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UPDATE COVID-19 agrosector 1 mei - 8 mei 

Hierbij sturen wij de update van de landbouwraden voor vrijdag 1 mei tot en met vrijdag 

8 mei. 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:  

 

Polen 
(vrijdag 8 mei 2020) 

Op grond van een verordening van de Poolse Ministerraad (d.d. 2.05.2020) § 3 lid 3 punt 1 

(http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079201.pdf) kunnen personen uit EU landen, die werk of 

andere professionele en betaalde activiteiten in Polen moeten verrichten, zonder een 14-daagse 

quarantaine Polen binnenkomen, mits ze bij de grenscontrole documenten kunnen voorleggen 

waaruit blijkt dat ze het werk moeten uitvoeren. Deze voorschriften gelden sinds 4 mei 2020. 

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

19-measures-poland 

Frankrijk 
(vrijdag 8 mei 2020) 

Geleidelijke versoepeling van lockdown maatregelen met ingang van 11 mei. Mensen mogen vanaf 

11 mei zonder verklaring naar buiten tot een afstand van maximaal 100 km en binnen het eigen 

departement. Winkels en markten mogen weer open. Horeca blijft tot zeker 2 juni gesloten.  

Spanje 
(vrijdag 8 mei 2020) 

• Inmiddels is de afschaling van de Coronamaatregelen langzaam begonnen en bevindt het land 
zich in fase 0 van het 4-fasenplan. Kleine ondernemingen zoals kappers, fysiotherapeuten en 
tandartsen mogen weer open met maximeel één klant.  Kleine winkels tot 400 m2 mogen open 
op afspraak, ook met slechts één klant per winkel. Restaurants en bars mogen enkel open zijn 
voor afhaalmaaltijden. 

• De regels voor het maximaal aantal personen in een (vracht)auto zijn versoepeld. Er mogen nu 

per rij 2 personen plaatsnemen. Dit geldt voor busjes met maximaal 3 rijen. Hierbij dient 
zoveel mogelijk afstand gehouden te worden en mondkapjes gedragen te worden. 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079201.pdf#_blank
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/qa-for-companies-covid-19-measures-poland
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/qa-for-companies-covid-19-measures-poland
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• Vandaag of morgen wordt er besloten welke provincies in Spanje naar fase 1 mogen gaan. Het 
ziet er nu naar uit dat sommige provincies in fase 0 blijven en anderen in fase 1, waardoor de 
maatregelen dus per provincie gaan verschillen. Hierover volgende week meer. 

• Het is nog steeds niet toegestaan naar Spanje te reizen, tenzij je Spanjaard of resident bent. 
Zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-
ondernemen/landenoverzicht/spanje/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-spanje 

• De reeds weken geleden aangekondigde steunmaatregel voor de schapen- en geitensector is 
nog steeds niet in werking getreden. 

• De financiële cijfers blijven erg somber. In de voorspellingen van de Europese Commissie wordt 

gesproken over een daling van 9,5% van het BBP. Hiermee schaart Spanje zich bij de zwaarst 

getroffen lidstaten, zowel financieel als qua aantal besmettingen en sterfgevallen.  
  

Italië 
(vrijdag 8 mei 2020) 

• Het Ministerie van Landbouw vaardigde een decreet uit voor de uitvoering van de € 100 mln. 
ondersteuning van bedrijven in de sectoren landbouw, visserij en aquacultuur. De drie 
hoofdgroepen maatregelen:  
o € 20 mln: dekking passieve rente bankkredieten (max. € 20.000 per bedrijf) (bedoeld als 

kapitaalinjectie en herstructurering schulden) 
o € 60 mln: dekking betaalde hypotheekrente over 2018/2019 (zuivere giften tussen de € 

500 en € 6.000 per bedrijf) 
o € 20 mln: dekking voor tijdelijke visserijstop (incl. binnenwateren en aquacultuur). 

• Van de bedrijven in de biologische sector is 73% getroffen door de crisis en 2 op de 3 bedrijven 
(65%) geven aan onder de huidige economische omstandigheden nog maximaal 3 maanden te 

kunnen overleven. Van de bedrijven die verwachten nog een jaar overeind te kunnen blijven 
(iets minder dan 10%) hebben een groot aantal een toename geregistreerd in online 
bestellingen en thuisbezorging.  

  

Bulgarije 
(vrijdag 8 mei 2020) 

• In end of May the MinAgri will announce how the COVID-19  horizontal support measure will 
work. It will compensate farmers for lost income due to the crisis and will be distributed after 
the harvesting period of each crop, when precise calculation of the losses can be done.  

• Easing the restrictive measures in Bulgaria: Open-air restaurants and cafes are allowed to open 
provided they take protection measures. Food safety agency sets the rules and performs 

intensive on-the-spot checks. Guest houses and small hotels can re-open after 13 May.  
• Drought will not affect significantly the wheat yields . Rapeseed fields register the greatest 

damage among autumn crops Apricots suffer the biggest weather losses, where almost 1/3 of 
the areas are 100% fallen due to frost. 

  

Rusland 
(vrijdag 8 mei 2020) 

President Putin has urged to increase the international competitiveness of Russian commodities and 

food products. Russian exporters of food products should act together with transport companies to 

succeed. President Putin expects domestic carriers to offer efficient logistics to support and to 

encourage export, including products with high added value. 

