Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

UPDATE COVID-19 agrosector 20 mei - 29 mei
Hierbij sturen wij de update van de landbouwraden voor woensdag 20 mei tot en met
vrijdag 29 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:

Frankrijk
(vrijdag 29 mei 2020)
•

•

•

De regering heeft een tweede serie versoepelingen van de lockdown maatregelen bekend
gemaakt m.i.v. 2 juni. Er mag weer door het hele land gereisd worden. Bars, restaurants en
cafés gaan weer open, m.u.v. regio Parijs, dat nog oranje zone is en waar alleen de terrassen
open mogen. Ook campings en pretparken gaan open, m.u.v. regio Parijs. De regering streeft
naar opening van de grenzen voor EU-vakantiegangers m.i.v. 15 juni. Thuiswerken blijft de
norm.
Frankrijk verwelkomt weer seizoenarbeiders uit EU-landen, op voorwaarde dat ze een
verklaring van de werkgever voor een internationale reisbeweging hebben en een bewijsstuk
waaruit blijkt dat ze eerder waren aangenomen. De seizoenarbeider moet na aankomst in
Frankijk 14 dagen in quarantaine, georganiseerd door de werkgever op of in de nabijheid van
het boerenbedrijf. Er waren initiatieven om lokaal tijdelijke krachten te werven, maar ervaring
heeft geleerd dat seizoensarbeid op boerenbedrijven specifieke vaardigheden vereist. De
komende maanden worden ongeveer 100.000 seizoenarbeiders verwacht, van de 300.000 die
jaarlijks worden aangenomen. Deze buitenlandse werknemers werken onder dezelfde
voorwaarden als nationale werknemers (loon, werktijden en collectieve arbeidsvoorwaarden).
Er zijn hier en daar wat moeilijkheden bij het vinden van huisvesting.
De campagne om louter Franse producten in de schappen te leggen en te consumeren heeft in
ieder geval zijn vruchten afgeworpen voor lamsvlees. Tijdens Pasen en Ramadan werd 50%
van de jaarlijkse consumptie gegeten. De sector maakt gebruik van financiële steun voor
private opslag. En vraagt om lamsvlees uit Nieuw-Zeeland tot het einde van de crisis te weren
en verzoekt om onderhandelingen over handelsakkoorden met Australië en Nieuw-Zeeland op
te schorten.

België
(vrijdag 29 mei 2020)
•

Exitstrategie Fase 4 gaat per 29 mei in:
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Open gaan: restaurants en bars (reserveren verplicht, alleen zittend aan tafels met
maximaal 4 personen, masker opdoen indien niet aan tafel gezeten), bedrijfskantines,
sport- en fitnessplekken (zonder sauna gedeelte), zwembaden, congressen met
toegewezen zitplaatsen, kerkdiensten/bioscoop/ theater (aantallen afhankelijk van de
grootte van het gebouw).
o Dicht blijven: kermis en beurzen, dansscholen, muziekscholen, zangkoren, spa’s en
wellness centres, speelparken (in- of outdoor)
Vanaf 15 juni herneemt Airport Brussels South (Charleroi) haar commerciële activiteiten.

o

•

Luxemburg
(vrijdag 29 mei 2020)
Een additioneel (aan het inmiddels in werking getreden pakket van €10mrd aan het begin van de
crisis) pakket van maatregelen is aangekondigd. Dit is naast het verlengen van
“overlevingsmaatregelen” ook gericht op de herstart van de economie. Om vakantie in eigen land te
bevorderen krijgt iedere inwoner en iedere grenswerker een tegoedbon van €50,- te besteden voor
een hotelovernachting.

Servië
(vrijdag 29 mei 2020)
Information
about
borders
in
Western
Balkans:
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/opening-of-borders-inbalkans

Hongarije
(vrijdag 29 mei 2020)
•
•

•

The meat industry was especially hit hard by crises this year (both the COVID-19 and the ASF
and avian flu animal pandemics). Since the start of the crisis, the per kg price of live animals in
the domestic market decreased by €0.29.
Ministry of Agriculture announced new governmental measures to aid the agri & food industries
with a new agriculture subsidy package of €229 million throughout this summer: €143 million
for animal husbandry (establishment of new breeding facilities, expanding existing ones), €86
mln for horticulture (building and modernizing greenhouses, and post-harvest tech in
packaging and storage). Maximum for individual subsidy payments is €5.7 million.
The governmental decree on the Exceptional Legal Order was invoked on March 11th without
termination date, in order to efficiently tackle the COVID-19 crisis. At May 28th, Prime Minister’s
Office informed on the foreseen end of the ‘exceptional legal order’ marked between June 1820. The exact day depends on the approval of the National Assembly.
o Border restrictions for non-Hungarian citizens will be most likely in place until June 20th.
Citizens from neighboring countries have temporary special requirements to enter Hungary.
Please read the English content for further information, exempted countries and the
interactive map on border crossing points on the website of the Hungarian Police at:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo
o The entry conditions for foreign citizens to Hungary is available here:
http://www.police.hu/sites/default/files/Entry%20conditions%20for%20foreign%20citizens
%20into%20Hungary%20_English.pdf
o Passenger traffic to Hungary for citizens from countries other than the neighboring states,
is still limited.

Duitsland
(vrijdag 29 mei 2020)
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Landbouwminister Julia Klöckner presenteert vandaag het Ernährungsreport 2020. Centrale
uitkomsten van de enquête “voeding tijdens de Coronacrisis” zijn dat voor bijna 40% van de
enquêtedeelnemers het belang van de landbouw is Corona toegenomen. Onder jongeren en jonge
volwassenen is dat bijna de helft.

Zwitserland
(vrijdag 29 mei 2020)
Per 19 juni zal de noodtoestand worden opgeheven. Evenementen tot 300 personen zijn weer
toegestaan. Vanaf a.s. zaterdag zijn groepsbijeenkomsten tot 30 personen weer mogelijk. Ook aan
de grens gaat het weer richting normaliteit. Vanaf 8 juni zijn Europese handelscontacten weer
mogelijk. Ook zijn tijdelijke werkzaamheden EU-bedrijven mogelijk. Vanaf 15 juni gaat de grens met
Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland volledig open. Per 6 juli wil men met de EU- en EFTA landen weer
stapsgewijs naar normaliteit terugkeren, Zwi zal alle grenzen per 6 juli voor inwoners uit
Schengenlanden (waaronder NL) weer openen. Reisadvies EDA zal in de komende dagen worden
bijgewerkt en gepubliceerd.

