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UPDATE COVID-19 agrosector 24 april - 30 april 

Hierbij sturen wij de update van de landbouwraden voor vrijdag 24 april  tot en met 

donderdag 30 april. Het betreft hier met name de berichten over de agrohandel. 

Officiële berichtgeving loopt via www.rijksoverheid.nl  waarop ook een uitgebreide Q&A 

is opgenomen. Informatie vanuit RVO over Corona en Internationaal Zakendoen staat op 

de homepagina onder Uitgelicht:  

 

Verenigde Staten 
(donderdag 30 april) 

• Doordat veel vleesverwerkende bedrijven gesloten zijn, zoeken consumenten naar rund- en 

varkenshouders om zo hun vlees direct bij de bron te kunnen kopen. Daarbij blijkt dat terwijl 
er voldoende slachtwaardige dieren zijn er niet voldoende plaatsen zijn waar de dieren kunnen 
worden geslacht en verwerkt. Vroeger beschikte bijna elke kleine stad wel over een slachthuis 
en verwerkingsfaciliteit maar door strengere regelgeving ten aanzien van hygiëne zijn deze 
allemaal verdwenen. Wat er nog is aan relatief kleine verwerkingsbedrijven worden nu 
overspoeld met vragen om dieren te slachten en te verwerken. Sowieso is de directe verkoop 

van producent aan consument toegenomen in de VS. De verwachting is dat ook na de COVID-
19 pandemie meer directe verkoop van producent aan consument zal plaatsvinden.  

 

Canada 
(donderdag 30 april) 

Dutch employees such as technical staff have had trouble traveling to and entering Canada for after-

sales-service due to restrictions by the government. Please find below useful information from 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). 

1. Please check if you, as an employee, fall into the category of “business visitor” and thus 
not needing to apply for a work permit: Business visitors - Authorization to work without a 
work permit. In addition to the required eTA and exemption letter, please be aware any 
other requirements from the website mentioned above for business visitors to Canada, 
when and if applicable; 

2. If this is the case, the employee would need to apply for an Electronic Travel Authorization 
(eTA) and will also need an “exemption letter” from IRCC (describing that the employee is 

traveling to Canada for an essential purpose); 
3. The employee should apply for an eTA online (cost approximately 7 euros, please be aware 

of the unofficial sites charging much more); 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/work-without-permit/business.html#toc03
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/work-without-permit/business.html#toc03
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/work-without-permit/business.html#toc03
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4. Once the employee obtains the eTA, the employee should email 
LDNImmigration@international.gc.ca (or follow the directions on the website) to indicate 
that the employee needs to travel to Canada for “after sales service”, that this work is 
related to an essential industry (agrifood) and include any supporting documentation to 

show what industry they are in. The employee should include the specific eTA number and 
should ask what additional documents are needed to travel to Canada (exemption letter 
from IRCC.) The employee should indicate any urgency for this travel and/or ask any other 
questions they may have. 

Practically speaking, it would not be advisable to book any non-refundable travel until the employee 

has the required documents in hand. If they get an eTA and exemption letter, when arriving in 

Canada, the traveller will be required to demonstrate a quarantine plan for the following 14 days, as 

self-isolation is mandatory as stated by the Canadian government. At the moment, there are only 

flights between Amsterdam and Toronto.  

Mexico 
(donderdag 30 april) 

• Er ontstaat opnieuw discussie over wat essentieel en niet-essentieel is in de huidige 
noodsituatie. Er lijkt niet altijd goed nagedacht te zijn door de autoriteiten over mogelijke 
verstoring van supply chains. Zo is de productie van voedsel essentieel verklaard, maar 
toeleveranciers van verpakkingsmiddelen voor voedsel worden soms als niet-essentieel gezien 
en dus gevraagd te sluiten. Meerdere bronnen geven aan dat het loont om hiertegen bezwaar 

aan te tekenen.   

• Veevoerproducenten geven aan te lijden onder de verplichte productie-stop van ‘niet-essentiële 
sectoren’ zoals bierbrouwerijen. Malt-reststromen uit de bierproductie worden nl. als ingrediënt 
in veevoer gebruikt. Daarnaast maakt het gedaalde aanbod van bijv. vitaminen uit China het 
steeds moeilijker voor veevoer-producenten om aan essentiële ingrediënten te komen. De 
grootste strop voor de industrie is echter de gedaalde Mexicaanse peso die met 32% is gedaald 

t.o.v. de USD terwijl 80% van de ingrediënten worden geïmporteerd. 
• Staatssecretaris van Handel Luz María de la Mora ziet het versneld doorvoeren van e-

certification met Mexico’s belangrijkste handelspartners en het garanderen van onverstoorde 
handel met de VS als prioriteit. Tevens gaf zij aan geen voorstander te zijn van import- of 
exportrestricties. 

 

Chili 
(donderdag 30 april) 

De inspecties van de SAG (Chileense voedsel- & warenautoriteit) en douane blijft ondanks de 

gereduceerde inzet goed functioneren. De luchthavens en twee belangrijkste havens in San Antonio 

en Valparaíso blijven operatief zonder problemen. De situatie wordt op wekelijkse basis 

heroverwogen.  

De Chileense fruitexporteurs verwachten een goed seizoen voor de citrusvruchten. De vraag vanuit 

de VS is toegenomen nadat de WHO een vitamine C rijk dieet heeft aanbevolen en opent de Chinese 

markt. 

Argentinië 
(donderdag 30 april) 

De rivier Paraná staat op een van de laagste niveaus in de laatste 50 jaar. Dit is de belangrijkste 

waterweg van het land omdat Rosario, het grootste sojaverwerkend complex ter wereld, 200 km 

stroomopwaarts ligt. De waterstand compliceert de internationale handel: de schepen kunnen minder 

vracht laden, of moeten afreizen via een alternatieve route naar de Atlantische haven van Bahia 

Blanca – met grotere afstanden en meer kosten tot gevolg. De waterstand wordt voornamelijk 

bepaald door de regen in Mato Grosso in Brazilië. 

mailto:LDNImmigration@international.gc.ca
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/03/new-order-makes-self-isolation-mandatory-for-individuals-entering-canada.html
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Colombia 
(donderdag 30 april) 

In November 2019, the opening of the Japanese market to Colombian Hass avocado product was 

made official. The first container was shipped a couple of days ago. 

Polen  
(donderdag 30 april) 

• Er worden verdere stappen gezet in het openen van de economie. Vanaf maandag 4 mei zijn de 
winkelcentra weer open (m.u.v. de foodcourts), evenals hotels en een aantal culturele 
instellingen. Daarbij moeten wel sanitaire voorschriften in acht worden genomen zoals een 
maximaal aantal mensen per oppervlakte en verplicht dragen van mondkapjes. Eerder was al 
besloten dat vanaf maandag 4 mei buitensportfaciliteiten open gaan tevens onder sanitaire 
restricties. Elke 2 weken zal er aangekondigd worden wat de volgende stap is in het openen 

van de economie.  
• De restricties aan de grens zijn verlengd tot 13 mei waarbij de grens gesloten is voor 

buitenlanders m.u.v. een aantal categorieën zoals vrachtwagenchauffeurs. De verplichte 14 
dagen quarantaine voor diegenen die wel Polen binnen mogen komen was al verlengd voor 
onbepaalde tijd en blijft in stand, ook voor grenswerkers. Volgende week worden hier verdere 
mededelingen over verwacht. Internationaal vliegverkeer is opgeschort tot 9 mei en 

internationaal treinverkeer voor onbepaalde tijd.  
 