The Russian economy may require support worth 5 trillion rubles (67.3 billion USD) in the context of 

the Corona crisis. Support packages worth 27 billion USD have been approved and will be 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/spanje/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-spanje
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/spanje/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-spanje


 
 

 
Federatie van organisaties op het gebied van 
visverwerking en visgroothandel 

 

  11-5-2020 

implemented from May on. Experts note that it will require more extensive action to prevent the 

economic recession. The number of unemployed will increase with the extension of quarantine 

measures and may grow from 4 million to 7 million people (an unemployment rate of 10%) if the 

restrictions are in force until June 1, 2020.  

Verenigde Staten 
(vrijdag 8 mei 2020) 

• De effecten van het sluiten van verschillende vleesverwerkingsfaciliteiten wordt nu zichtbaar in 

de supermarkten. De beschikbaarheid van vlees in supermarkten zou met een derde kunnen 
verminderen tegen het einde van de maand. Prijzen in de supermarkten zouden daarmee tot 
20% kunnen stijgen.   

• De Amerikaanse agrarische handelsbalans is in maart veranderd van een overschot in een 
tekort. De export van agrarische producten steeg in maart met 5% tot US$ 11.89 miljard, 
terwijl de import steeg met 17% tot US$ 12.39 miljard. Het resultaat is een handelstekort 
van US$ 502 miljoen. Het is slechts de tweede keer ooit dat in een maand de import van 
agrarische producten meer is dan 12 miljard dollar.  

• Er is sprake van een groeiende voedselonzekerheid. Volgens onderzoek door Brookings 
Institution heeft ongeveer 1 op de 5 kinderen onvoldoende eten. In een enquête onder 
moeders met kinderen onder de 12 jaar gaf 17.4% aan dat hun kinderen onvoldoende eten 
door een gebrek aan financiële middelen. In perspectief: tijdens de Grote Depressie lag dit op 

5.7%. 
  

Cuba 
(vrijdag 8 mei 2020) 

De corona-crisis heeft de zwakte van de Cubaanse economie en Cuba’s afhankelijkheid van het 

buitenland voor haar voedselvoorziening pijnlijk duidelijk gemaakt. Cuba importeert momenteel 70% 

van de grondstoffen en voeding en wil dringend werken aan een nationaal voedselzekerheidsplan, 

met de nadruk op basisproducten als rijst, bonen, mais, aardappels, eieren, varkens- en kippenvlees. 

Andere maatregelen zijn het promoten van intercropping, het gebruik van natuurlijke mest, en lokale 

zaadproductie. De lage vastgestelde prijzen door de overheid bemoeilijken deze doelstellingen. 

Ecuador 
(vrijdag 8 mei 2020) 

• Despite the reduction in orders in April, Ecuadorian non-oil exports remain. The main items 
exported are bananas and shrimp, at the beginning of the covid19 crisis these sectors managed 
to put their products on international markets, although in April it was a bit complicated and 
there has been a reduction in some products. Banana increased 10%, to the EU by 13%. Tuna 
and canned foods have also been in demand, especially in Europe.  

• With the health emergency, the flower market collapsed. In May some shipments have been 
made for Mother's Day but still the sector operates at 10% or 20% capacity. Flower exports are 
between 60 and 70 million dollars per month under normal conditions, but now between the 

second half of March and the first of April, they would have decreased to around 10 million 
dollars.  

• The lack of import of micronutrients worries the Association of Egg Producers of Ecuador. Feed 
producers are currently finishing their stock, imports from China are taking longer than 
expected. 

  

Japan 
(vrijdag 8 mei 2020) 
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• Japan Extends Coronavirus State of Emergency until May 31. The government is considering 
lifting the state of emergency partially before May 31 as the Corona situation will be evaluated 
again on May 14. 

• Japan is facing the prospect of a record GDP decline in the April-June quarter. Economists 
predict the scale of the fall to -35%. Another unwanted economic landmark for Japan is that 
the government debt-to-GDP ratio is forecast to reach an unprecedented 258% due to heavy 
stimulus spending and falling tax revenues.  

• Japanese consumption of head vegetables, pork and poultry meat goes up again. The average 
price for a head of cabbage in early May was 1,25 euro per kilo; 60 % higher than the average 

price in the same period. This is attributed to a decline in imports, following the unstable 
weather after mid-April. The pork price per kilo hit 611 yen, up 30% from the previous month. 
Cut-flower consumption is recovering, in terms of price as well as volume. Prices of cut-flowers 
went up for 6 consecutive days, hitting 71 yen per piece, 3 yen higher than the average price 
over the last five years. This is a substantial recovery compared to April, when the average 
price for a cut-flower was between 30-39 yen.  

• Despite low prices for eggs and dairy products, Japans largest food bank is paradoxically facing 
a shortage as the number of users grows. The wholesale price of eggs dropped 5.3% to 180 

yen ($1.68) per kilogram on May 1 from a week ago. The food bank in Asakusabashi Tokyo 
saw for example a doubling in the number of people needing its food packages in April, 
compared with February. Around 70% of new recipients are families with small children, 
including one-parent families, as children usually fed at school are now at home all day.  

  

Indonesië 
(vrijdag 8 mei 2020) 

▪ Sugar, garlic and beef are the most at risk of short supply. The Food Security Agency has 

suggested speeding up the import of 207,743 tons of garlic, 85,474 tons of beef and 622,123 
tons of sugar to ensure enough supplies for the April–June period. Eggs are in short supply in 
more than 20 provinces, while rice is in deficit in seven provinces. Shortages recorded in 30 
provinces for sugar is causing prices to soar to US$1.21 per kilogram, 46 percent higher than 
the government’s price ceiling of US$0.83 per kg. 