Verenigd Koninkrijk
(vrijdag 29 mei 2020)
•
•

•
•
•

Per heden (vrijdag 29/5) mogen in Schotland tuincentra en drive-through takeaways weer
open.
Volgens de Food and Drink Federation is in Q1 van 2020 de export van food & drink met 12,7
procent geslonken t.o.v. Q1 van 2019 (minus 700 miljoen pond, naar 5,1 miljard pond). De
export naar de EU werd het hardst geraakt (-17,4 procent, naar 3,1 miljard pond). Export naar
buiten de EU steeg juist met 4,5 procent.
Vanwege de enorm gestegen vraag naar eieren verwacht supermarktketen Sainsbury’s dat het
tijdelijk buitenlandse eieren zal moeten inkopen.
Uit het Fisheries Response Fund (omvang 9 miljoen pond) is inmiddels aan meer dan 1.200
visserij- en aquacultuurondernemingen tot maximaal 10.000 pond uitgekeerd als
tegemoetkoming voor hun vaste lasten.
Onder het Domestic Seafood Supply Scheme (1 miljoen pond beschikbaar) zijn inmiddels 13
projecten goedgekeurd waarmee innovatieve nieuwe afzetmogelijkheden voor visserijproducten
worden nagestreefd.

Rusland
(vrijdag 29 mei 2020)
•

•

The producers of soft drinks in the Russian Federation have approached the Russian
government with a request to cancel duties for import of raw materials for 18 – 24 months in
order for the sector to be able to maintain production volumes and jobs. A list of products for
cancelation of duties comprises 145 items, including products like pureed exotic fruits (10%
import duty), various vitamin and mineral complexes for baby food and several other
ingredients like mixtures of vegetable fats and milk, raw materials for dairy products, mashed
berries and fruit juices.
A Russian agency (NKR) has prepared a review “The Meat Market in Russia in a Pandemic”,
which considers two scenarios for the development of the meat industry in the Russian
Federation for the coming year. For details, contact MOS-LNV@minbuza.nl

Tanzania
(vrijdag 29 mei 2020)
•
•

No updates of corona cases shared by authorities since 29th April, 2020
Government introduces pesticides, phytosanitary regulation bill, find the details here.
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•
•
•

USA announced an additional USD2.4 million (5.6bn/-) to help respond to the corona outbreak
Kenya, Tanzania agree on COVID-19 testing and cross-border movement
Germany gives €23m to EAC for war on Covid-19

Kenia
(vrijdag 29 mei 2020)
•
•
•
•

1471 confirmed cases, 55 deaths.
Food manufacturing sector records increased costs of raw materials and inputs due to reduction
of available freight and supply shortage from lockdowns.
Rail service launched for export cargo from Mombasa to Uganda through the Naivasha Inland
Container Depot (ICD) in a bid to reduce the spread of Covid-19.
Kenya-Uganda border truck traffic due to Covid-19 testing that resulted in over 30km long
queues to take 4-5 days to be resolved.

India
(vrijdag 29 mei 2020)
•
•

•

The Central government is developing a new agricultural marketing law (including electronic
trade, involving Farmer Producer Organizations) and a contract farming law. Also, the Essential
Commodities Act will likely be revised to allow more stocking of products.
Since the arrival of COVID19, Indian consumers have become more aware of eating safe food
and are willing to pay premium prices for fruits and vegetables. E-commerce giants like Swiggy
are delivering premium quality produce at door steps of the consumers, and will soon be
followed by other e-commerce companies such as Zomato and Dunzo.
Due to the lockdown, seed and fertilizer/crop protection companies such as UPL have started
using digital platforms like Zoom, MS Teams and WhatsApp to connect with farmers to help
them ahead of the planting season starting in June.

Japan
(vrijdag 29 mei 2020)
•

•

De Japanse landbouwsector is toenemend afhankelijk van buitenlandse werknemers, die
gebruik kunnen maken van speciale werkvisa. Vanwege de Corona-inreisbeperkingen kunnen
zo’n 8.000 buitenlandse trainees nu niet naar Japan afreizen, waardoor de boeren in Hokkaido
naar minder arbeidsintensieve gewasteelten kijken.
De totale Nederlandse agro-export naar Japan laat in de eerste vier maanden een kleine daling
zien, zo blijkt uit de cijfers die het Japanse ministerie van Financiën gisteren publiceerde. Wel
zijn er grote verschillen tussen de producten. Zo daalde de export van zuivelproducten,
bloemen, en groente met dubbele cijfers, terwijl vlees daarentegen groeide met 2,5%.

Verenigde Staten
(vrijdag 29 mei 2020)
•

Vanaf 26 mei kunnen Amerikaanse boeren een aanvraag doen bij het USDA voor financiële
steun onder het Coronavirus Food Assistance Program (CFAP). Er wordt in totaal US$16.6
miljard aan steun beschikbaar gesteld. CFAP verleent een vergoeding voor producenten van
landbouwgewassen die als gevolg van COVID een prijsdaling van 5% of meer hebben
ondervonden in de eerste 4 maanden van dit jaar. Het USDA heeft aangegeven dat mogelijk
ook sierteeltproducten, zoals planten en bloemen en aquacultuur producten in overweging
kunnen worden genomen.
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Er is een betalingslimiet van US$ 250,000 per persoon en een maximum van UD$ 750,000 voor
een maatschap. Met behulp van een CFAP Payment Calculator kunnen boeren zelf al een
inschatting maken van de verwachte steun. De sluitingsdatum voor aanvragen is 28 augustus.
•

Vanuit Democratische zijde is deze week in de Senaat een nieuw wetsvoorstel geïntroduceerd
dat voedselbanken en andere non-profit organisaties van financiële middelen wil voorzien voor
extra koelopslag, transportmiddelen, beschermende middelen en huur.

Argentinië
(vrijdag 29 mei 2020)
In het eerste kwartaal van 2020 steeg de export van varkensvlees naar China tot 4.000 ton t.o.v.
1000 ton in 2019 toen de markt net open was voor Argentijns varkensvlees. Argenpork, een
consortium van 18 exporterende bedrijven, is samen goed voor 50% van de totale export. De groep
verwacht 1000-1500 ton per maand kunnen exporteren. Argentinië exporteerde in 2019 in totaal
25.575 ton varkensvleesproducten. Op dit moment zijn 9 slachthuizen gecertificeerd voor China.
Bedrijven zijn bereid te investeren in infrastructuur omdat ze hun pesos liever in activa omzetten
dan af te wachten tot de nationale munt weer verder in waarde daalt.

Chili
(vrijdag 29 mei 2020)
•

•

Het aantal besmettingen in Chili steeg in de afgelopen week drastisch tot een totaal van bijna
87.000, en 900 overledenen. De IC-capaciteit in de hoofdstad, waar de meeste gevallen zijn, is
bijna aan zijn maximum. De regering heeft daarop de private ziekenhuizen opgeroepen om de
IC-capaciteit te verdubbelen. Strenge isolatiemaatregelen blijven geldig in Santiago.
Na de vondst van hoge concentraties salmonella bij zeker 3 Chileense productielocaties hebben
de Europese autoriteiten gevraagd de export van pluimveevlees stil te leggen. Een nieuwe
markt opent in Azië: de Filipijnse markt gaat open voor Chileens varkens- en pluimveevlees.

Colombia
(vrijdag 29 mei 2020)
•
•

Mandatory preventive isolation was extended in Colombia until July 1, 2020.
Colombian shrimp industry will be able to continue exporting to the US market. The national
shrimp fleet was certified by the United States Department of State and the National Oceanic
and Atmospheric Administration for two more years due to compliance with the technical
protocols required by the Sea Turtle Excluder Devices Program.