Tsjechië  
(donderdag 30 april) 

• Tsjechië heeft het tijdspad om de economie te openen versneld. Sinds maandag 27 april zijn 
winkels tot 2.500m2 die zich niet in winkelcentra bevinden open. Vanaf 11 mei gaan de 
winkelcentra weer open, evenals buitengelegenheden van de horeca, kappers en musea. Vanaf 
25 mei gaat de horeca weer volledig open evenals theaters en kunnen er weer 
sportevenementen plaatsvinden. Wel zullen deze gelimiteerd zijn tot een nog te bepalen max 

aantal personen en gelden er sanitaire voorschriften.  
• Tsjechen kunnen ongelimiteerd naar het buitenland reizen, ook voor vakantie. Hierover wordt 

ook overleg gevoerd met o.a. Kroatië. Wel zullen zij bij terugkeer een negatieve Coronatest 
moeten kunnen laten zien of anders verplicht 14-dagen in quarantaine moeten. Grenswerkers 
kunnen dagelijks de grens oversteken zonder in quarantaine te hoeven indien zij elke 2 weken 
een negatieve Coronatest kunnen overleggen. Voor mensen met een EU nationaliteit (incl 

Schengen en VK) is het sinds 27 april beperkt mogelijk om Tsjechië in te reizen. Daarbij moet 
een bewijs van economische of educatieve activiteit worden overlegd alsmede een negatieve 
PCR-test niet ouder dan 4 dagen indien het bezoek gelimiteerd is tot 72 uur. Voor een bezoek 
voor een economische of educatieve activiteit langer dan 72 uur moet een 2e PCR test worden 
ondergaan tussen dag 10 en dag 14 van het bezoek. Meer informatie 
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx  

 

Roemenië 
(donderdag 30 april) 

• Romania struggles with large stocks of poultry meat, beef, eggs, dairy and vegetables. Some 
local producers are asking for an import ban. As this is obviously not possible in the EU, the 
Minister has publicly encouraged Romanians to buy domestic products. He advised people to go 

to shops and choose Romanian products. “If you cannot find them in shop X, then go to shop 
Y, until you find them. Then, I assure you that all shops will try to get only Romanian products 
on their shelves”. In this way we shall indeed contribute to supporting the Romanian 
agriculture and food industry”. 

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
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• Around 300 workers in a German slaughterhouse have tested positive and are in quarantine, 
over 200 of whom are Romanians. Most of the infected workers had mild symptoms and only 
five of them have been treated in hospital. The Romanians working at this slaughterhouse are 
not seasonal workers. They seem to be employees of a subcontractor of the German 

slaughterhouse. The working conditions of Romanian seasonal workers in Germany is still in 
the headlines of the Romanian mass media.  

 

Frankrijk 
(donderdag 30 april) 

• Het personeel op tuinbouwbedrijven wordt ingezet om de voorraad te vernietigen én nieuwe 
planten te poten. Ondanks de heropening van de tuincentra blijft de afzet beperkt. Bloemisten 
en open markten blijven gesloten, zelfs voor de traditionele verkoop van lelietjes-van-dalen op 

1 mei (Dag van de Arbeid) die een omzet genereert van 22 miljoen euro voor de Franse 
tuinbouwsector. Tussen 15 maart en 15 juni wordt normaliter ¾ van de jaarlijkse omzet 
behaald, d.w.z. € 800 miljoen. Dit betekent 10 miljoen euro omzetverlies per dag. De helft van 
de bedrijven bevindt zich in een kwetsbare positie door onvoldoende financiële reserves en 
kunnen niet de gegarandeerde staatslening terug betalen.  

• Zuivelbranchevereniging CNIEL roept op tot vermindering van de voorjaarsproductie om deze 
aan te passen aan de vraag. De CNIEL heeft een solidariteitsfonds van 10 miljoen euro 

opgericht ter compensatie van melkveehouders die hun productie in april met 2 tot 5% moeten 
verminderen tot een bedrag van 320 € / 1000 liter. De vraag naar zuivelproducten als melk, 
boter en room blijft hoog. Dit is niet het geval voor de BOB-kazen. De vraag vanuit de horeca 

is gekelderd (-60%) en blijft laag in de voedselverwerkingsindustrie. Er is een sterke daling van 
de melkprijs in het voorjaar: daling van 20 tot 30 € per 1.000 liter in het tweede kwartaal van 
2020. De prijs van gangbare melk in het eerste kwartaal lag tussen de 315 € en 335 € per 
1.000 liter, afhankelijk van de zuivelfabriek.  

• De producentenprijs in de varkenssector ligt onder de prijzen in andere Europese landen 
(1,48 €/kg, een daling van 4 ct/kg in de eerste helft van april). De consumptie blijft stabiel qua 
volume, met een verschuiving van de horeca naar de supermarkten. Maar het is moeilijk 
evenwicht te krijgen in vraag en aanbod: ongeveer 25% van de afdelingen in supermarkten is 
gesloten omdat er minder werknemers zijn. Hierdoor is het aanbod van producten minder, wat 
ten koste gaat van hoogwaardige gespecialiseerde producten.  

• De afzetmarkt voor eendenvlees is met 70 % gedaald, nadat vorig jaar al een verzwakking 
optrad door Europese overproductie. De hele keten (boeren, broederijen en slachterijen) heeft 
het zwaar. Volgens sectororganisatie Anvol zou, indien er geen overheidssteun komt, tot 35% 
van de eendenboeren en broederijen nog voor deze zomer failliet kunnen gaan. 

• E-commerce gigant Amazon houdt zijn Franse magazijnen gesloten tot 5 mei i.v.m. een 

gerechtelijke procedure rond vermeend verzuim om voldoende bescherming van werknemers 
te garanderen. De distributiecentra van Amazon zijn sinds 16 april gesloten. Werknemers wordt 

gevraagd om thuis te blijven, maar ontvangen hun volledig loon.  
• De NGO Foodwatch heeft zorg uitgesproken over het feit dat de Franse 

voedingsmiddelenindustrie tijdelijk de samenstelling van producten mag wijzigen zonder 
dat dat op het etiket vermeld wordt. Overheidsinstantie voor markttoezicht DGCCRF (Direction 
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) heeft 
beaamd dat er af en toe kleine wijzigingen worden als gevolg van door corona ontstane 
toevoerproblemen. Binnenkort zal op de website van DGCCRF een lijst van de betreffende 

producten gepubliceerd worden. 
 

Spanje 
(donderdag 30 april) 

De Spaanse regering heeft de lange termijn plannen voor de afbouw van de maatregelen 

aangekondigd. De afbouw gebeurt in verschillende fases, fase 0 tot fase 4, ‘ het nieuwe normaal’. 

Deze afbouw zal per provincie (50 in totaal in Spanje) plaatsvinden. Er gaan dus verschillende 
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maatregelen gelden afhankelijk van de provincie. Op zijn vroegst zal ‘het nieuwe normaal’ kunnen 

aanvangen vanaf 22 juni 2020. Omdat de wetgeving met de bijbehorende details nog niet 

gepubliceerd is, blijft het onzeker hoe de afbouw er precies zal gaan uitzien. Wat wel bekend is, is 

dat vanaf zaterdag 2 mei volwassen voor het eerst, na een lockdown van 50 dagen, naar buiten 

mogen voor een korte wandeling in de nabijheid van hun huis. Later in mei kunnen terrassen van 

cafe’s met beperkte bezetting open en zullen kleinere winkels weer openen. 

Verenigd Koninkrijk 
(donderdag 30 april) 

• Het Domestic Seafood Supply Scheme, waarmee de regering projecten ondersteund worden die 
helpen om lokaal gevangen vis en zeevruchten op de binnenlandse markt af te zetten, is van 
start gegaan. Gehoopt wordt o.a. op innovatieve initiatieven die lokale distributie en 
verwerking mogelijk maken, die het delen van faciliteiten en logistiek bevorderen en die vissers 

helpen direct aan de consument te verkopen. Tot 11 mei kunnen projectplannen worden 
ingediend en vanaf 15 mei wordt bekendgemaakt wie een greep mag doen in de pot van 1 
miljoen pond. 

• De heropening van de grote doe-het-zelf-zaken, incl. tuinafdeling, zet door: B&Q heeft nu 
285 van 297 winkels weer open en Homebase 70 van 164. Vermoedelijk komt bij de 
gespecialiseerde tuincentra inmiddels de stoom uit de oren over het uitblijven van 

versoepelingen voor hen. 
• Slachtprijzen voor rundvee blijven dalen, maar die daling neemt wel af. Aantallen geslachte 

dieren zitten substantieel in de lift. De carcass balance voor rundvee/rundvlees is nog steeds 

uit het lood: verkoop van gehakt staat op +33% terwijl het betere vlees minder verkocht wordt 
en in prijs tot 15% gedaald is. Normaal gesproken wordt 40% van het rund tot gehakt 
verwerkt, maar sinds de lockdown is dat wel twee derde. De totale waarde van een dier is 
daardoor tot 300 pond lager geworden.  