▪ The Agriculture Ministry is considering making available 600,000 hectares of peatland in 
Central Kalimantan to produce buffer stocks (rice); but the government has yet to work out the 

details. 
▪ Next to the challenges of the covid19 outbreak, many parts of the country are suffering from 

climate change.  Parts of Bali, Java, Sumatra and Sulawesi might face an unusually harsh dry 
season this month that upsets the overall output of the agriculture sector. 

  

Thailand 
(vrijdag 8 mei 2020) 

The lockdown measures have resulted significantly growing demand on ready-to-eat, canned 

seafood, canned fruits and seasoning (sauces) hence consumers are buying and storing more food 

products for households due to fear of food shortage. The Thai food and beverage industry manages 

well to balance locally produced raw material and imported materials to ensure smooth operations. 

Consumers are changing to e-commerce. Packaging technology for F&B must be re-designed to be 

fit for online marketing and processors need more smart processing system to avoid labour 

shortages. 

Vietnam 
(vrijdag 8 mei 2020) 
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The Ministry of Transport has removed all regulations regarding social distancing on buses, taxis, 

long-haul coaches, trains, boats, and aircraft that had previously been enforced to prevent the spread 

of COVID-19. Vietnam remains concerned over coronavirus import after it has contained the virus 

domestically. International travelers are subjected to mandatory 14-day upon their arrival to Viet 

Nam.  

China 
(vrijdag 8 mei 2020) 

Soybean prices in China jumped 22 per cent in March, as the coronavirus caused disruptions to global 

supply. Tighter supply of soybean meal is increasing the cost of pig feed for farmers still recovering 

from African swine fever. 

Duitsland 
(donderdag 7 mei 2020) 

• Gisteren zijn een paar belangrijke versoepelingen afgesproken tussen de Bondslanden en de 
regering in Berlijn over de gastronomie, scholen, sport en toerisme. De meest maatregelen om 
contacten te vermijden blijven van kracht. Randvoorwaarde is dat het aantal geïnfecteerden 
laag blijft.  Restaurants en Biergarten gaan onder voorwaarden weer open tussen 9 en 22 mei. 

Eind mei kunnen dan ook weer hotels open. De Bundesliga medio mei weer opstarten met zgn. 
Geisterspiele – zonder publiek. Golf en tennis zijn mogelijk, teamsport niet. In alle gevallen 
blijven afstands- en hygiëne-eisen van kracht. Eerder was voor de horeca al besloten tot een 

BTW-verlaging vanaf 1 juli.  
 

Polen 
(donderdag 7 mei 2020) 

• De Poolse overheid heeft de lijst van zuivelverwerkers die (deels) melk en kaas importeren in 
plaats van afnemen van Poolse boeren van de website verwijderd. De publicatie leidde tot 

kritiek van zowel Poolse als Europese zuivelverwerkers. Tegelijkertijd meldde het ministerie te 
werken aan een 3e lijst met zuivelverwerkers die melkconcentraten importeren. Meer over de 
lijst in de berichten van 23 en 28 april.  

• Met de start volgende week van het aardbeien oogstseizoen wordt gewerkt aan een wettelijke 
oplossing voor de quarantaine verplichting voor Oekraïense seizoenarbeiders. Sinds 4 mei 
worden ook weer e-visa verstrekt voor Oekraïners die in de land- en tuinbouw in Polen willen 

werken. Zij moeten echter verplicht 14 dagen in quarantaine bij binnenkomst. Er wordt 
gewerkt aan een richtlijn die naar verwachting half mei gereed is waarbij de quarantaine op het 
bedrijf plaatsvindt met de mogelijkheid tot werken in het veld.  

 

Denemarken 
(donderdag 7 mei 2020) 

Vanaf vandaag kunnen er in Denemarken aanvragen worden ingediend voor steun met betrekking 

tot opslag van kaas en rundvlees. Zowel voor kaas als rundvlees gaat het om maximaal 4.373 ton.   

Frankrijk 
(donderdag 7 mei 2020) 

• Het aantal slachtingen van vleeskalveren is in de weken 14 tot 16 met -17% gedaald t.o.v. 
2019 (na een daling van -35% in week 13). Prijzen voor kalfsvlees dalen tot 90 cent/kg voor 
O-rasvlees en 52 cent/kg voor R-rasvlees in vergelijking met het begin van de crisis. Er is ook 
een sterke daling van de verkoop: bijna geen verkoop in horeca en kantines en een forse 
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daling van de verkoop in de supermarkten. Het risico is dat de traditionele verkoop met 
Pinksteren met name in de supermarkten sterk zal dalen. Gevolg is ontwrichting van deze 
sector, met nadelige gevolgen voor fokkers. De vraag is hoe de overgebleven voorraad van 
ongeveer 21.000 tot 27.000 dieren verwerkt kan worden.  

• Het overschot van 500.000 ton aardappelen, van de in totaal 3 miljoen ton overschot in 
Europa, leidt tot grote zorgen bij producenten. Verliezen kunnen oplopen tot 500.000 euro per 
producent. Er is echter een tegengestelde  situatie: de verkoop van aardappelen voor 
thuisconsumptie verloopt beter dan vorig jaar in dezelfde periode (+30%) terwijl de verkoop 
van diepvriesaardappelen sterk terugloopt door gebrek aan aanbod. Gevolg is dat de meeste 

fabrieken stil staan en hun producten niet kunnen afzetten richting versmarkt of supermarkt. 