Ecuador
(vrijdag 29 mei 2020)
•

•

Flower sector will receive credit for $ 20 million for its recovery. Flowers used to export 520
million dollars during the first semester of the year but during the crisis, exports has barely
reached 11%. An encouraging picture was presented for Mother's Day where sales managed to
rise to 40% but then the picture remained the same. 17% of the hectares that produced
flowers no longer do so. Before the crisis, Ecuador produced 5,200 hectares of flowers, now the
figure has dropped to 4,400 hectares and it will be maybe more. Also 9,000 people have left
the sector, including workers, consultants, technicians, among others.
The Puerto Bolívar Maritime Terminal has kept all its operations active since the start of the
coronavirus outbreak and logistics has not been interrupted despite the declaration of the
health emergency in Ecuador. Thus, in the week of April 13 to 19, 1,982,426 boxes of bananas
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were exported from the terminal, thanks to the fact that Yilport has “substantially” improved
the loading and unloading capacity of container ships.

Peru
(vrijdag 29 mei 2020)
A curfew was established in the most affected regions of Peru, it runs from 16:00 to 4:00 this is
affecting exports of organic bananas since packing only works until 14:00 and they can only pack
half of the total volume of the fruits. Peru is the world’s largest exporter of organic bananas, between
January and April Peru has exported 60,000 tons, the main destinations for organic bananas from
Peru were the Netherlands, Panama, the United States, Belgium and Germany, among others.

Mexico
(vrijdag 29 mei 2020)
•

Landbouwminister Villalobos en sectorvertegenwoordigers bespraken de post-corona strategie
voor de Mexicaanse veehouderij geschetst. V.w.b. marktdiversificatie wordt allereerst ingezet
op de opening van de Chinese markt voor Mexicaanse varkens- en runderingewanden, een
proces dat reeds ver gevorderd is.
•
Voedselprijzen zijn in de 1e helft van mei gemiddeld gestegen met bijna 8% (op jaarbasis),
volgens inflatiecijfers van de Centrale Bank van Mexico. Uitschieters zijn o.a. tomaat (+75%),
en sinaasappels (+74%). De Bank ziet de veranderende consumptiepatronen tijdens de
quarantaine en logistieke problemen als voornaamste oorzaken.
Boerenorganisatie CNA schat dat 20% van de banen in de Mexicaanse landbouwsector verloren
kunnen gaan als gevolg van Covid-19.

België
(woensdag 27 mei)
Vlaanderen gaat dit jaar niet de voorziene overheveling van 1 e naar 2e pijler uitvoeren. Dit resulteert
in extra directe inkomenssteun aan landbouwers nav de Coronacrisis. Een eenmalig bedrag van 23
miljoen euro komt vrij voor extra directe inkomenssteun. De toeslag wordt berekend op basis van
de individuele inkomenssteun en zal gemiddeld 1.100 euro per landbouwer bedragen.

Polen
(woensdag 27 mei)
•

•

•

De Poolse mededingingsautoriteit heeft zuivelproducent Mlekovita verordonneerd om niet
langer de slogan te gebruiken dat hun producten bescherming zouden bieden tegen besmetting
met Corona. De mededingingsautoriteit vindt het onethisch om in te spelen op de angst van
consumenten voor Corona en de claim onbewezen.
De regering heeft een wetsvoorstel ingediend met daarin een tijdelijk verbod voor het
overnemen of verkrijgen van een meerderheidspositie in cruciale Poolse bedrijven door
bedrijven van buiten de EU. Het gaat daarbij met name om bedrijven in de kritieke
infrastructuur zoals drinkwater en energie. In de agrifood sector gaat het om bedrijven die
software bouwen voor het bedienen van voedselverwerkende apparatuur, en om verwerkers
van zuivel, vlees, groente & fruit en granen.
Bij vleesverwerker Animex was eerder al Corona geconstateerd bij één van de personeelsleden,
dat is nu opgelopen tot 34 besmettingen. 150 mensen zitten in quarantaine als gevolg hiervan.
Van het personeel wordt al sinds maart de temperatuur gemeten bij binnenkomst en draagt
men verplicht beschermende kleding. Volgens Animex vindt besmetting buiten de fabriek
plaats. De betreffende locatie bevindt zich in een regio met een relatief hoog aantal Corona
besmettingen en blijft voorlopig open. Animex heeft in totaal 7 productielocaties waarmee het
de grootste werkgever is in de Poolse vlees- en voedselverwerkende industrie.
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•

De laatste stap in het openen van de economie is aangekondigd. Vanaf 30 mei is er geen limiet
meer op het aantal mensen dat aanwezig mag zijn in winkels en restaurants. Wel moet twee
meter afstand gerespecteerd worden. Vanaf 30 mei is het dragen van een mondkapje in de
openbare ruimte (straat, parken etc) niet meer verplicht en mogen er buiten bijeenkomsten
plaatsvinden tot 150 personen. Vanaf 6 juni mogen er binnen weer familiebijeenkomsten
plaatsvinden tot 150 personen, zoals bruiloften. Ook gaan dan o.a. de fitnessclubs en theaters
weer open, waarmee ook alles weer open is in Polen. Uiteraard onder voorwaarden: voldoende
afstand en dragen mondkapje binnen zoals in de bioscoop. Let op, grensrestricties zijn nog
steeds aan de orde, nu tot 12 juni.

Verenigd Koninkrijk
(woensdag 27 mei)
•

•

•

•

De Federation of Wholesale Distributors roept leveranciers op om THT-data voor houdbaar
voedsel op te rekken, in lijn met de richtlijn van Wrap, de antivoedselverspillingsorganisatie.
Nu de horeca op z’n vroegst op 1 juli open gaat vrezen groothandelaren dat voor 10 miljoen
pond aan voorraad verloren gaat. De verlengde THT-datum zou via een certificaat verkregen
kunnen worden van leveranciers en vervolgens gedeeld met klanten.
Volgens productschap AHDB bedraagt de financiële schade voor melkveehouders in
Engeland, Schotland en Wales in april en mei 28 miljoen pond. Die produceerden samen in
april alsnog het een-na-hoogste volume ooit, met 5% minder boeren dan begin 2019. Toen
waren het er 8.850, nu zijn het er 8.380.
Met het oog op social distancing oriënteren verschillende supermarktketens zich op
geautomatiseerde systemen om klantenaantallen bij te houden. Asda test een oplossing
waarbij de klant met het scannen van een QR-code of het sturen van een tekstbericht in de
virtuele rij plaatsneemt en in de auto kan blijven zitten totdat deze een tekstbericht ontvangt
dat hij/zij naar binnen mag op vertoon van dat ontvangen tekstbericht. Aldi gaat stoplichten
plaatsen bij de ingang van de winkels.
Tuinen van particulieren en organisaties, al dan niet met een entreeprijs, mogen van de
regering weer open voor het publiek.