• Enquêtes van o.m. de Royal Association of British Dairy Farmers laten zien dat tussen 6 en 20 
april 1 miljoen liter melk is weggespoeld. Sindsdien komt dit nog maar mondjesmaat voor. 

 

Rusland 
(donderdag 30 april) 

The non-tariff 7.000 tonnes quota for grain export from Russia set for the period starting from April 

1 this year has been fully used by now. The Ministry of Agriculture is not planning to raise the volume 

of the export quota. In conformity with Government Resolution No 385 Russian export of wheat, rye, 

barley and corn to any countries other than the Eurasian Economic Union (EAEU) member countries, 

has been suspended until July 1, 2020. This means that Russia's Federal Customs Service has 

stopped issuing new declarations for export of these products.  

Russian President’s Order 290 permitted already from June 2019 transit of sanctioned goods (food) 

via Russia provided that cargo is accompanied by track & trace devices (electronic seals). However, 

due to a number of technical issues and implementing acts which needed to be adopted, the real 

implementation in the Russian Federation started only in March 2020 when the Centre for the 

Development of Digital Platforms (https://crcp.ru/en/) was selected by the Russian Ministry of 

Transport as the operator of the system for electronic navigation seals. A carrier which has on board 

sanctioned cargo must notify to the operator no later than 2 hours before crossing the border point 

to Russia, providing information on the car, on the cargo, as well as indicating the planned dates of 

entry to Russia and departure from its territory. It should be noted that it is possible to enter/leave 

Russia only through selected border crossing points (in total, 20 checkpoints were designated: please 

see http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300105?index=27&rangeSize=1) 

At these border crossings representatives of the operator are the only ones who are authorized to 

install/uninstall electronic seals. Together with the activated device, drivers will also receive a 

voucher that has to be stored throughout the whole journey and handed over when leaving Russia. 

https://crcp.ru/en/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300105?index=27&rangeSize=1)
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Please note that this procedure applies only to transit of goods under Russian sanctions through 

Russia’s territory, and is not in the competence of the Eurasian Economic Union. The first shipment 

by train has successfully crossed the territory of Russia by now.  

Kazachstan 

(donderdag 30 april) 

Kazakhstan has exempted truck drivers (and persons stuck in transit) from visa requirement until 1 

June 2020. After long lines of trucks for the Kazakh borders last days, the Kazakh border guards are 

letting truck with EU drivers pass as from 30 April 2020. Visa will be needed from 1 June 2020 on 

again. 

Oekraïne 
(donderdag 30 april) 

• Het Ministerie stelt de verwachtingen bij voor de graan- en peulvruchtenoogst van dit jaar naar 
60 miljoen ton, als geval van de droogte en economische factoren. Eerder werd uitgegaan van 

een oogst van 65-70 miljoen ton. De autoriteiten stellen een plafond voor van 29,3 miljoen ton 
voor de export van maïs voor het landbouwjaar 2019/2020 (juli-juni). De Graanvereniging 
(UGA) zegt echter dat zij geen tekort aan maïs op de binnenlandse markt verwacht.  

• Vanaf 1 mei gaan 900 voedselmarkten in Oekraïne weer open. Het besluit van het kabinet 
kwam toen honderden eigenaren van kleine bedrijven buiten protesteerden en het verkeer 
blokkeerden.  

• Vorige week vertrokken 200 Oekraïense arbeiders met een chartervlucht georganiseerd door 

Finse boeren. In totaal zijn ongeveer duizend arbeiders uit Oekraïne van plan om in Finland te 
gaan oogsten. Ook Polen bereidt een eerste chartervlucht voor uit Oekraïne om in de behoeften 
van de werknemers van de productie in Wroclaw te voorzien. 

 

Verenigd Koninkrijk 
(woensdag 29 april) 

• Het optimisme over de werving van Britse seizoenarbeiders is in rap tempo verdampt nu de 
cijfers steeds schrijnender worden: met 50.000 aanmeldingen zijn nog maar 112 

arbeidsplaatsen gevuld. Van de 6.000 personen die op sollicitatiegesprek willen/wilden komen, 
hebben er al 900 de aangeboden baan afgewezen. 

• Volgens productschap AHDB ligt de vraag naar zuivel(producten) 2 miljoen liter per dag lager 

dan voor de lockdown. De grotere vraag vanuit de retail heeft de vraaguitval in de foodservice 
niet kunnen compenseren.   

• Zuivelverwerker Müller stabiliseert z’n melkprijs voor de maanden mei en juni, ondanks dat het 
grote zorgen heeft over ontwikkelingen op de markt. 

• Supermarktketen M&S (Marks & Spencer) gaat proberen Britse boeren te ondersteunen met 
aanbiedingen op Brits rundvlees, het inkopen van lamsvlees van enkel binnenlandse oorsprong, 
nieuwe decoratie van de schappen met Brits product en een nieuwe zesweekse 
mediacampagne met interviews met boeren. 

  

Duitsland 
(woensdag 29 april) 

• Er is groeiende kritiek op de manier waarop seizoenarbeiders gehuisvest worden en in het veld 

werken. Vaak is bijvoorbeeld afstand houden niet mogelijk. Niet alle telers lukt het om alle 
maatregelen op te volgen. Landbouworganisaties doen vandaag een dringend beroep op hun 
achterban om strikt de hand te houden aan de hygiëne maatregelen.  
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• Sinds de coronacrisis zijn koopcriteria van consumenten in de supermarkt verandert: naast 
lange houdbaarheid van voedingsmiddelen wordt ook meer op regionaliteit gezocht, en wat 
minder op de prijs gelet.   

• Het Duitse landbouwministerie ondersteunt plattelandsgemeenten die innovatieve ideeën 
hebben, die de beschikbaarheid van in hun eigen regio geproduceerde levensmiddelen verder 
verbeterd. Volgens minister Klöckner spelen dorpswinkels een belangrijke rol in het leefbaar 
houden van het landelijk gebied. Dat vergroot ook het consumentenvertrouwen in 

voedselzekerheid (BMEL).    
• Klimaatverandering blijft ook tijdens de Corona-crisis een top-thema, volgens Joachim 

Rukwied, de president van het Duitse Bauernverband. Hij noemde in de Peterberger 
Klimaatdialoog de toenemende droogte een van de grootste uitdagingen voor de mensheid. 
Ministers uit 30 landen namen online deel op uitnodiging van de Duitse milieu-minister.  

  

Italië 
(woensdag 29 april) 

• Vanaf 4 mei zullen crisismaatregelen langzaam versoepeld gaan worden. Daarmee start fase 2 
van het coronacrisisbeheer. Horeca activiteiten blijven opgeschort tot de datum van 1 juni. 
Thuisbezorging blijft mogelijk evenals het afhalen van maaltijden waarbij de verplichting geldt 
om de onderlinge veiligheidsafstand van tenminste één meter in acht te nemen, het verbod om 

de producten binnen te nuttigen en het verbod om in de onmiddellijke nabijheid van het 
verkooppunt te blijven. Vanaf 18 mei zal ook de detailhandel haar activiteiten weer mogen 

hervatten. De niet officiële vertaling van het Decreet d.d. 26 april is opvraagbaar bij ROM-
LNV@minbuza.nl en zal komende dagen worden gepubliceerd in een update op 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-
ondernemen/landenoverzicht/italie/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-italie  

• Verlenging van de sluiting van horecagelegenheden tot 1 juni heeft een lawine-effect op de 
nationale agrofoodsector met een mogelijk verlies van 30% aan omzet. Sinds het begin van de 

pandemie heeft 57% van de Italiaanse landbouwbedrijven een daling van de activiteiten 
geregistreerd, met een wisselend effect voor de verschillende sectoren, ook met pieken van 
100%, zoals voor de agrotoerismesector, met een geforceerde sluiting van alle 24.000 
bedrijven. De uitgaven aan consumptie buitenshuis was voor aanvang van de coronacrisis 35% 
op het totaal aan uitgaven aan voedingsmiddelen met op jaarbasis een waarde van € 85 mrd.  

