheid en de EC om marktinterventie vanwege de drastisch
dalende prijzen. Als gevolg van het sluiten van de horeca in Europa, waar veel van het Poolse
pluimveevlees naartoe wordt geëxporteerd is de vraag gedaald. Daarboven op is er een
dalende binnenlandse vraag na een initiële stijging als gevolg van hamsteren. Toeleveranciers
waaronder die van broedeieren komen in de problemen. Polen is de grootste producent van
pluimveevlees in de EU.
Ca 1 mln Oekraïeners zijn in Polen gebleven en de werkvisa van deze mensen worden verlengd
met 30 dagen tot na het einde van de huidige epidemiologische staat. Oekraïners die echter
terug zijn gegaan naar Oekraïne maar nu weer in Polen willen werken tijdens het oogsten van
het zachtfruit is er echter geen mogelijkheid. Poolse diplomatieke missies zijn gestopt met het
verstrekken van visa. Met name in het oosten van Polen waar het zachtfruit nu geoogst moet
gaan worden is de situatie kritiek.
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Duitsland
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•

•
•
•

Het Duitse landbouwministerie (BMEL)verwacht dat er de komende maanden voldoende
arbeiders zijn voor oogsten en zaaien. Het Duitse Boerenverband (DBV) noemt de situatie
momenteel beheersbaar, maar geeft aan dat de onzekerheid blijft. Een snelle rekensom:
20.000 seizoenwerkers waren al in Duitsland, in april komen er 40.000, in mei nog eens
40.000 en men verwacht tussen de 10.000-20.000 aanmeldingen vanuit de bevolking. DBV
geeft aan dat er goed gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om seizoenwerkers in
Duitsland in te vliegen: 1.500 bedrijven hebben zich aangemeld en 23.500 seizoenswerkers
zijn tot nog toe geregistreerd (16.500 voor april en 7.000 voor mei). BMEL geeft aan dat de
vluchten door de bedrijven zelf bekostigd worden.
Er is een eerste sterfgeval door Corona onder de seizoenswerkers: een 57-jarige man uit
Roemenië die werkzaam was in de deelstaat Baden-Württemberg. Hij heeft het virus in
Duitsland opgelopen en er wordt contactonderzoek gedaan. (Agrarheute)
Saksen heeft als eerste deelstaat het dragen van een masker (doek of sjaal ook toegestaan)
verplicht gesteld in het openbaar vervoer en in de detailhandel vanaf aanstaande maandag 20
april.
Vanwege sluiting van de horeca is er minder vraag naar rund- en kalfsvlees. Bij handelaren
wordt koelcapaciteit uitgebreid. Algemeen loopt vleesconsumptie in Duitsland terug. In 2019
viel consumptie voor het eerst sinds 2001 onder de 60kg per hoofd van de bevolking, blijkt uit
nieuw onderzoek.

België
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•

•
•

•

Besluit om tuincentra weer te openen is met gemengde gevoelens ontvangen door de sector,
omdat binnenlandse consumptie slechts een gedeelte van de binnenlandse productie afneemt.
Export is zeker zo belangrijk en die verloopt moeilijk. Bloemenwinkels blijven nog gesloten.
Steunmaatregelen (compensatiepremie à 3.000 euro in geval van meer dan 60% omzetverlies)
zijn ontoereikend voor snijbloemtelers die pleiten voor opening van bloemenwinkels met
inachtneming van social distancing. Ook zorgen vanuit de sector over onduidelijkheid over
omvang van Noodfonds voor de noodlijdende sierteeltsector. Maatregelen moeten in
verhouding zijn met de genomen maatregelen in buurlanden.
Door het wegvallen van export- en horecamarkt daalde de omzet van de visveiling in Oostende
met 30% in vergelijking met vorig jaar. Er is een oproep gedaan aan Belgische consument om
lokale vissoorten te herontdekken.
Niet alleen vanuit alternatieve landbouworganisaties komt een pleidooi voor agro-ecologische
landbouw, ook het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt zich af of de coronacrisis niet
aantoont dat de Vlaamse landbouw tegen zijn limieten aanloopt. Moet Vlaanderen nog wel de
focus leggen op productieverhoging ten behoeve van de export? Sector is extreem gevoelig
geworden voor onvoorziene en onverwachte marktverstoringen, grondprijzen rijzen de pan uit,
schulden stapelen zich op en landbouwprijzen zijn vaak niet meer kostendekkend. Moet het
roer niet om?
Zoals eerder gemeld is er groot tekort aan seizoenarbeiders in de (vooral) Vlaamse
landbouwsector. Ten einde deze matching beter te monitoren, heeft de Vlaamse minister van
Werk en Landbouw de overkoepelende website helpdeoogst.be gelanceerd

Noorwegen
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•

De regering heeft besloten om de compensatieregeling voor oogstschade uit te breiden met
schade als gevolg van gebrek aan werknemers. Dat geeft de producenten een zekerheid als er
dit jaar niet op normale wijze geoogst kan worden. De wet op de bijstand is iets aangepast,
waardoor het ontvangen van bijstand gecombineerd kan worden met werk in de landbouw.
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•

Seizoenwerkers die al in het land waren kunnen hun verblijfsvergunning met 6 maanden
verlengen, werknemers uit de EER kunnen Noorwegen binnenkomen (met vervolgens 14 dagen
quarantaine op het bedrijf).
Vanwege gereduceerde slachtcapaciteit als gevolg van Corona kan het transport van
slachtdieren langer worden dan de maximale acht uur. Daarvoor kan dispensatie gegeven
worden, maar niet voor langer dan 11 uur. Geldende reden voor verkrijgen van dispensatie is
bijvoorbeeld dierenwelzijn.

Argentinië
(vrijdag 17 april, 17 uur)
•
•

•

•

Argentinië is voor 65% van zijn deviezen afhankelijk agro-exporten. De regering rekent op
minder inkomsten uit de exportbelastingen op soja en mais nu droge periodes hebben gezorgd
voor lagere volumeprojecties voor de oogst en de wereldmarktprijzen laag zijn.
Vorige week schortte de regering betalingen aan binnenlandse schuldeisers tot het eind van het
jaar op. De vrij te spelen middelen wil de regering inzetten voor gezondheidszorg en sociale
programma’s, inclusief voor voedsel. Ter illustratie: 7,8 miljoen mensen met een laag inkomen
of inkomen uit informeel werk hebben recht op een eenmalige tegemoetkoming van 10.000
pesos (ongeveer E 120). Voedselprogramma’s voor jonge kinderen, zwangeren en mensen met
een handicap waren vanwege de economische crisis al ingevoerd. Inmiddels leeft een geschatte
40 % van de Argentijnen onder het niveau van mininumloon, bij een inflatie van 48 %.
Enkele bedrijven in de agrologistiek (havens) en productie hebben consiliatieproducedures met
vakbonden moeten doorlopen om ervoor te zorgen dat de werknemers weer terug aan het
werk zouden gaan. Bottleneck was vooral de veilige manier van werken en het afstemmen van
protocollen daarover.
Het nationaal referentielaboratorium van SENASA, de Argentijnse NVWA, en labs van INTA, het
nationale landbouwonderzoekscentrum, zijn toegevoegd aan de testcapaciteit voor COVID-19.
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