Tanzania
(woensdag 27 mei)
•
•
•
•
•
•
•

No updates of corona cases shared by the Tanzania authorities since 29th April, 2020
Tanzania re-opens airspace to both scheduled and non-scheduled international flights and
removed requirement of 14 days quarantine for international arrivals
Government announced to re-open colleges, sports activities, high level secondary school and
business centers effective from 1st June
Zambian border with Tanzania re-opens for cargo transport
Tanzania and Rwanda agreed on cargo transport measures including off- loading cargo at
customs boarder except for fuel and perishables goods
Ministry of Agriculture has launched an online Service portal where farmers can access
information to boost crop production, marketing and trade
WFP estimates 2.1 million people may need food assistance as a result of the socio-economic
impacts of COVID-19

Kenia
(woensdag 27 mei)
•
•

1286 confirmed cases, 52 deaths.
Government unveiled an economic plan of KES 53.7 billion( €459 mln); KES 1.5 billion( €12.8
mln) allocated to horticulture for international market access.
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•

Horticulture produce expected to fall by 20-30% in June 2020 due to effects of heavy rains and
diseases that have slowed down production. Survey on the impact of corona on horticulture
sector done in April 2020 indicated firms had reduced cash flow, limited access to credit and
increased production costs.

Saudi Arabië
(woensdag 27 mei)
Saudi Arabië heeft bekend gemaakt hoe het land weer terug kan keren naar normaal. Met ingang
van 28 mei wordt de 24-uurs lock down, die tijdelijk was ingesteld op 23 mei, voor het hele land,
uitgezonderd Mekka, omgezet naar een avondklok van 3 uur ‘s-middags tot 6 uur ’s-ochtends.
Tijdens deze eerste stap van versoepeling zijn supermarkten, winkels voor ‘noodzakelijke’ goederen,
apotheken en afhaalrestaurants geopend. Reizen tussen regio’s is niet toegestaan. Stap twee is dat
van 31 mei tot 20 juni de avondklok, voor het hele land, uitgezonderd Mekka, wordt beperkt van 8
uur ’s-avonds tot 6 uur ‘s-ochtends, waarbij de publieke en private sector weer naar kantoor mogen
terugkeren, de veiligheidsmaatregelen in acht nemend. Restaurants en cafe’s gaan dan weer open,
bijeenkomsten tot 50 mensen zijn toegestaan, reizen weer is toegestaan en nationale vluchten terug
gaan naar normaal. Vanaf 21 juni gaat dan de fase van ‘het nieuwe normaal’ in, voor het hele land,
behalve Mekka, waarbij alleen nog de regels van social distancing en een aantal nog nader te bepalen
regels zullen gaan gelden. Alles trouwens onder het voorbehoud dat de situatie niet verslechtert.
Voor Mekka geld dat de eerste fase geldt van 31 mei t/m 20 juni en de tweede fase vanaf 21 juni.

Japan
(woensdag 27 mei)
•

•

On Monday the government lifted the COVID-19 state of emergency for the remaining five
prefectures. PM Shinzo Abe said the disease was now virtually under control. Abe feared that
criticism of his government would continue to mount if restrictive measures remained in place
much longer. The government indicated that the request to refrain from domestic travel (such
as business trip) could be lifted throughout the country on 19 June, and that for domestic
tourism/leisure travel lifted from 1 August.
The pork self-sufficiency rate in fiscal year 2019 was a record low of 48.6%. Although domestic
production increased slightly, the amount of imports was a record high. Beef also had a low
level of 34.6%, the second lowest since 2000. During the Corona crisis, domestic (Wagyu) beef
prices are very low, but meat imports even grew.

Verenigde Staten
(woensdag 27 mei)
•

•

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben een gedetailleerde richtlijn
uitgebracht voor de gefaseerde heropening van horeca gelegenheden. Er wordt ingegaan op
veiligheid (hygiëne, disinfectie, afstand bewaren), monitoren van mogelijke ziektegevallen
en training. Het document is in te zien via https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf (vanaf pagina 53).
Ondanks aanmerkelijke investeringen in beschermende kleding, ziektedagen en
ventileringssystemen, kampen slachterijen nog steeds met oplopende ziektegevallen. Tyson
Foods, het grootste vleesverwerkende bedrijf in de VS, zag het aantal corona gevallen de
afgelopen maand oplopen van 1600 tot meer dan 7000. Het blijkt lastig te zijn om voldoende
afstand te bewaren in de faciliteiten. Geschat wordt dat het aanbod van vlees met 35% zal
teruglopen en de prijzen met 20% zullen stijgen.
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Frankrijk
(maadag 25 mei)
•

•

•

Bedrijven in de voedingsmiddelensector hebben sinds maart hun omzet zien dalen met
22%, volgens Ania (Association Nationale des Industries Alimentaires). Dit komt deels door een
stijging van 9% van de productiekosten als gevolg van hogere prijzen voor grondstoffen,
transport, onderhoud en beschermingsmiddelen voor werknemers. De verkoop van meel en
fruitconserven is sterk gestegen nadat de Fransen massaal aan het bakken zijn geslagen,
hetgeen weer een negatief effect had op de verkoop van fabriekspatisserie en -koekjes.
Ook de primaire sector heeft te maken met flinke verliezen als gevolg van sluiting van de
horeca, zoals de pluimveesector, en dan met name de eenden. Er ligt tot juni 2020 ongeveer
40.000 ton pluimveevlees in de opslag. Voor eend, duif, kippenpoten en kalkoen is dit 23.000
ton en voor ganzen- en eendenlever gaat het om 4.200 ton. Kaas met oorsprongsbenaming
noteert in de periode van 15 maart tot 30 april een omzetverlies van 157 mln euro. Er ligt
1.000 ton kaas opgeslagen. De tuinbouwsector rapporteert een verlies van 200 mln tot nu toe,
oplopend tot naar verwachting 400 mln euro eind 2020. De wijnsector heeft te maken met een
daling van de verkoop van 40 tot 50%, met 3 mln hectoliter in de opslag voor crisisdestillatie.
De visserijsector had in maart een verlies van ongeveer 9 mln euro en voorziet een verlies van
11 mln euro in april en 12 mln euro in mei. Het verlies voor de aardappelsector is 100 mln
euro, maar hier moeten de destructiekosten bij worden opgeteld. De aardappelsector verwacht
in totaal een verlies van 120 tot 130 mln euro. Er ligt 450.000 ton aardappelen opgeslagen.
Er zijn sinds 17 mei meerdere besmettingen met Covid-19 in verschillende slachthuizen
verspreid over Frankrijk geconstateerd. Nadat alle werknemers getest zijn, blijkt iedere keer
dat het aantal besmettingen in de slachthuizen hoog is. Er loopt een epidemiologisch onderzoek
om inzicht te krijgen in hoe het virus circuleert ondanks de getroffen hygiënemaatregelen.
Huisvesting van het personeel is niet waar in eerste instantie de aandacht naar uitgaat, wel
naar de kwaliteit van de gezichtsbescherming en de werkcondities in de verschillende
snijplaatsen en de ventilatie. Tijdens de lockdown zijn de slachthuizen blijven functioneren, zij
het met minder personeel.