• In het nieuwe Decreet d.d. 26 april is ook de detailhandel van bloemen, planten en zaden 
opgenomen als toegestane handelsactiviteit. Bloemenwinkels kunnen hun deuren weer 
openen voor het publiek, met inachtneming van de veiligheids- en hygiënevoorschriften. De 

nationale brancheorganisatie voor de sierteeltsector, Federfiori, heeft in het bijzonder met het 
oog op de naderende Moederdag, de Regionale overheden opgeroepen ook verkoop op 
zondagen toe te staan.  

• De nationale brancheorganisatie voor groenten en fruit, Italia Ortofrutta, heeft eind maart de 
promotiecampagne #iocomproitaliano (#ikkoopitaliaans) opgestart om de consumptie van 
Made in Italy groenten en fruit te bevorderen. Inmiddels hebben 200.000 Italiaanse 
consumenten deelgenomen aan dit initiatief, waarmee de organisatie de nationale 
tuinbouwsector wil ondersteunen en tegelijkertijd aan het publiek wil laten zien dat zij zich 
samen met de aangesloten ondernemers inzetten om de Italiaanse consument dagelijkse van 

verse en gezonde producten te voorzien. Meer dan ooit is het belangrijk om samen op te 
treden en aan Europa te laten zien dat de Italiaanse groenten- en fruitsector één van de 
sectoren is die van belang zijn voor de Italiaanse economie, aldus de sectororganisatie. 

  

Frankrijk 
(woensdag 29 april) 

• Met ingang van 11 mei wordt een aantal lockdown maatregelen versoepeld met een exit-
strategie gebaseerd op ‘beschermen, testen en isoleren’. Horeca blijft gesloten. Bijeenkomsten 

mailto:ROM-LNV@minbuza.nl
mailto:ROM-LNV@minbuza.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/italie/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-italie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/italie/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-italie
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van meer dan 5.000 mensen blijven verboden tot september. Op 7 mei zal de regering 
aangeven in welke regio’s in Frankrijk striktere maatregelen gehandhaafd blijven.  

• In Frankrijk is er momenteel een overschot aan aardappelen en de aardappelverwerkende 
industrie ligt nagenoeg stil. Naar verwachting blijven zo’n 500.000 ton aardappelen bij de telers 
in de bewaarschuren nu horeca en kantines gesloten zijn. Er wordt naar oplossingen gezocht 

voor de afzet van dit overschot: zetmeel, diervoeder, methanisatie en opslag van 
eindproducten, of indien nodig vernietiging van partijen. De Franse aardappelsector geeft 
vooralsnog voorkeur aan verwerking in veevoer, ook al kleven daar nadelen aan, zoals 
transportkosten die hoog op kunnen lopen. Aardappeltelersorganisatie UNPT en de Nationale 

federatie van melkveehouders FNPL brengen hun leden op regionaal niveau met elkaar in 
contact om directe afzet van overschot aan aardappelen als diervoeder mogelijk te maken. De 
afzet van zetmeelaardappelen zal pas verbeteren zodra de verwerkende industrie de activiteit 

hervat, hoogstwaarschijnlijk is dat pas vanaf 15 augustus het geval. Consumptieaardappelen 
zullen naar verwachting slechts mondjesmaat richting de aardappelmeelbedrijven gaan. De 
export is nog steeds actief, maar blijft alleen op peil voor topkwaliteit aardappelen.  

  

Spanje 
(woensdag 29 april) 

• De oproep om je aan te melden om te werken als seizoenarbeider in de tuinbouw heeft tot 
90.000 aanmeldingen geleid. Bij 2 van de 10 aanmeldingen is er sprake van mensen die 
onlangs werkloos zijn geworden, met name uit de toerisme- en horecasector. Het aan het werk 

krijgen is nog wel een uitdaging vanwege de problemen met transport en overnachting voor 

deze medewerkers. 
• Verschillende boerenorganisaties melden een fors toegenomen kostprijs voor de productie van 

groenten en fruit. Schattingen liggen rond de 25-30%. De kostprijs neemt toe door de 
hierboven gemelde logistiek problemen, het nemen van andere preventieve maatregelen en de 
hiermee samenhangende lagere arbeidsproductiviteit en het hogere ziekteverzuim. De prijzen 
in de supermarkten laten nog geen grote veranderingen zien. 

• De haven van Cartagena meldt een 35% toename, in vergelijking met het eerste kwartaal van 
2019, van de export van vee naar derde landen. De meeste dieren gaan naar Libië, Libanon en 
Algerije en sinds kort ook naar Saudi-Arabië en Jordanië. 14% betreft rundvee, de rest zijn 
schapen en geiten. Door deze toegenomen export en de grotere vraag gedurende de Ramadan 

krijgt de zwaar getroffen Spaanse schapen- en geitensector even lucht. 
  

Servië 
(woensdag 29 april) 

Airport Belgrade will open in the first week of May and will be operational for passenger traffic as 

from May 18th  

National Alliance for Local Development sent a recommendation to Serbian Government to urgently 

pay due liabilities and arrears towards companies. They urge the government to introduce additional 

measures, for example, levies on the import of certain agricultural products. 

Turkije 
(woensdag 29 april) 

• Foreign truck drivers who comply with stringent health rules will be able to deliver their cargo 
and exit the country within 72 hours without being subject to a 14-day quarantine. The 72-

hour rule will apply to foreign drivers found not to have any symptoms during health checks at 
the borders.  Turkish drivers with no symptoms who follow strict safety rules will also be 

allowed to exit the country again without being subject to a 14-day quarantine, except for 
those crossing Turkey's borders with Iraq and Iran. 
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• Turkey will be using an intricate method of customs inspections that will delay imports, in an 
attempt to decrease the country’s foreign trade deficit in an attempt to balance April’s trade 
deficit, a number that surpassed five billion Turkish Liras in March. Turkey’s exports dropped by 
18% in March, which is what is also expected for the April budget. Meanwhile, imports have 
remained constant. All imported goods will now have to go through an increasingly detailed 

examination, dubbed a “red line” examination, the Istanbul Customs Consultants Association 
noted. Basically is means more physical examinations, and scrutinizing documentation.  

  

Marokko 
(woensdag 29 april) 

De levensmiddelenindustrie is een belangrijke sector in Marokko, met een bijdrage van 28% aan de 

totale industriële productie.  Desondanks is Marokko een netto-importeur van levensmiddelen, met 

name door de grote invoer en hoge consumptie van granen (200 kg/pp). De huidige 

Coronamaatregelen en de aanhoudende droogte drukken zwaar op de prestaties van de landbouw 

en levensmiddelenindustrie. Na de slechte groeicijfers van de landbouw en agribusiness in het laatste 

kwartaal 2019 (-5,2%) en het eerste kwartaal van dit jaar (-4,4%) ten gevolge van de droogte, zijn 

ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal somber met een krimp van 4,2%. Met name door 

de huidige transportbeperkingen houdt men dit kwartaal rekening met een daling van de export van 

6,1% en bij de import van 8,4% ten opzichte van 2019. Van de Marokkaanse bedrijven hebben 57% 

hun activiteiten momenteel stilgelegd, met name in de Horeca (89%). De voedingsmiddelenindustrie 

en visserij hebben relatief de minste last met respectievelijk 34% en 24% stilgelegde bedrijven. In 

de exporterende sectoren zijn nu al 133.000 banen verloren gegaan, waarvan 11.000 in de 

voedingsmiddelensector. 

Verenigde Staten 
(woensdag 29 april) 

Gaat president Trump de Defense Production Act gebruiken om vleesverwerkende faciliteiten te 

verklaren tot essentiële diensten om ze open te houden? Meerdere vleesverwerkende faciliteiten zijn 

nu gesloten als gevolg van corona-besmetting. Sommige bedrijven zijn al geconfronteerd met 

rechtszaken die zijn aangespannen door werknemers. 

Saudi Arabië 
(woensdag 29 april) 

Om de gevolgen van de COVID 19 crisis op de economie te beperken zijn naast de supermarkten en 

apotheken vandaag ook de shopping malls en overige winkels weer open gegaan. De restaurants 

blijven vooralsnog gesloten.  

China 
(woensdag 29 april) 

China's exports of agricultural products experienced their sharpest downfall in recent years in the 

first quarter of 2020 according to the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. Exports of agricultural 

products were $16.2 billion from January to March, down 5.6% year-on-year.  Aquatic products bore 

the heaviest brunt, with export volume dipping to its lowest since 2012 and down by 18% compared 

to the same period last year. Imports of agricultural commodities in the first quarter grew by 9% 

year-on-year to more than $37 billion.  