De exportmarkt is ingestort. Men zoekt andere afzetmarkten zoals veevoeder, 
zetmeelfabrieken, methanisering of compostering. Maar dat brengt meerkosten met zich mee 
zoals voor transport en opslag (40 euro/ton alleen al voor transport). Bovendien is er een 
gebrek aan conserveringsmiddelen voor de opslag van aardappelen.  

 

Verenigd Koninkrijk 
(donderdag 7 mei 2020) 

• De regering van het VK komt alsnog met financiële steun voor melkveehouders in Engeland (en 
dus niet de andere landsdelen). Met dit hardship fund kunnen degenen die in april en mei een 

verlies aan inkomsten hadden van meer dan 25% compensatie krijgen tot 70% en tot een 
maximum van 10.000 pond. Er is geen plafond voor het aantal aanvragen of het totaalbudget. 
In het gehele VK start een door productschap AHDB getrokken marketingcampagne voor het 

drinken van melk, waaraan de Britse overheid samen met AHDB, Dairy UK en de overheden 
van Schotland, Wales en Noord-Ierland 1 miljoen pond besteedt. 

• Supermarktketen Lidl heeft als gevolg van de enorm gegroeide vraag naar eieren nu ook eieren 
uit Nederland in de winkel liggen. Het is een uitzonderlijke noodgreep: sinds een 

salmonellaschandaal in 1988 verkopen supermarkten in het VK vrijwel alleen Britse eieren. 
• Tesco, de grootste supermarktketen van het VK, gaat van aardappeltelers fritesaardappelen 

afnemen die niet konden worden afgezet in de weggevallen foodservicemarkt. Ze komen in de 
schappen als ‘buitenbeentjes’. Het is een win-win-situatie: de vraag naar aardappelen is voor 
Tesco met 30% gestegen. 

• De National Farmers’ Union kijkt voorbij de pandemie en lanceert de term ‘Building Back 

Better’. Dat houdt in: met de lessen van de coronacrisis indachtig meer aandacht in de koers 
van de regering t.a.v. landbouwbeleid en internationale handel voor de zwakke plekken in 
mondiale ketens en voor binnenlandse productie in relatie tot voedselzekerheid. Brits voedsel 
en ingrediënten zou volgens de NFU “volledig gebruikt” moeten worden en de eerste keuze 
moeten zijn voor de eigen bevolking en binnen overheidsdiensten. 

• In het debat/hoorzitting van de Lagerhuiscommissie voor landbouw over ‘Covid-19 and food 
supply chains’ gaven de voorzitters van de National Farmers’ Union en de British Growers 

Association de Nederlandse regelingen voor sierteelt/tuinbouw en fritesaardappelen als dé 
buitenlandse maatregelen waar de Britse regering een voorbeeld aan kan nemen. 

• Het herstel van slachtaantallen en prijzen voor rundvee zet voorzichtig door. 
 

Tanzania 
(donderdag 7 mei 2020) 

• Tanzania has 480 confirmed corona cases, and 16 deaths. The Parliament session continues 
despite 3 deaths, suspected to be corona, of MPs last week. The President encourages medical 

practitioners to look for natural remedies and herbs to fight corona. 
• Air Tanzania to fly cargo in passenger cabin within the region, trucking companies call for 

urgent intervention to smoothen cargo movement within the region.  
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Kenia 
(donderdag 7 mei 2020) 

• Kenia has 582 confirmed corona cases, and 26 deaths. State locks down two areas Eastleigh 
(Nairobi) and Old Mombasa town for 15 days effective 06/05/2020 due to high cases of corona. 

• Horticulture got a boost with Kenya Airways, Ethiopian, Virgin Atlantic, AF/KLM Cargo and 

Emirates carrying some of the cargo. 
• Kenya and Uganda held bilateral talks to resolve border issues that caused traffic jams of over 

30km. 

• Waitrose Foundation UK awards KES11 million to its flowers suppliers in Kenya to develop 
healthcare measures for their workers. 
 

Verenigde Staten 
(donderdag 7 mei 2020) 

• Om de ethanol en biodiesel industrie te ondersteunen heeft de USDA aangekondigd US$ 100 
miljoen beschikbaar te maken aan subsidies onder de Higher Blends Infrastructure Incentive 
Program (HBIIP). De subsidies die onder het HBIIP worden verstrekt zijn bedoeld om de 
beschikbaarheid en het gebruik van ethanol en biodiesel te vergroten. Met de US$ 100 miljoen 
worden faciliteiten geholpen bij de omschakeling naar productie van hogere ethanol- en 
biodieselmengels. De vraag naar biofuel is flink afgenomen door de pandemie. De Renewable 
Fuels Association (RFA) schat dat de verliezen in de ethanol sector kunnen oplopen tot US$ 10 

miljard.  
• Op dit moment is de toename van het aantal besmettingen in ruraal Amerika hoger dan in de 

grootstedelijke gebieden. De vleesverwerkende faciliteiten en gevangenissen zijn de 
belangrijkste bronnen van de toename.  