Duitsland
(maadag 25 mei)
•

•

De toegang voor buitenlandse seizoenarbeiders tot Duitsland is met twee weken verlengd t/m
15 juni 2020. Het totaal aantal toegestane buitenlandse seizoenarbeiders van 80.000 blijft wel
staan, maar er zijn tot nu toe ongeveer 33.000 seizoenarbeiders naar Duitsland gereisd, dus
daar is nog voldoende ruimte. Voor na 15 juni wordt er een nieuwe afweging gemaakt, die zo
spoedig mogelijk bekend wordt gemaakt.
Het inkopen doen door consumenten normaliseert zich weer, de typische hamsterinkopen
dalen.

Polen
(maadag 25 mei)
•

•

De minister van Landbouw heeft aangekondigd dat de staat de Corona test voor Oekraïense
seizoenarbeiders zal betalen. Deze test wordt na 7 dagen gedaan om de quarantaine op te
kunnen heffen. Daarvoor kunnen deze mensen de quarantaine wel werkend in het veld
doorbrengen.
Boeren en voedselverwerkers kunnen een werkkapitaal lenen om lopende operaties te
financieren bij één van de Poolse banken tegen gunstige voorwaarden. De rente bedraagt 2%
voor het eerste jaar, waarna de volledige rente in rekening wordt gebracht voor de resterende
looptijd en er geldt een terugbetaalgarantie. Er is daarvoor een fonds gecreëerd met middelen
uit het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020. De leningen worden verstrekt tot 31
december 2020.
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Supermarktketen Biedronka heeft aangekondigd vanaf het najaar alleen groente (incl
aardappels) en fruit van Poolse oorsprong in de schappen te leggen. Dit na druk van o.a. een
agrarische associatie dat controleert in supermarkten of de herkomstlabelling klopt. Bij
Biedronka waren oa Duitse aardappelen, Nederlandse en Belgische wortelen en Oekraïense
appels aangetroffen die waren gelabeld als Pools. De Poolse handelsinspectie heeft
aangekondigd een procedure te starten waarbij Biedronka ten laste wordt gelegd consumenten
te misleiden. Een financiële boete kan oplopen tot maximaal € 1,3 mld. Eind 2019 trof de
inspectie verkeerde herkomstlabelling aan bij 49 winkels en begin 2020 bij 11 winkels.
Biedronka is de grootste supermarktketen in Polen met ca 2.800 winkels en is handen van het
Portugese concern Jeronimo Martins.
Vanaf 1 juni zullen er weer binnenlandse vluchten worden uitgevoerd in Polen door de
nationale luchtvaartmaatschappij LOT. LOT zal in ieder geval tot 14 juni geen internationale
vluchten uitvoeren. De grensrestricties om Polen binnen te komen gelden nu tot 12 juni, het
internationale vliegverkeer is tot 6 juni opgeschort en het internationale treinverkeer voor
onbepaalde tijd. Er is beperkte mogelijkheid voor EU nationaliteiten om Polen in te reizen voor
werkdoeleinden.
Bij vleesverwerker Animex is Corona geconstateerd bij één van de personeelsleden. 40 mensen
zitten nu in quarantaine als gevolg hiervan. Animex heeft in totaal 7 productielocaties, een
jaarlijkse omzet van ca € 1,4 mld en ca 9.600 medewerkers waarmee het de grootste
werkgever is in de Poolse vlees en voedselverwerkende industrie. Het werk in de Poolse
slachthuizen wordt vooral door Oekraïners gedaan. De huisvesting van deze medewerkers is
vooralsnog geen onderwerp van discussie.

Tsjechië
(maadag 25 mei)
In het licht van het tekort aan seizoenarbeiders is het Tsjechische consulaat in Lviv (Oekraïne) weer
gestart met het verstrekken van visa voor Oekraïners die in de land- en tuinbouw willen werken. De
Tsjechische ambassade in Kyiv volgt komende week.

Slowakije
(maadag 25 mei)
Slowakije heeft verdere stappen gezet in het openen van de economie. Zo is, met sanitaire
voorschriften, sinds 20 mei de horeca ook binnen weer open, net zoals de food courts in de
winkelcentra. De grenscontroles met Polen, Oostenrijk, Hongarije en Tsjechië zijn verlengd tot 26
juni.

Hongarije/Servië
(maadag 25 mei)
Hungary has opened its borders for Serbian citizens. Serbian citizens can now enter Hungary without
the Covid-19 test and without the 14-day mandatory quarantine. Serbia is the first non-EU country
with which Hungary opened its borders.

Servië
(maadag 25 mei)
•
•

As of Friday May 22, all Serbian nationals and foreigners citizens are able to move freely in and
out of Serbia with no quarantine, tests or permits.
At the quadrilateral meeting between Serbia, Greece, Bulgaria and Romania, opening borders
as a tool to a swifter recovery of national economies was discussed. It will be quarantine free
travel. PCR test on Corona virus most likely will not be requested either but that is to be
officially confirmed. As from June 1st borders between Serbia, Bulgaria and Greece will be open
for business related travel. As from June 15th borders will be opened for tourists as well.
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Serbia is awaiting official reply from North Macedonia, Bosnia-Herzegovina and Albania if they
will open borders with Serbia from June 1st as negotiated.
The Serbian Ministry of Agriculture has earmarked 6 million EUR to help farmers cover basic
needs. The Ministry invited applications for the financial aid for farmers, saying the money can
be used to buy machinery and equipment, pesticides, fertilizer, seed, cattle feed and other
things. The upper limit for the financial stimulation is 12.700 EUR.

Verenigd Koninkrijk
(maadag 25 mei)
•

•
•
•

Per 8 juni geldt in het VK een verplichte (thuis)quarantaine van 14 dagen voor degenen die
het land binnenkomen. Uitzonderingen zijn er voor vrachtvervoerders, seizoenarbeiders als zij
zelfisolatie toepassen op het bedrijf waar zij werken, zorgmedewerkers die het coronavirus
helpen bestrijden en iedereen die arriveert vanuit Ierland of de Kanaaleilanden. Meer details
“will follow in due course”. Frankrijk, dat meende ook een uitzondering te hebben bedongen,
kondigde van de weeromstuit dezelfde maatregel aan voor reizigers van het VK naar Frankrijk.
De regering van Noord-Ierland maakt 25 miljoen pond vrij voor steun aan rund- en
melkveehouders. De minister overweegt ook steun aan de sierteeltsector te geven, maar gaf
alvast aan dat de heropening van de tuincentra al herstel zou moeten inluiden.
De horeca is de sector waarin tussen 20 april en 3 mei de meeste tijdelijk stilgelegde
bedrijven weer zijn opgestart (19 procent). Dat zal in de vorm van afhalen en/of bezorgen zijn
geweest, want meer is nog niet toegestaan.
Waar anderen een stijgende populariteit van plant-based levensmiddelen meldden, brengt het
gezaghebbende onderzoeksbureau Kantar enige nuance aan. Het concludeert dat in de laatste
week van maart t/m de derde week van april de verkoop in de categorie meat-free weliswaar
15% in waarde toenam t.o.v. dezelfde periode in 2019, maar ook dat het aantal huishoudens
dat deze producten koopt kleiner is geworden: 12,5% tegenover 13,8% vorig jaar. Roodvlees
is juist in meer huishoudens beland: van 67 naar 71%.