In terms of hog production, the country's pig herds in the first quarter increased by 3.5%, or 10 

million, compared to the end of last year. Sow herds have also climbed by 10%, or 3 million, during 

the period. Meanwhile, prices of pork products, vegetables and fruits have all dropped to normal 
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levels, and all manufacturers of agricultural materials or processing factories have resumed 

production. 

Vietnam 
(woensdag 29 april) 

The Vietnamese Government agreed to fully resume the country’s rice exports from May. The country 

banned rice exports in March and limited shipments for April to 500,000 metric tons to ensure 

sufficient domestic food supply. 

Japan 
(woensdag 29 april) 

The Golden Week Holiday period started, but the government requested to stay at home. In March 

restaurant sales across Japan already plunged 17% from a year earlier, the sharpest drop in nearly 

30 years. Sales in bars and restaurants marked even a 43% fall. Still they are allowed to be open 

from 05:00-20:00 and serve alcohol until 19:00. April is expected to be worse.  

Polen 
(dinsdag 28 april) 

• Sinds 20 april zijn bossen en parken weer open en mogen er meer mensen de winkels in. Vanaf 
maandag 4 mei mag er weer in (semi) open buitenfaciliteiten gesport kan worden met max 6 

mensen en gaan kano- en fietsverhuur weer open. Deze week zal aangekondigd worden 
wanneer o.a. hotels weer open gaan en bouwmarkten in het weekend open mogen.  

• Het verbod op internationaal vliegverkeer is verlengd tot 9 mei. Het internationaal treinverkeer 

is voor onbepaalde tijd opgeschort.  
• De verplichte 14-dagen quarantaine bij terugkeer naar Polen is verlengd voor onbepaalde tijd. 

De grensrestricties voor buitenlanders geldt vooralsnog tot 3 mei. Verwachting is dat deze 
week informatie komt over verlenging van deze grensrestrictie, incl maatregelen voor 
grenswerkers. Afgelopen vrijdag zijn er protesten aan de grens geweest van grenswerkers over 
de maatregelen en oa ook Duitsland heeft Polen gevraagd om hier naar te kijken.  

• Vorige week heeft, zoals in het bericht van 23 april stond, de Poolse overheid een lijst 

gepubliceerd van zuivelverwerkers die rauwe melk importeren uit andere EU landen. Daar is 
een lijst aan toegevoegd van zuivelverwerkers die kaas en boter importeren 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. De Poolse zuivelindustrie is op zijn zachts gezegd niet blij met 
deze actie o.a. vanwege de eigen exportpositie.  

 

Verenigd Koninkrijk 
(dinsdag 28 april) 

• Landbouwminister Eustice heeft een bailout voor de zuivelsector uitgesloten. De National 
Farmers’ Union stelt dat een kwart van de melkveehouderijen in acuut gevaar is, maar volgens 
de minister is in tegenstelling tot bij de zuivelcrisis in 2015 slechts sprake van een tijdelijke 
ontwrichting in de markt en blijft een grote meerderheid van de ca. 10.000 melkboeren leveren 
tegen de contractueel vastgelegde prijs. 

• De regering heeft een steunpakket aangekondigd voor 31 essentiële routes voor 

goederenvervoer, waaronder 17 miljard pond voor ferryroutes tussen Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland. Ook 26 verbindingen, waaronder via de Eurotunnel, met Frankrijk, België, 

Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Spanje zouden profiteren van 
steun, maar tot frustratie van brancheorganisaties zijn daarover geen details bekendgemaakt. 
Het VK, Ierland en Frankrijk hebben in een gezamenlijke verklaring beloofd innig samen te 
werken om de continuering van vrachtverkeer te verzekeren. 
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• Minister Eustice schat in dat een derde van het gebruikelijke aantal seizoenarbeiders 
beschikbaar is. Hij zegt met de sector in gesprek te zijn over een (betere) manier om tijdelijk 
wegens de coronamaatregelen non-actieve werknemers uit andere sectoren aan te trekken. 

 

Bulgarije 
(dinsdag 28 april) 

• Bulgarian Prime Minister stated in the Parliament that agriculture is the most supported sector 

in Bulgaria. The government makes efforts to open more trade channels for the producers – 
retail chains, social programs for food deliveries, state reserve purchases. Light procedures for 
hiring seasonal workers have been introduced.  

• A procedure for the departure of seasonal workers to Germany is being established by the 
Bulgarian Border Police. Bulgarian employees can only arrive in Germany through major 

international airports.  
• Tourism Minister announced that she expects the summer tourist season to start on July 1, 

focusing mainly on Bulgarian tourists. A declaration will be introduced for tourists travelling at 
own-risk. 

 

Roemenië 
(dinsdag 28 april) 

• The Covid-19 crisis has emphasized Romania’s structural problems: 1. Poor sector 

organisation, with very limited number of cooperatives/associations. The crises has therefore 

worsened the access of smaller farmers to formal market channels. 2. Storage and post 
harvest services – inadequate/insufficient; 3. Underdeveloped livestock sector, which makes 
Romania an exporter of raw materials and importer of added value products; 4. Huge number 
of small/subsistence farms – nice for the rural landscape, but with no positive influence on the 
country’s agri performance as a whole; 5. Low share of Romanian products in large retail 
chains. All these aspects will shape the future government interventions.  

• Despite the fact that the national airline TAROM announced a few days ago that it would 
resume flights to the Netherlands as of May 2, a new military ordinance (no.10) ruled the 
suspension of all such flights till May 14. Presumably it will not be extended after that date, as 
also the emergency state is supposed to expire on May 15. Update will follow. Note: although 
EU citizens can enter in Romania, those coming from “red-zone” countries (including the 
Netherlands) are placed under state quarantine for 14 days. 

 

Hongarije 
(dinsdag 28 april) 

• Pork prices considerably decreased. Slaughterhouses can’t maintain contractual procurement 
quotas and are trying to push the losses on producers. Pork prices are very much dependent 
on international prices, which are now set by the German export to China. The fowl meat 
sector is also suffering. Domestically, the wholesale price of live chicken is €0.65) per kg, while 
production cost is €0.69. Many slaughterhouses stopped buying live chicken. 

• Producers are trying to get special police permits for seasonal workers from abroad. Annually, 

domestic producers employ 25-30 thousand seasonal workers who come from the eastern 
neighbors, mostly Transylvania, Romania, but to also from Subcarpathia, Ukraine. They also 
have to compete with English and German producers who routinely offer much higher salaries. 
Producers are also trying to train temporarily unemployed domestic workers from other 
sectors. 

• The ornamental plant sector estimate losses at almost €500 million. The sector is hoping that 
flower shops remain open for Mothers’ Day weekend. They are also expecting two 

governmental subsidy packages (for energy carriers and propagating materials) 
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• Other news: In the southern counties Bács-Kiskun and Csongrád, H5N8 avian flu has been 
identified at 226 animal breeding sites, 3.5 million animals have been exterminated, from 
which 870 thousand were culled preventively.  

 

Kenia 
(dinsdag 28 april) 

• Nationwide curfew from 1900- 0500hrs extended by 21 days effective 26/04/2020 with 

Mandera county added to list of counties on partial lockdown effective 23/04/2020. 
• The Ministry of Health allows restaurants to re-open under strict conditions.  
• KLM Boeing 777-300 passenger plane ferried horticulture cargo to Amsterdam last week. Other 

transport news: mandatory corona tests on drivers, crews and truck fumigation causes delays 
at KE-UG border, re-introduction of cargo verification fee at Mombasa port to increase business 

costs  
• Horticulture crop directorate to start inspecting fresh produce against transmission of Corona   
• Fresh invasion of desert locusts (grasshoppers) looms as current heavy rains interfere with 

spraying effort, and millions of Narrow bee fly invade Kabarnet town in Kenya causing concern.  
 

Tanzania 
(dinsdag 28 april) 

• EKN Tanzania, 23/04/2020 organized a repatriation flight with TUI for 86 Dutch and EU citizens  

• Cargo delivered by road recorded an increase by 26.9% between January and March, 2020 

• Government intends to purchase cargo plane to facilitate export of horticulture crops 
• Tanzania Investment Centre (TIC) has issued a Covid-19 impact assessment survey on 

investment http://tic.go.tz/images/publication/1586594313.pdf. 
 