 

Mexico 
(donderdag 7 mei 2020) 

• Na grote schommelingen op de Amerikaanse markt is de vraag naar Mexicaanse groenten en 

fruit nu is gestabiliseerd. 
• Bierbranche-organisatie Cerveceros de México waarschuwt dat Mexicaans bier (Mexico’s 

belangrijkste agro-food export product) binnenkort niet meer beschikbaar zal zijn, gezien de 
verplichte stop van bierbrouwactiviteiten in het land. Geïmporteerd bier zal nog wel 
beschikbaar zijn. 

• De Mexicaanse sierteeltsector (goed voor 200.000 banen) is boos op de Minister van 
Volksgezondheid van Nuevo Leon, Mexico’s meest welvarende deelstaat. Vanwege mogelijke 

coronabesmetting waarschuwde hij tegen het kopen van bloemen voor Moederdag, normaliter 
goed voor 50% van alle jaarlijkse sierteeltomzet in Mexico. Brancheorganisatie CMF schat de 
verliezen voor de sector dit jaar als gevolg van de corona-crisis op € 150 miljoen. CMF deed 
een publieke oproep tegen desinformatie, en spoort de bevolking juist wel aan Mexicaanse 
bloemen te kopen. 

 

Chili 
(donderdag 7 mei 2020) 

De Chileense honingindustrie verwacht maar 40% van de normale productie, met name veroorzaakt 

door droogte. Normaliter is 85% van de honing voor export, met Duitsland als belangrijkste 

afzetmarkt. Naast honing produceert Chili genetisch materiaal (bijen) voor de Canadese en Europese 

markt. Vanwege de corona-crisis is er beperkte beschikbaarheid van luchttransport en zijn de 

leveringen van dit jaar onzeker. 
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Taiwan 
(donderdag 7 mei 2020) 

The Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) announced temporary 

alternative arrangements to the presentation of original veterinary or phytosanitary certificates. 

Imports of goods, subject to veterinary or phytosanitary inspection are allowed with a copy of original 

veterinary or phytosanitary certificate. A scanned copy of the veterinary or phytosanitary certificate 

shall be emailed/faxed to the BAPHIQ  branch office in advance from the exporting country's central 

competent authority. If the exporting country's certificate features a quick response code (QR Code) 

or an official website which provides complete details of the cargo or electronic copy of certificate, it 

can be exempted from the prior delivery of the scanned certificate to BAPHIQ. 

The  importers  shall  pledge to submit the original veterinary or phytosanitary certificate in a timely 

manner to temporarily fulfill the quarantine requirements. Once the original certificate is submitted 

to BAPHIQ, the import case is closed. These arrangements will be in place until 30 June 2020. BAPHIQ 

will subsequently assess and adjust the arrangements according to the situation. 

Verenigde Staten 
(maandag 4 mei 2020) 

• Minister van Landbouw, Secretary Perdue, heeft aangegeven dat vleesverwerkingsfaciliteiten in 

de aankomende dagen weer open zullen gaan. Dit naar aanleiding van de executive order van 
President Trump waarbij hij d.m.v. de Defense Production Act de faciliteiten als kritieke 

infrastructuur heeft aangewezen. Op dit moment wordt er zo’n 30% minder geproduceerd dan 
normaal. Na heropening zou dat nog maar 10% minder zijn doordat de snelheid van de 
slachtlijnen naar beneden zal moeten worden bijgesteld. Lokale gezondheid officials hebben 
zorgen over de heropening van de faciliteiten, ook vanwege de risicovolle huisvesting van 
werknemers.  De ontwrichting in de keten zorgt voor een schijnende tegenstrijdigheden. 

Boeren kunnen hun producten niet kwijt en zijn gedoemd om dieren te euthanaseren, en grote 
voedselproducerende bedrijven zijn genoodzaakt om hun producten elders vandaan te halen. 
Andere producten, zoals melk, groente en fruit, worden gedumpt terwijl de werkeloosheid 
toeneemt, net zoals de rijen voor de voedselbank.  

• Door de enorme daling in de vraag naar benzine draait de ethanol productie in de VS nog maar 
op halve capaciteit. Naast de daling van mais- en sojaprijzen leidt dit ook tot een tekort aan 
CO2, een bijproduct van het productieproces en cruciaal in de verwerking, het verpakken en 

vervoeren van veel voedselproducten. De productie van CO2 is inmiddels met 30% 
verminderd. Een grote gebruiker van CO2 is de vleesindustrie, voor zowel het koelen en 
conserveren van het vlees als voor het verdoven van de dieren voor het slachten. De ernst van 

het tekort zal met de heropening van de verschillende slachterijen daarom naar verwachting 
toenemen.  

 

Servië 
(maandag 4 mei 2020) 

• Starting Monday, May 4th, restaurants and cafes will reopen with social distance respected and 
all other safety measures taken. Inter-city trains, long-distance buses and city public transport 
will also restart this week, while shopping centers will open on May 8 and air traffic will resume 
on May 18th . 

• State of emergency will be annulled as from May 6th, but extraordinary measures will remain. 
State of emergency will be lifted on May 6th, proceeding seven days in which the number of 
new coronavirus cases is less than five percent of the total number of people tested and a drop 

in the number of people on ventilators. 

• Serbia has been offered an honorary guest country status at Shanghai Expo, big annual 
International Export Fair, in November this year and Serbia has accepted it. Serbian President 
Vucic underscored that China was making rapid progress in becoming Serbia’s third-largest 
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foreign trade partner and that it would also compete with Germany, Serbia’s number one 
foreign trade partner. 