Mexico
(maadag 25 mei)
•

•

•

De grootste voedselgroothandelsmarkt van Latijns Amerika, de Central de Abastos in MexicoCity, functioneert nog maar op 30% van haar reguliere capaciteit vanwege de corona-uitbraken
op de markt. De deelgemeente waar de markt zich bevindt, is Mexico’s zwaarst getroffen
gemeente in aantal besmettingen.
De varkensvleessector verwacht geen sluitingen van varkensslachthuizen of vleesverwerkers in
Mexico vanwege corona-besmettingen. De sector hanteerde reeds strenge hygieneregels, die
nu nog strenger zijn geworden. Werknemers worden gecontroleerd op ziektesymptomen, en zij
die symptomen vertonen moeten verplicht naar huis maar worden doorbetaald.
Na bijna 2 maanden, en na grote verliezen te hebben geleden, mogen bierbrouwerijen in
verschillende deelstaten per 1 juni hun activiteiten weer hervatten. Het sluiten van de
brouwerijen was één van de meer controversiële maatregelen van de Federale overheid, waar
ook binnen de overheid veel onenigheid over bestond.

Zuid-Korea
(maadag 25 mei)
KRW 1 million (around EUR 755) as Covid-19 emergency disaster relief fund have recently given to
four-person households, while single- to three-person households received less. The funds should be
consumed within 3 months. Koreans are using these funds largely in buying Korean beef called
Hanwoo. The average whole sale price of this meat in May this year was EUR 14.25, up 10%
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compared to the same month in 2019. US beef imports, which account for about 50% of the beef
imports into Korea, decreased in April by 7.7% due to shut-downs of foreign meat companies.

Turkije
(vrijdag 22 mei)
Until the source and epidemiology of the COVID-19 epidemic becomes clear, the entry of exotic
animals and invertebrates, amphibians, dogs, cats, ferrets, ornamental fish, reptiles, rodents,
domestic rabbits and all kinds of birds into the country with the passengers and commercıal purposes
are suspended. Pet animals like dogs, cats, birds and ornamental fishes can travel with their owners
but will need 14 days of isolation. Import of parasitic parasites and predators and butterfly species
for agricultural purposes will be allowed. Animal products imported for the purpose of animal feed
has to be subjected to a heat treatment at 70 C for at least 30 minutes before usage or during the
preparation phase, and this process will continue during the epidemic. For details please contact anklnv@minbuza.nl

Rusland
(vrijdag 22 mei)
Russia has lifted the ban on the import of live fish, exotic and ornamental animals, insects and
arthropods, such as amphibians, reptiles and others, from China. The ban on the transit of these
products via Russia is also lifted. A restriction on these products was introduced in February.

Kazachstan
(vrijdag 22 mei)
Kazakhstan confirmed this week that truck drivers with EU Member states citizenship will need
Kazakh visa from 1 June 2020 on. This means there will be no further extension to the suspension
of a visa free regime for these truck drivers in Kazakhstan.

Georgië
(vrijdag 22 mei)
The European Union, the FAO and the Georgian Ministry of Environment and Agriculture have
launched a 1 million USD grant program for farmers to develop modern drip irrigation systems. A
‘first come, first serve’ system for receiving grants will be opened in 22 municipalities for two
months. Grants are available to farmers who want to grow vegetables, root crops, tubers and
berries. The program will cover 75% of the total investment, including the cost of installing drip
irrigation systems. The grant amount for each recipient is limited to 5.000 USD.

Verenigde Staten
(vrijdag 22 mei)
•

Op 19 mei gaf President Trump een toelichting hoe de US$ 16 miljard aan directe betalingen
aan boeren zal worden ingezet. De administratie houdt vast aan het veel bediscussieerde
betalingslimiet van US$ 250 000 per boer, maar de initiële US$ 125 000 per commodity wordt
losgelaten. Zowel de industrie als Secretary Perdue zijn van mening dat het budget niet hoog
genoeg is om alle boeren te kunnen helpen. Daarom wordt in eerste instantie maar 80% van
het bedrag waar boeren recht op hebben uitgerekend en zal de rest op een later moment
worden uitgekeerd indien het budget nog niet is uitgeput. Boeren kunnen vanaf 26 mei
inschrijven en USDA zal een week later de eerste betalingen doen. Er zijn verschillende
sectoren die niet in aanmerking komen voor de maatregelen omdat prijzen voor deze
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•

producten niet met meer dan 5 procent zijn gedaald sinds januari, waaronder rijst, pinda’s en
bepaalde soorten tarwe.
De Economic Research Service (ERS) van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw heeft op
19 mei de maandelijkse Livestock, Dairy and Poultry Outlook gepubliceerd. Uit deze Outlook
komt naar voren dat de ontwrichting in de keten door het sluiten van verschillende
verwerkingsfaciliteiten vooral de rundvleessector heeft geraakt. Productie viel in deze sector in
april 21% lager uit vergeleken met vorig jaar. Varkensvleesproductie viel 11% lager uit,
pluimveevlees 2% en kalkoenvlees 8%. Ondanks de uitdagingen in 2020, laat de Outlook
positieve ontwikkelingen zien voor de verschillende sectoren in 2021.

Peru
(vrijdag 22 mei)
•

•

•

The agricultural sector grew 2.9% between January and March 2020 compared to the same
period in 2019. The growth of the agricultural subsector was boosted by the production of
quinoa which increased 115%, paprika 62%, paddy rice 21%, blueberry 19% and potato 17%.
The livestock subsectors grew on average by 2,4%.
Asparagus exports don’t look promising for 2020 because of the reduced frequency of
international flights and freight costs In the first quarter, export of asparagus (fresh, preserved
and frozen) totaled US 76 mln, a drop of -17% compared to the same period last year. The
Netherlands stood out with a growth of 7%).
The National Agrarian Health Service – Senasa, reported that 3,872 hectares of avocado
("Hass", "Fuerte", "Zutano", "Nabal" and "Ettinger" varieties) for export have been GAP
certified.

Ecuador
(vrijdag 22 mei)
AGRIFLOR international flower trade fair rescheduled to October 4 th-6th 2021.

België
(vrijdag 22 mei)
De mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en
dergelijke, komen aan de orde in Fase 3 van het versoepelingsplan. Ten vroegste zal dit vanaf 8 juni
zijn.