Verenigde Staten 
(dinsdag 28 april) 

Al was er eerder nog geen sprake van tekorten in supermarkten op korte termijn, nu geeft men aan 

dat Amerikanen mogelijk al in mei tekorten kunnen verwachten van varkens-, kippen- en rundvlees 

in de supermarkten. Aanleiding is de toename in sluitingen van grote verwerkingsfaciliteiten die op 

60% draaien. Werknemers zijn besmet geraakt of faciliteiten gesloten. Er is veel kritiek op de manier 

waarop vleesverwerkingsbedrijven omgaan met de corona-virus situatie. Volgens de Washington 

Post zouden verschillende grote vleesverwerkingsbedrijven hun werknemers de opdracht hebben 

gegeven om door te blijven werken met ziekteverschijnselen, en zijn veiligheidsregels niet 

opgevolgd. Een federale rechter heeft Smithfield opgedragen om te voldoen aan deze richtlijnen. Het 

is de eerste keer dat een organisatie de rechtbank gebruikt om bedrijven te dwingen zich te houden 

aan de federale richtlijnen. N.a.v. de ophef heeft het Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor vleesverwerkingsfaciliteiten. De Food and Drug 

Administration (FDA) heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik van o.a. gezichtsmaskers in 

de landbouwsector en voedselverwerking. De FDA publiceerde ook een factsheet over wat bedrijven 

moeten doen als ze werknemers hebben die positief zijn getest.  

Canada 
(dinsdag 28 april) 

• Ook Canada wordt geconfronteerd met sluitingen van vleesverwerkingsfaciliteiten als gevolg 
van corona-virus besmettingen. De verwerkingsfaciliteit van Cargill zal tijdelijk worden gesloten 

evenals een faciliteit van JBS. Beide verwerkingsfaciliteiten liggen in de provincie Alberta. Bij 
Cargill worden dagelijks 4500 runderen verwerkt hetgeen ongeveer een derde van de totale 

http://tic.go.tz/images/publication/1586594313.pdf
https://www.fda.gov/media/137327/download
https://sable.madmimi.com/c/8688?id=1849862.107782.1.9f226d3a652a6201b48bf6b54aacba6c
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vleesverwerkende capaciteit van het land betreft. Desalniettemin worden er op korte termijn 
geen lege schappen in de supermarkt verwacht. 

• De Federale regering van Canada en die van de staat Ontario zullen 2,5 miljoen Canadese 
dollars investeren om de agro-food sector grotere toegang tot internet te geven. 

 

Brazilië 
(dinsdag 28 april) 

De havens van Brazilië blijven normaal functioneren. Ze houden zich aan de preventie programma’s 

tegen Covid-19 en staan bemanningen niet toe van boord te gaan. De verwachting is dat tussen 19 

en 30 april nog 6,2 miljoen ton sojabonen zullen worden verscheept wat het totaal van april brengt 

op 14,3 miljoen ton. 

De Federale overheid van Brazilië heeft per 27/4 omgerekend zo’n 85 miljoen euro toegewezen om, 

via het Voedsel Acquisitie Programma, landbouwproducten van kleine boeren familiebedrijven, 

coöperaties en verenigingen te kopen. Het gekochte voedsel is bestemd voor mensen in een situatie 

van voedselonzekerheid, en het sociale bijstandsnetwerk.  

Colombia 
(dinsdag 28 april) 

Live pig prices are decreasing by 25% while prices for consumers are increasing: intermediaries are 

taking advantage of the lock down situation. The sector is very diverse, and there is not a single 

formula that would satisfy everyone. One recommendation is to slaughter baby piglets as many 

inventories are at full capacity now. PorkColombia will ask the Colombian government to ban imports 

of pig meat, and to extend the 0% tariff for animal feed. 

Peru 
(dinsdag 28 april) 

• This year might see a deficit in the world supply of chocolate between 30,000 and 50,000 tons. 
Peruvian cocoa production grew 10% in 2018 and 12% in 2019. 87% of this cocoa has been 
exported. The Covid-19 crisis in March has led to the suspension of cocoa orders. Producers are 
advised not to panic and to continue harvesting, fermenting, drying and storing dry cocoa while 
market uncertainty decreases. They do not recommend selling at this time as some buyers 

may take advantage. 

• Between January and March exports have registered drops up to 19% compared to last year, 
while agro-exports, which represent 53% of shipments, would have increased 6% in this 
period. 80% of the exports are for the United States and Europe markets.  
 

India 
(dinsdag 28 april) 

• Bayer joins hands with AgroStar for home delivery of seeds and crop protection products in 

Central, Northern and Western region of India. Agrostar is a Pune based, e-commerce firm in 
the farm input space. 

• Companies selling aerated beverages, ice-creams and juices have urged the Food Safety and 
Standards Authority of India (FSSAI) to clarify to State government officials that chilled 
products are safe for consumption. Certain states local officials feel that those products may be 
a route for transmission of COVID 19 infection. 

• Maharashtra State Agriculture Marketing Board created a database of 750 onion suppliers that 

include farmers, farmer groups, exporters, traders, farmer groups and farmer producer 
companies. This database was shared with all states of India so that onion can be procured 
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directly from farmers even when wholesale markets are closed. This has resulted in direct 
purchase of onions from farmers, something that was unthinkable until recently. 

 

Thailand 
(dinsdag 28 april) 

The Thai Government extended the current State of Emergency and night curfew (22:00 – 04:00) 

till 31st May 2020. The lockdown measure (closure of non-essential business & public space, shops & 

shopping mall, park etc.) and current restriction will continue. Ban on social gathering is in place. 

Inter-provincial travelling will be restricted, and international incoming flights to Thailand are all 

banned. Alcoholic beverage industry organizations has together requested the government to lift the 

ban on all alcohol sales imposed as part of national state of emergency.  

Vietnam 
(dinsdag 28 april) 

• The Hanoi authorities will tighten collaboration with relevant ministries and branches to expand 
the purchase of raw material sources from Eastern European countries. As the Covid-19 
pandemic has heavily disrupted the import of raw materials, the Hanoi authorities asked 
relevant departments to submit to the government a proposal to reduce import tax on 
ingredient feed. In the first quarter, the prolonged African swine fever caused a reduction of 
nearly 32% in the pig herd compared to the same period in 2019, while pig feed production 

accounts for 60% of their  

• As of April 13, Vietnam imported 46,402 tons of pork and pork products, an increase of more 
than 300% over the same period in 2019, mainly imported from Canada, Germany, Poland and 
the United States. 

 

China 
(dinsdag 28 april) 

• The Rural Economic Research Department of the State Council published an impact assessment 
of COVID-19 and made suggestions for agricultural and rural development in 2020.  

o Possible impact on agricultural production in 2020:  (1) as a consequence of the crisis, many 
poultry and husbandry companies are dealing with short-time oversupply or shortages of 
production. Therefore the gap between supply and demand may expand after the outbreak, 
(2) A considerable portion of grain, fruits and vegetables farmers will face a decline in 

cultivation income in 2020, (3) the unstable demands of certain goods such as milk, meat, 
aquatic products and flowers dropped sharply and will have a negative impact on income of 
farmers.  

o Possible impact on the employment and income of farmers in 2020: (1) Delayed resumption of 
work reduced the effective working time of most farmer workers, (2) Long-term shutdown will 
reduce employment opportunities for farmer workers, (3) The impact of the comprehensive 
epidemic situation on various income sources will likely reduce the growth rate of per capita 
disposable income of rural residents in 2020. 

o Suggestions for reducing the impact of the epidemic on agricultural and rural development in 
2020:  (1) Establish emergency reserves and strengthen the adjustment of supply and 

demand for key agricultural products that are more affected by COVID-19,  (2) Use subsidies 
and policy credit support to strengthen the industrial chain link mechanism and guide leading 
enterprises to help small farmers, (3) Increase reemployment training for migrant workers and 
training for entrepreneurship if they return to their hometown, (4) Install multi-channels to 

stabilize farmers' income. 
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Duitsland 
(vrijdag 24 april) 

• De eerste ervaringen met de anderhalvemeter economie op boerenbedrijven laten zien dat de 
afstand- en hygieneregels in de praktijk moeilijk zijn. Knelpunten voor bedrijven waar met 
grote groepen seizoenarbeiders gewerkt wordt liggen vooral  bij de richtlijn voor huisvesting 

(eenpersoons- of familiekamers) en het werken in vaste kleine teams (2-3 personen met 
weinig contact tot andere teams). Oppositiepartijen en experts bekritiseren dat de gezondheid 
van seizoenwerkers zo onvoldoende beschermd worden.  