 

Colombia 
(maandag 4 mei 2020) 

E-commerce in the agricultural sector has grown during the lockdown in Colombia. Health emergency 

in the country has made online sales of fruits, vegetables and some organic products grow. The 

Ministry of Agriculture created a virtual commerce model that to date already has 12 virtual 

commerce platforms. In addition, there is the “Compra lo Nuestro” platform of the Ministry of 

Commerce, there are currently 1,341 companies which have the possibility of marketing their 

products. CEO’s of  e-commerce agribusinesses report growth in sales and users of more than 100%, 

internet and smartphones have allowed everyone to be connected. The added value of these 

platforms is the ability to connect producers directly with consumers, thus reducing intermediaries 

and producers receive a fair price. Coffee company San Alberto sells its products through the Amazon 

platform. 

Peru 
(maandag 4 mei 2020) 

As of April, Peru imported 9 583 tons of frozen potatoes worth US $ 8.2 million. The main supplier 

was the Netherlands with US $ 5,887 (7,260 tons), United States with US $ 876 (905 tons), Canada 

with US $ 599 (771 t), Argentina with US $ 649 (479 t), and Belgium with US $ 142 (128 t).  

Myanmar 
(maandag 4 mei 2020) 

To mitigate the inevitable economic impacts, last week the Myanmar government published their 

long expected “COVID-19 Economic Relief Plan (CERP)”, detailing 7 goals to mitigate the economic 

and social impacts. Each goal is detailed in action plans, timelines, who is in charge and finally 

indicators to monitor implementation. Goals, strategies and actions (total 76) cover together a broad 

range of fiscal measures, combined with human-focused and policy responses. For agriculture, some 

specific actions mentioned are cash and lending support to farmers, small agri-processors, seed 

farmers and agribusinesses for planting and income retention, total 100billion MMK (appr. 

€65million). To promote (international) trade, more emphasis is put on facilitating import and export 

processes, including expanding on dematerialization of (before) paper documents. Also a review is 

announced of export applications, licenses and permits, with the aim to remove those that are not 

strictly required, eg. for protecting public health. 

China 
(maandag 4 mei 2020) 

• On April 30, the Ministry of Commerce stated that in the first quarter of 2020, the e-commerce 
in rural areas for 832 poverty-stricken counties in national-level grew. The amount for online 
retail reached 56.56 billion yuan, an increase of 5.0% year-on-year. Among them, the online 
retail sales of agricultural products were 8.32 billion yuan, a year-on-year increase of 49.7%. 
Since 2014, the Ministry of Commerce, the Ministry of Finance, and the Poverty Alleviation 

Office of the State Council have carried out e-commerce work in-depth in rural areas. In 1180 
counties in China, one rural e-commerce operating system especially in 832 poverty countries 
has been established with content as follow, logistics distribution, public services, and 

professional training in order to sell agricultural products and increase income for farmers.  
• Speaking of the success of e-commerce: on April 30 The People's Daily went live on Taobao 

and the agricultural products from Hubei sold out in seconds with sales of 226 million yuan, 
setting a new record for selling Hubei products. In the Taobao live stream that night, 30,000 
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mushrooms from Suizhou were sold out in 6 seconds, and 38,000 lotus root from Honghu were 
sold out in 5 seconds.  

 

Argentinië 
(vrijdag 1 mei 2020) 

• De Argentijnse regering heeft de Covid-19-pandemie aangegrepen om een stap terug te doen 
in Mercosur: Argentinië neemt niet meer deel aan nieuwe of al lopende onderhandelingen van 
het blok. De pandemie verergert de al diepe economische crisis, en de regering wil zich daarop 

richten. Aan het verdere proces voor de al gesloten overeenkomsten met de EU en de EFTA zal 

het land wel blijven deelnemen.  
• Brazilië, Paraguay en Uruguay willen wel graag meters maken met nieuwe overeenkomsten, 

onder andere met Zuid-Korea. Ze bekijken nu de (juridische) mogelijkheden voor een Mercosur 
met twee snelheden. Bij de start van de nieuwe regering in december was al duidelijk dat deze 
sociaal-economisch beleid boven internationale handel zou plaatsen. De regering wil zich op 
integratie binnen Mercosur richten, en niet op externe overeenkomsten. De interne dimensie 
heeft te weinig aandacht gekregen in de afgelopen jaren, en meer vrijhandel heeft negatieve 
gevolgen van voor de Argentijnse economie. De oppositie was van mening dat het land in 

moeilijk economisch weer juist méér buitenlandse markten nodig heeft, en zeker niet minder. 
Brazilië is de grootste handelspartner van Argentinië. Het land is voor 65% van zijn 
buitenlandse deviezen afhankelijk van de agrofood-sectoren – over wier exporten de regering 
belasting heft. 

  

Polen 
(vrijdag 1 mei 2020) 

Vanaf maandag 4 mei zal het Poolse consulaat in Oekraïne e-visa gaan verstrekken aan Oekraïners 

die willen werken in Polen. Alleen voor de sectoren land- en tuinbouw en internationale logistiek 

worden deze in behandeling genomen. Voor grenswerkers en studenten vervalt de verplichte 14 

dagen quarantaine bij terugkeer naar Polen vanaf 4 mei, naar aanleiding van de protesten van 

afgelopen week aan de Pools-Duitse grens. 