Spanje
(vrijdag 22 mei)
•

•
•

De afschaling in fasen veroorzaakt verschillen in maatregelen tussen de provincies. Vanaf
maandag 25 mei bevinden alle provincies zich tenminste in fase 1. Dit betekent dat kleine
winkels en terrassen open gaan in beperkte bezetting en dat je samen mag komen in groepen
van maximaal 10 personen. Wel moet je nog steeds binnen 1 km van je huis blijven. Sommige
provincies gaan of zijn in fase 2, dan worden de reismogelijkheden uitgebreid naar de gehele
provincie. Het naar Spanje reizen is nog steeds niet toegestaan.
Het ministerie van Arbeid heeft voor veel beroering gezorgd met instructies voor het uitvoeren
van inspecties op seizoenarbeiders in de groente- en fruitteelt. Het verzoek om specifiek te
kijken naar signalen van ‘slavernij’ viel niet in goede aarde bij de sectororganisaties.
Tijdens de Coronacrisis wordt er vaker fouten gemeld bij de etikettering van voedingsmiddelen.
Het betreft enerzijds fraude door bij sommige levensmiddelen onjuist ‘ origine Spanje’ te
vermelden. Anderzijds wordt onduidelijke etikettering gezien waarbij naast de origine in een
ander land, ook ‘geproduceerd’ in Spanje vermeld wordt. De reden is waarschijnlijk de oproep
om meer voedingsmiddelen van Spaanse origine te consumeren,
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https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/spanje/nieuws/2020/04/30/spainthe-government-urges-supermarkets-to-prioritize-spanish-products
Veel eigenaren van boomgaarden met steenvruchten besluiten om na het slechte seizoen een
deel van hun bomen te rooien. Boerenorganisatie ASAJA regio Valencia meldt dat dit in 40%
van de boomgaarden gebeurt. De oogst van sinaasappelen en mandarijnen is veel beter
verlopen door een verhoogde vraag, ook buiten Spanje.

Verenigd Koninkrijk
(vrijdag 22 mei)
•

•

•
•

De regering verdubbelt het beschikbare budget (van 20 naar 40 miljoen pond) voor de Fast
Start Competition die innovaties geboren uit de coronacrisis moet ondersteunen. Op meer
dan 8.600 aanmeldingen gaat er geld naar ruim 800 projecten. Een van de genoemde
voorbeelden van geselecteerde initiatieven is een online platform voor lokale afzet van
landbouwproducten, ter vervanging van traditionele markten die moesten sluiten.
De Food and Drink Federation pleit voor een Minister voor Honger. Miljoenen kwetsbare
burgers in het VK hebben door de coronacrisis moeite om voldoende voedsel te verkrijgen en
voelt binnen de regering niemand zich voor verantwoordelijk voor de aanpak daarvan. “We
have a minister for women, for veterans, for the disabled. We should have a minister for the
hungry.” Dezelfde federatie is bezorgd over de mogelijkheid dat overvloedige voorraden
aardappels in Nederland en België later dit jaar tegen lage prijzen hun weg vinden naar de
Britse markt.
Volgens marktonderzoeker Mintec zijn de prijzen van fruit sinds maart in de meeste gevallen
met meer dan een derde gestegen. Met name citroenen en appels zijn nu fors duurder.
Supermarktketen Waitrose en tv-zender ITV hebben zich aangesloten bij de campagne Pick
for Britain, waarmee de overheid en de land- en tuinbouwsector hopen Britse
seizoenarbeiders aan te trekken. Volgens de National Farmers’ Union zijn er nog steeds 20.000
tot 40.000 meer werknemers nodig. In april was 25-30% van de plukkers Brits. Problematisch
is dat zij geen “pickers that stick” zijn die dag-in-dag-uit beschikbaar blijven.

India
(vrijdag 22 mei)
•
•

•

The new end date for the lockdown is 31 May. However, the number of Covid19 cases in India
is rising rapidly (currently at 118.500, peak expected in June/July).
In addition to the support measures described in the previous bulletin, the government will also
give a USD 2 trillion concessional credit boost to 25 million farmers/fishermen through the
farmer credit card system and create a USD 50 million special credit facility for street
vendors.
The Ministry of Agriculture has launched a transport aggregator app for farmers. This app is
backed by a coordination cell which ensures a smooth movement of goods and raw materials
within India.

Japan
(vrijdag 22 mei)
•

•

The State of Emergency was lifted today in 3 more prefectures; Osaka, Kyoto and Hyogo
prefectures. A decision on the remaining five prefectures, including Tokyo, could come as early
as Monday 25 May. The Osaka Prefectural Government now allows restaurants to extend
business hours beyond 22h00. Nightclubs will still be asked to close.
In April, Japanese monthly food imports fell 5.9% to €5,4 billion. Meat import increased 5.6%
to 310,000 tons, vegetables decreased by 0.2% to 290,000 tons.
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China
(vrijdag 22 mei)
COVID-19 is affecting China's feed industry. In the short term, the impact of the epidemic is mainly
manifested in blocked international trade, increased import costs and prices, and unstable market
expectations, causing:
•

•

Increased uncertainty of imports of feed materials such as soybeans, fish meal, and whey
powder. Some international ports have been closed, more than 10 countries have suspended
the export of agricultural products such as soybeans and corn to China, and the import process
of feed materials slowed down..
Significant price increase. The closing price of the main corn contract in March was 2,048 RMB
(about 263 Euros), an increase of 229 RMB (about 29.4 Euros) from the previous year, an
increase of 12.6%, an increase of 6.6% month on month. The main contract price of soybean
meal was 2,940 RMB (about 377.5 Euros), an increase of 451 RMB (about 57.9 Euros) from the
previous year, an increase of 18.1%, an increase of 12.4% month on month. Imported
fishmeal in March was 12,642 RMB / ton (about 1,623.2 Euros / ton), an increase of 1,427 RMB
(about 183.2 Euros) from the previous year, an increase of 12.7%, and an increase of 3.5%
from the previous month.

Frankrijk
(woensdag 20 mei)
De grote Franse landbouworganisaties hebben een manifest uitgebracht over voedselsoevereiniteit
en de toekomst van de landbouw, in grote lijnen conform de uitlatingen van de Landbouwminister.
Een vertaling ervan is op te vragen via PAR-LNV@minbuza.nl. Voedselsoevereiniteit vereist dat
Frankrijk en Europa de houding t.o.v. mondialisering heroverwegen, maar dit betekent niet dat
Frankrijk in zichzelf keert. “De ontwikkeling van de internationale handel blijft van essentieel belang
maar laten we de landbouw die we niet willen, niet importeren!”
De organisaties pleiten voor een verhoging van het GLB-budget voor de eerste en tweede pijler. Er
moet beter begrip voor boeren komen door de Franse samenleving. Deze is beschadigd de laatste
jaren; er moet weer plaats gemaakt worden voor dialoog i.p.v. stigmatisering. Daarbij is het van
vitaal belang dat boeren fatsoenlijk kunnen leven van de verkoop van hun producten. De coronacrisis
heeft de onevenwichtige machtsverhouding van de verschillende actoren en sectoren bloot gelegd.