• Tijdens een bezoek aan een weekmarkt donderdag in de deelstaat Brandenburg bestempelde 
Landbouwminister Klöckner de regionale levensmiddelenproductie en -verkoop als 
systeemrelevant. Volgens een enquête van het Duits landbouwministerie (BMEL) vindt 39% 

van deelnemers dat de binnenlandse landbouw in de huidige situatie belangrijker is geworden. 
BMEL publiceert binnenkort o.a. de resultaten van deze enquête in een Ernährungsreport.  

• Aldi Süd werkt momenteel aan een digitaal toegangscontrolesysteem voor hun winkels. Het 
telsysteem met videocamera’s, analysesoftware en beeldschermen met stoplichtfunctie 
vervangt de deurbewaker en moet helpen de afstandsregels te bewaken en kosten te 
besparen. 

• Tsjechen mogen per direct weer de grens over naar Duitsland, nadat de rechter daar de 

reisbeperkingen op formele gronden heeft afgewezen. Toch verwacht men in Beieren geen 
toestroom van grenswerkers, omdat grenswerkers iedere 14 dagen een negatieve Corona-test 
moeten overleggen, die niet ouder mag zijn dan 4 dagen. 

 

Frankrijk 
(vrijdag 24 april) 

Volgens consumentengids UFC-Que Choisir is de prijs van groente en fruit ongeveer 9% gestegen 

tussen de metingen in de periode 2-9 maart en 6-11 april. Voor biologisch is dit + 12%, voor reguliere 

producten + 6%. De prijs van biologische trostomaten is nu 5,32 €/kilo (= 25% duurder dan een 

maand eerder). Door invoer- en transportperikelen en de oproep om louter Franse producten te (ver-

)kopen, is import gestopt en worden nu Franse producten verkocht die duurder en kwalitatief beter 

zijn. Een voorbeeld is de Spaanse aardbei, die gemiddeld 70% goedkoper is dan de Franse aardbei. 

Frankrijk heeft zich de afgelopen jaren meer dan buurlanden gespecialiseerd op eersteklas kwaliteit 

en bijvoorbeeld biologisch. Daarnaast zijn er reële prijsstijgingen. Arbeidskosten in de tuinbouw 

liggen in Frankrijk 1,7 keer hoger dan in Spanje en 1,5 keer hoger dan in Duitsland. Bovendien wordt 

er normaal gesproken een beroep gedaan op buitenlandse seizoenarbeiders. Tijdens deze crisis is 

men genoodzaakt duurdere en vooral minder voor de hand liggende arbeidskrachten in te zetten. 

Verder zijn er hogere transportkosten (+ 30%), als gevolg van o.a. veiligheidsrestricties zoals extra 

schoonmaak. Tot slot drijft extra verpakking van versproducten - om de consument gerust te stellen 

– de verkoopprijs op. De prijsstijgingen zijn ook relatief: er is een grote stijging over één maand 

gemeten, maar die is minder belangrijk over een langere periode (2 tot 3% over een jaar). Én het 

voorjaar is het seizoen van de primeurs, wanneer de prijzen sowieso hoger zijn.  

Italië 
(vrijdag 24 april) 

• Voorlopige cijfers over de maand maart laten voor de export naar landen buiten de EU een 
daling zien van 6% ten opzichte van 2019 voor niet-houdbare consumentenproducten, waar 
voedingsmiddelen een belangrijk deel van uitmaken. De Italiaanse brancheorganisatie voor de 
levensmiddelenindustrie verwacht voor de komende maanden zwaar weer. De export van 

levensmiddelen zit niet meer in de lift, zoals vele jaren op rij het geval is geweest. De export is 

van strategisch belang omdat de interne consumptie al jaren stagneert.  
• De regionale vereniging van veehouders van Veneto bevestigt dat er van een heuse crisis in de 

paardensector gesproken kan worden, zowel v.w.b. paardenhouderijen als voor alle activiteiten 
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die verband houden met paarden. Veneto is een belangrijke Regio voor de paardensector met 
bijna 500 bedrijven. Financiële steun voor deze sector die van belang is voor de economie en 
het toerisme zal noodzakelijk zijn. 

• Record verkoopcijfers voor gist in de Italiaanse supermarkten. De quarantaine heeft er voor 

gezorgd dat mensen thuis massaal aan het bakken zijn gegaan. Voor producenten van gist is 
de afzet aan de supermarktketens vertienvoudigd en wordt gezien de grote vraag inmiddels het 
formaat voor professioneel gebruik van 500 gr geleverd. Ook de schappen met pakken meel 
moeten met grote regelmaat worden aangevuld.   

 

Verenigd Koninkrijk 
(vrijdag 24 april) 

• Zuivelverwerker Arla verlaagt per 1 mei de melkprijs met 1 pence per liter. Tot nu toe was 

Arla één van de weinige goed-nieuws-verhalen in de zuivelsector: boeren kregen er in maart 
zelfs 1 pence per liter bij en in april hield Arla de melkprijs ongewijzigd. 

• Consumenten in het VK hebben in vergelijking met vorig jaar in de zes weken naar Pasen toe 
55 miljoen pond minder uitgegeven aan chocolade en snoepgoed, maar juist veel meer aan 
vers vlees (+17%; lamsvlees als enige in de min) en alcoholische dranken (+12%). 
Rundvlees, varkensvlees en bier scoorden meer dan 20% groei. 

• De grote doe-het-zelf-zaak B&Qs heropent 155 van zijn 297 winkels. Omdat een tuinafdeling 

ook onderdeel uitmaakt van het winkelconcept neemt de frustratie bij gespecialiseerde 
tuincentra en bloemisten toe over het feit dat zij nog altijd gesloten moeten blijven. 

• Uit onderzoek van de Food & Drink Federation komt naar voren dat er onder haar leden geen 

echte personeelscrisis (en daardoor productiefalen) is ontstaan. Bij 60% is het ziekteverlof 
nu minder dan 1 op 10 medewerkers en maar 2% heeft een afwezigheid van boven 20%. De 
situatie is bovendien duidelijk verbeterd t.o.v. een peiling van twee weken geleden. 

• De 2.700 boeren die aan supermarktketen Morrisons leveren krijgen tot 12 juli 5% korting 

op hun boodschappen bij Morrisons.  
 

Roemenië 
(vrijdag 24 april) 

• Brussels approved the increase of the coupled support ceiling for protected horticulture to 5000 
EUR/ha. 

• Wheat output this year is estimated at 50-60% compared to last year, due to severe drought. 
That is 5-6 million tonnes. Domestic demand is around 2.5-3 million t, so it can be covered. 

However, the Minister warned that if traders would start exporting large quantities (despite the 
recent agreement), Romania will have to resort again to export restrictions. Already, the 
president of Egypt called the Romanian president, asking not to stop wheat export to Egypt.  

 

Bulgarije 
(vrijdag 24 april) 

• Bulgarian Food Safety Agency has increased border checks for pesticides residues of incoming 
fruits and vegetables from 3rd countries. Currently the amount of stopped vegetables exceeds 

51 tonnes, BFSA informed. Experts comment that the intensified control measures aim to 
reduce the imported fresh produce and protect local supplies.  

• Temporary Ban on Entering Bulgaria Introduced for Persons and Vehicles, Coming from Turkey 
based on an order of the Bulgarian Minister of Health. The ban will apply until 11:59 PM on 
April 26. Exceptions to the ban are truck with goods, special-purpose vehicles, vehicles carrying 

people in need of medical treatment, and vehicles performing humanitarian missions. It’s a 
counter-epidemic measure during Ramadan. 
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Servië 
(vrijdag 24 april) 

The European Commission decided to remove the measure of additional norovirus control of frozen 

raspberry exports from Serbia. The Ministry of Agriculture had been working intensively over the 

past years on establishing a system of food safety.  