Duitsland 
(vrijdag 1 mei 2020) 

• De opening van horeca was gisteren nog niet aan de orde in de vergadering van de 

Bondsregering. Minister Altmaier voor Economische Zaken gaf eerder deze week al aan dat bij 
langere sluiting van horeca een tweede hulppakket niet ondenkbaar is. Vorige week werd o.a. 
besloten tot een verlaging van BTW op voedsel in horeca.  

• De landbouwmachinesector is voorzichtig positief, in vergelijking met hun Franse, Italiaanse en 
Britse concurrenten vallen de gevolgen voor de Duitse machinebouwers mee. Omdat Duitse 
bedrijven relatief veel productiestappen zelf doen zijn ze ook minder afhankelijk van 

toeleveranciers.  
• De Deelstaat Brandenburg beperkt diertransporten in de coronacrisis tot een minimum en 

verbiedt het transport van levende dieren naar of via Rusland. Rust- en verzorgingsplaatsen 
langs de wegen zijn in Rusland momenteel gesloten. Sinds half maart wordt er gewerkt met 
plausibiliteitscontroles, vergunningen worden alleen verstrekt als aannemelijk gemaakt kan 
worden dat de dierenwelzijns- en certificeringsstandaarden bepaald worden. Dierenwelzijn is in 
Brandenburg een belangrijk politiek thema.  

• In de discussie over voedselzekerheid en marktwerking in de coronacrisis waarschuwt 

landbouworganisatie DLG voor teveel marktsturing en protectionisme. De agrosector heeft in 
vergelijking met andere sectoren weinig negatieve gevolgen door de coronacrisis, de vraag 

naar levensmiddelen zal toenemen. De concurrentiekracht van Europese landbouw in de 
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globale agroketens zal versterkt worden doordat bedrijven efficiënt en duurzaam zijn en aan 
plaatselijke omstandigheden aanpassen.  

  

Portugal 
(vrijdag 1 mei 2020) 

Vanaf maandag 4 mei gaan kleine winkels tot 200 vierkante meter, kappers en boekwinkels weer 

open. Vanaf maandag 18 mei (afhankelijk van het verloop van de virus) winkels tot 400 vierkante 

meter. Commerciële ruimtes met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter kunnen 

eventueel ook open mits de gemeente daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Betaald voetbal op 

30 en 31 mei, zonder publiek. 

Bulgarije 
(vrijdag 1 mei 2020) 

The Government will distribute state aid to vegetable growers based on the reported revenue rather 

than the quantity produced as has been the case so far. The framework and budget of this measure 

remains unclear. It is questionable if the European commission will approve such approach either.  

Retailers signaled that the obligation to have 90 % Bulgarian dairy products on the shelves limits 

access of traditionally imported products which might lead to reciprocal limited access of Bulgarian 

export products foreign supermarkets. The Government took note and changed the regulation to 

allow unlimited supply of imported cheeses, dairy desserts and others.  Both Government and 

supermarket chains do use the opportunity coming from the extensive media attention of the local 

food supply issue to promote their care and support for Bulgarian producers.  

Verenigd Koninkrijk 
(vrijdag 1 mei 2020) 

• Premier Johnson kondigde aan dat de regering volgende week met een gedetailleerd plan 
komt voor het “herstarten van de economie”. 

• De Horticultural Trades Association hoopt met guidance voor veiligheidsmaatregelen het 
politieke vertrouwen te winnen dat tuincentra binnenkort weer open kunnen. De 
brancheorganisatie adviseert maximaal 1 klant per 93 m2 binnen te laten. 

• Volgens productschap AHDB is de financiële schade voor de 9.200 Britse melkveehouders 
samen in april 9,4 miljoen pond. De impact van prijsreducties alleen al bedraagt 7 miljoen en 

verwacht wordt dat dat negatieve effect in mei naar 13 miljoen groeit. Natuurlijk voelt niet elke 
boer dezelfde pijn, maar AHDB stelt dat 12 procent “high impact” heeft ondervonden en 14 

procent “medium impact”. 
• Een grote stijging van de vraag naar eieren heeft tot vele tekorten en prijsstijgingen van 

gemiddeld bijna 5% bij de grote supermarktketens geleid. In april lagen de verkoopcijfers van 
eieren 16-18% hoger dan in dezelfde maand in 2019. Op dit moment is bij Tesco en 
Sainsbury’s zelfs meer dan de helft van de productlijnen niet beschikbaar. Door een 
vogelgriepuitbraak in januari-maart stond de productie al onder druk en daar kwamen de 
paniekaankopen in maart nog overheen. De vraag bleef daarna dus hoger dan normaal liggen 
en zodoende zijn eierproducenten een van de weinige sectoren die blij zijn met vraaguitval in 

de foodservice. 
• Productschappen AHDB, Quality Meat Scotland en Hybu Cig Cymru (Wales) zijn een 

consumentencampagne gestart voor de betere, duurdere stukken rundvlees. De vraag 
daarnaar is sinds de lockdown sterk gedaald door het wegvallen van de foodservice en de 

toegenomen voorkeur voor gehakt in het boodschappenmandje. De ‘Make it with Beef’-
campagne kost 1,2 miljoen pond, duurt 12 weken en is er vooral op gericht mensen ervan te 
overtuigen dat ze thuis een restaurantbeleving kunnen nabootsen.  
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• Supermarktketen Aldi probeert z’n credentials bij de Britse boeren en tuinders te versterken: 
de grootgrutter heeft extra vlees ingekocht bij boeren die niet meer aan de foodservice kunnen 
leveren en gaat 200.000 extra voorjaarsbloeiende vaste planten inslaan. 