The National Team for the Revival of Serbian Villages is urging returnees from abroad to invest in 

fruit growing. An average Serbian family can make a solid living out of a 2-ha blueberry field, 3.5-4 

ha of raspberries, 2.5-3 ha of strawberries and cherries. It is believed that great chances for success 

lie in growing berries in greenhouses. Fruits are the most important agricultural exports of Serbia 

Rusland 
(vrijdag 24 april) 

• Seven Russian airlines has been granted the right to carry goods in airplane cabins. 
Such a right is granted to Aeroflot, Rossiya, Ural Airlines, PegasFly, Nordwind, Azur Air, and 

Royal Flight. The list does not contain S7 air carrier, which announced the start of such flights 
earlier this week. 

• The Russian Federal Service for Health and Consumer Rights (Rospotrebnadzor) announced 
that cafes, restaurants, and other public catering facilities will be allowed to operate in a 
limited space and have limited number of simultaneous guests when the coronavirus situation 
begins to improve. Public catering facilities in Russia are only allowed to operate on a delivery 

basis. 

• The authorities stated that the grocery prices in Russia are stable now and does not 
raise any concerns within the Russian Federation.  
Faced with rising (panic) demand in March, the retail increased their product purchases in order 

to secure supplies for two months and avoid shortages. However, in the two weeks that followed, 

demand fell by an average of 30%. Retailers want to redirect perishable products to charity funds 

but under the law, this is actually equivalent to its sale, and subject to VAT. Retailers invited the 

government to solve this issue quickly. 

• The Belaya Dacha group of companies in Russia temporarily suspended the french-fries 
factory for McDonald's in Lipetsk due to falling demand. The revenue from sales to public 
catering enterprises fell by 60%. There is no shortage of french-fries. At the moment, more 
than 20 thousand tons of finished potatoes are stored and selling to pig farms is being 
considered. 

 

Tunesië 
(vrijdag 24 april) 

• Het ministerie van Landbouw heeft een communicatieplatform voor import en export opgericht 
om exporteurs te ondersteunen in de exportprocedures. Er is bezorgdheid over vraaguitval 
vanuit de EU, de strategische partner van Tunesië.  

• Vanaf 26 april wordt een scheepvaartlijn tussen Tunesië en Libië actief om fruit en groente 
naar Libië te transporteren. Tunesië is een hub voor leveringen aan Libië. 

 

Senegal 
(vrijdag 24 april) 

Senegal is een belangrijke afnemer van Nederlandse zuivel, uien, tuinbouwzaden en 

landbouwtechnologie. Tegelijkertijd komt Senegal omhoog op het wereldtoneel als leverancier van 

tuinbouwproducten zoals bonen, pinda’s en mango’s voor Europa en ook regionale afzetmarkten in 

Afrika. Er wordt alles aan gedaan om de productie en (internationale) handel aan de gang te houden. 
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Dat geldt in het bijzonder ook voor de Senegalese export van sperziebonen en mango’s naar 

Nederland. De hygiënemaatregelen in het kader van de lockdown beperken het transport van 

arbeiders naar de landbouwbedrijven en pakstations waar een gebrek is aan voldoende 

beschermingsmiddelen. In sommige gevallen is men op pakstations overgestapt naar 2-

ploegendienst. De transportrestricties beperken ook de mogelijkheden voor de distributie van 

tuinbouwzaden en het geven van teeltbegeleiding. Nederlandse zadenbedrijven en teeltadviseurs 

geven nu vaak instructies via internet. Er worden steeds vaker betalingsachterstanden gemeld.   

Ethiopië 
(vrijdag 24 april) 

• Het Ethiopische ministerie van Landbouw heeft een concept “Covid19 Response plan” 

opgesteld. Belangrijkste geconstateerde zorgen / problemen: 
o Gebrek aan inputs zoals zaden en kunstmest. Ook is de landbouwvoorlichting vrijwel 

volledig stil komen te liggen; 
o Toename en verspreiding Desert Locust (woestijnsprinkhaan); 
o Minder aandacht voor diergezondheid. Tekort aan dierenartsen en specialisten omdat deze 

ingezet worden voor Covid19 bestrijding. Er ontstaat een gebrek aan medicijnen en voer. 
Kans op uitbraak dierziekten is groot; 

o Zowel de overheid als de bevolking is bezorgd dat het Covid19 virus ook overgebracht kan 
worden door dieren. In het concept plan wordt geadviseerd geen rauw vlees of rauwe melk 
en melkproducten te consumeren. De markt voor kippenvlees is volledig ingestort.  

• De vraag naar snijbloemen uit Ethiopië is momenteel weer groter dan de productie. De 

productie van bloemen ligt lager dan voor de crisis door maatregelen die producenten direct na 
het uitbreken van de crisis hebben genomen en door het slechte weer. Ethiopian airlines vliegt 
elke dag vanuit Addis Abeba naar Luik of Brussel met bloemen en groenten, fruit en kruiden.  

 

Japan 
(vrijdag 24 april) 

• The Ministry of Agriculture kicked off the “Plus One” campaign, calling for households to buy 
one more dairy product every time they go shopping, such as a jug of milk or tub of yogurt. 
Donned in a cow costume, an official in Japan’s Ministry of Agriculture issued one humble 
request to the nation: Drink more milk. With schools and restaurants closed, consumption of 
fresh milk products has dropped. The Japanese dairy sector has a self-sufficiency rate of 64 

percent, and raw milk is mostly used for fresh dairy products.  
• Japan has temporarily relaxed its traditionally strict food labelling regulations to help 

accommodate food manufacturing firms that need to make adjustments to production 
processes or raw materials in their production chains as a result of the COVID-19 pandemic 
outbreak. 

 

China 
(vrijdag 24 april) 

• On April 20, the Ministry of Agriculture held his yearly China Agricultural Outlook Conference. 
See below the most important statements and research results:  

o China will not have a food crisis. It is expected that the effective supply capacity and supply 
quality of important agricultural products such as rice, wheat flour, oil, meat, egg, milk, fruits, 
vegetables, and fish will be further improved in 2020. In addition, a high-quality, personalized 
and nutritious consumption trend is considered obvious. 

o Government report states that due to the African swine fever and COVID-19, China ’s pork 

production will decline this year to 39 million tons, a 7.5% decrease from the previous year. 
The pork market will continue to be tight, and the price of live pigs will remain high. The 
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report also predicts that pork production capacity will return to its normal level in 2022, and 
then it will show a steady growth trend. 

o China is basically self-sufficient in grain and its rations are absolutely safe. In recent years, 
China's grain production has remained stable and the grain harvest has been bumper year 

after year. Grain output has been above 650 million tons for five consecutive years and will 
reach 660 million tons in 2019, a record high. The proportion of grain imports in the domestic 
market is very small, and China remains absolutely self-sufficient in staple grains. Rice and 
wheat stocks can meet the consumer demand for more than a year, the total stock at a record 
high 

 

Myanmar 
(vrijdag 24 april) 

China has ordered a 60-day closure again of all border checkpoints with Myanmar until June 24. The 

order only aims to suspend travel and not to affect trade, especially the trade center at the very 

important Muse checkpoint in northern Shan State. Trucks loaded with commodities can cross the 

border, the Burmese driver has to leave the trucks between the checkpoints. Chinese drivers will 

pick up the trucks, unload the commodities and hand the truck back to the Burmese driver. 

Verenigde Staten 
(vrijdag 24 april) 

• Het Consulaat-generaal in Atlanta meldt in de regio weinig tot geen problemen in de food 
supply chain. Zowel in North Carolina als South Carolina zijn er verschillende 
verwerkingsfaciliteiten in de afgelopen tijd gesloten maar dat heeft tot nu toe geen grote 

disruptieve effecten gehad. Tennessee en North Carolina promoten de aankoop van lokale 
producten om zo lokale boeren te ondersteunen.  

• Het Food & Environment Reporting Network heeft een kaart gepubliceerd met een overzicht 
van slachterijen en voedingsmiddelenfabrikanten waar werknemers besmet zijn met COVID19. 
In het overzicht wordt aangegeven om wat voor een soort faciliteit het gaat, het aantal 
ziektegevallen en de status van de fabriek: https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-in-

meat-and-food-processing-plants/   

 

https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-in-meat-and-food-processing-plants/
https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-in-meat-and-food-processing-plants/