  

Canada 
(vrijdag 1 mei 2020) 

De Canadese tak van McDonald’s gaat vlees invoeren nu een aantal grote verwerkers van rundvee 

hebben moeten sluiten ivm besmetting van het Corona-virus, waaronder een verwerkingsfaciliteit 

van Cargill die 40% van de capaciteit in Canada vormde. De invoer zal komen uit de VS, Australië, 

Nieuw-Zeeland, Ierland, het VK en Uruguay. In de VS en Canada weten veel rundvee – en 

varkenshouders niet waar zij met hun dieren naar toe moeten. Voortzetting van essentieel verkeer 

tussen VS en Canada blijft van groot belang, zeker nu bepaalde voedselverwerkingsketens in Canada 

zelf dreigen vast te lopen (zoals vleesverwerking, mogelijk visserij en tuinbouw). Air Canada heeft 

alle passagiersvluchten van/naar de VS stilgelegd t/m 22 mei a.s.  

Japan 
(vrijdag 1 mei 2020) 

• As a temporary working solution to prevent disruption of trade, Japan will accept scanned 
copies of the original paper certificates for animals, plants and their products to be imported, 
provided that the original will follow at a later stage. The competent Dutch authorities have 

been informed about the procedure. 
• While domestic Wagyu beef is struggling due to the deterioration of the sales environment and 

the closure of restaurants, the import of cheap imported beef is growing. The import volume in 

March is 20% higher than the previous year. Since the end of February, when the government 
requested self-restraint for large-scale events, restaurant visits decreased significantly, and 
large-scale commercial facilities were hit. Since the end of March, when Tokyo requested 
refraining from going out on weekends, the number of customers dropped further. 

• E-commerce in Japan has long been among the lowest of developed markets. Only 7% of 
transactions were purchased online in 2018. Japanese consumers require a lot of information 
before they make a purchase and are extremely loyal to their shopping platform of choice. The 
Corona-crisis could be first-time where consumers see the merits of e-commerce. After the 

coronavirus outbreak calms down, more people will be online in Japan. More examples of food-
ecommerce in our ABB-article: 
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/04/30/coronacrisis-zet-

japanners-aan-tot-online-aankopen.  
• Japanese customs published their trade figures for the first quarter of 2020. Dutch agro export 

figures (Jan-Mar) compared to 2019 dropped with two digits, but still appr. on 2018 level. April 
is expected to be worse. Meat: € 30,2 mln. (-10,5%), dairy: € 26,3 mln. (-13,3%), plants and 
flowers: € 0,5 mln. (-23,6%), vegetables: € 1,2 mln. (-33,4%). 

  

India 
(vrijdag 1 mei 2020) 

• Record fertilizer sales were witnessed during the lockdown period in the month of April. The 
forecast of a normal monsoon this year will increase the crop area and the consumption of 
fertilizers.  

• Exotic fruits like dragon fruit, kiwi and blueberries have become scarce and costlier in the 

lockdown due to limited supply chain and issues of interstate transportation. The cumin and 
coriander market takes a hit due to non-availability of some markets in Gujarat and Rajasthan 
and heavy stocks. 

  

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/04/30/coronacrisis-zet-japanners-aan-tot-online-aankopen
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/04/30/coronacrisis-zet-japanners-aan-tot-online-aankopen
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Zuid-Afrika 
(vrijdag 1 mei 2020) 

• South Africa will from 1 May move into another level with its COVID-19 measures. South Africa 
foresees a 5 step (levels) approach ranging from ‘total lockdown’ (level 5 that started 26 
March, only essential services allowed, food production chain seen as essential) to ‘normal’ 
(level 1). In level 1 still hygiene measures need to be applied, but e.g. international travel 

would be allowed. Each level can be regionally differentiated. Level 4 starts May 1: all 
agriculture production chains are allowed to work including non-food. Export is now allowed for 

all agricultural products including wool and wine and floriculture. All food products, including 
non -alcoholic beverages and animal feed are allowed to be imported. Selling alcohol on the 
local market will remain forbidden.  

• The citrus export season is starting, EU market is promising (demand), apples/pears, 
blueberries also good forecasts for export, some challenges like hygiene matters, transport 
(ports, containers).  

  

Nigeria 
(vrijdag 1 mei 2020) 

• The Nigerian government has indicated that the lockdown in Lagos, Abuja and Ogun will be 
partially lifted by the first week of May, while interstate movement will remain restricted for the 
next two weeks. However, despite the development being welcomed by many SMEs and 

informal systems, some expert fear that the relaxing the measures might be too early as 
Nigeria is still experiencing growth in COVID-19 cases. 

• It has become very difficult to source foreign exchange in Nigeria for imports of goods in 
addition to the Nigerian naira falling sharply against the dollar, trading at 450naira to a dollar 
in the parallel market, a massive drop from 365 naira to a dollar 2 months ago. Many believe 
that by lifting the lockdown the Naira may gain back strength. 

• The federal government has yielded to the advice from FAO and has instructed security 
agencies to work within the framework of the Federal COVID-19 Emergency Action Response 

Plan to ensure easy movement of foodstuff, livestock, and farm inputs. The directive came 
from pressure mounted by farmers and agro-related enterprises across the nation against 
lockdown ordered by President Muhammadu Buhari. 

 