Frankrijk/Duitsland
(woensdag 20 mei)
De Franse landbouworganisatie FNSEA en de Duitse landbouworganisatie DBV hebben een
gezamenlijk persbericht uitgedaan n.a.v. de noodmaatregelen door de EU Commissie waarin ze zich
verzetten tegen inzet van de crisisreserve, afkomstig uit budget voor de eerste pijler van het GLB.
Een crisisbudget om de boeren te ondersteunen moet buiten het GLB-budget om worden
gefinancierd. DBV en FNSEA herhalen het belang van een stabiel en sterk budget voor het toekomstig
GLB. De COVID-19 crisis onderstreept dit belang nog eens extra. De twee landbouworganisaties
vinden dat de Farm to Fork en Biodiversiteit 2030 strategieën uitgesteld hadden moeten worden
omdat zij de landbouwsector zullen raken. DBV en FNSEA vinden de aanpak arbitrair en weinig
realistisch, aangezien bepaalde elementen niet zijn meegenomen in de impact assessment, zoals
impact op de economie. Milieudoelstellingen moeten in overleg met de boeren worden geformuleerd,
rekening houdend met internationaal concurrentievermogen.

België
(woensdag 20 mei)
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de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedure die het resultaat zijn van de
coronacrisis, wordt verlengd tot 17 juni.
Visserij: met wegvallen van de afzetkanalen markten en horeca is de prijs gemiddeld met 40%
gedaald. Europese steunmaatregelen voor visserij in Vlaamse regelgeving ingeschreven ==>
naargelang de grootte van het vlootsegment, schommelt de vergoeding tussen 1.500 en 6.000
euro per week (van 1 mei t/m 31 augustus). Maximum 40 procent van de vloot mag tegelijk
stil liggen.
In Hemelvaartsweekend mogelijk besluit van Vlaamse regering over Algemeen Noodfonds voor
o.a. sierteeltsector.
Sinds 18 mei start afbouwfase 2: gedeeltelijke en geleidelijke herstart van max. 3 leerjaren in
het primair en secundair onderwijs. Contactberoepen, markten, musea, dierenparken gaan
onder voorwaarden open en buiten sporten in teamverband (met coach, max 20pp) is
toegestaan. Mogelijkheid bezoek verpleeghuizen.
BE-NL grens: volgens BE nog te vroeg voor het beëindigen van het verbod op niet-essentiële
reizen van en naar België. Het toestaan van grensoverschrijdend familiebezoek als essentiële
reis “kan een mogelijke tussenoplossing zijn maar niets is gegarandeerd”.

Polen
(woensdag 20 mei)
Over virus gesproken: op 27 mei organiseert het landbouwteam in Warschau een webinar over de
stand van zaken van Afrikaanse Varkenspest in Polen. Naast een expert van de EU Veterinary
Emergency Team zal ook een Nederlandse varkenshouder in Polen vertellen over zijn ervaring. Zijn
bedrijf
zit
in
de
rode
zone
in
het
westen
van
Polen.
Registratie:
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/05/18/asf-situation-in-poland-joinour-webinar

Tsjechië
(woensdag 20 mei)
De minister van Landbouw heeft aangegeven dat er een tekort is van 3.500 seizoenarbeiders. Voor
een seizoenarbeider van buiten Tsjechië is het noodzakelijk om een 90-dagen werkvisum te hebben
en een negatieve Coronatest die na 2 weken moet worden herhaald. Het ministerie kijkt of het
mogelijk is meer seizoenarbeiders aan te trekken.

Bulgarije
(woensdag 20 mei)
•
•
•

Transport corridors: As of 25 May the 14-day quarantine for truck and bus drivers entering
Bulgaria will be lifted.
Tourism: Bulgaria, Serbia and Greece agree on quarantine-free travel as of 1 June.
From June 15 charter flights to Bulgaria from countries with a similar epidemic situation will
start. Among the countries with a similar epidemic situation are Germany, Austria, the
Scandinavian countries, Poland, the Czech Republic and France.

Verenigd Koninkrijk
(woensdag 20 mei)
•

•

Minister Eustice prees Pick for Britain, het initiatief dat Britten (bijvoorbeeld studenten en
furloughed medewerkers) ertoe moet verleiden groente en fruit te gaan oogsten. Prins Charles
deed eenzelfde oproep via Twitter. Volgens Eustice is slechts een derde van het gebruikelijke
aantal Oost-Europese seizoenarbeiders naar het VK gekomen.
Volgens verkeersminister Shapps worden pas begin juni details bekend over de plannen voor
een verplichte 14-daagse (thuis)quarantaine voor reizigers die het VK binnenkomen.

29-5-2020

Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel
•
•

De Schotse regering maakt op 21 mei bekend wanneer tuincentra in Schotland weer open
mogen. Op 28 mei zou de eerste fase van de afbouw van de lockdown in het land moeten
beginnen.
Een nieuwe app van Breedr voor de veehouderij belooft een ‘virtual value-chain for livestock
production’ te bieden, met naast een digitaal profiel met informatie over gewicht, gezondheid,
productiviteit en winstgevendheid ook een beveiligde handelsomgeving. Basisinformatie komt
uit de British Cattle Movement Service en moet daarna uiteraard aangevuld worden gedurende
het leven van het dier. De National Farmers’ Union ziet het concept als de toekomst van de
veehandel, ook in een coronaloze wereld, en verwacht dat het kan bijdragen aan het behalen
van klimaatdoelen.

Koeweit
(woensdag 20 mei)
De invoer via de havens, waaronder reefercontainers met vlees en andere versproducten, is
vastgelopen als gevolg van de lockdown. Havenpersoneel mag niet naar de havens reizen om te
lossen en importeurs en supermarkten kunnen hun voorraden niet uit de haven halen. De
opslagcapaciteit in de havens is overvol. Het gevolg is dat supermarkten leeg beginnen te raken.

Saudi Arabië
(woensdag 20 mei)
Internationale passagiersvluchten zullen pas per 1 september weer worden opgestart.
Goederenvervoer en repatriëringsvluchten blijven tot die tijd wel mogelijk. Saudi Airlines blijft tot die
tijd extra vrachtvluchten naar de EU inzetten, waaronder naar Schiphol. Nationale vluchten zullen
per 1 juni weer worden opgestart.

Singapore
(woensdag 20 mei)
Vanaf 1 juni zal Singapore langzaam weer openen maar restaurants en andere winkels blijven
voorlopig nog dicht net als bioscopen, en ander entertainment. Naast meel en gist zijn nu ook ijs en
kaas nog amper meer te krijgen in de supermarkten.

China
(woensdag 20 mei)
Merchants at China’s largest fruit market, the Jiangnan wholesale market in Guangzhou, say demand
has plummeted due to consumer worries. Lack of orders from hotels, restaurants, clubs and karaoke
lounges also shows how China’s service sector is struggling.

Colombia
(woensdag 20 mei)
The overall GDP growth report for the economy for the first quarter was 1.1%. However, the
agricultural sector had a growth of 6.8%. Banana, rice, eggs and pork were the main products that
contributed to this growth, the share of coffee is falling, however all this allows adding 50 basis points
to the Colombian economy.

Peru
(woensdag 20 mei)
During the first quarter of this year, Peruvian agro-exports grew 8%, equivalent to US $ 1,623
million, and were mainly driven by fruits and vegetables, whose figure was US $ 983 million, which
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represented 19% more than in 2019. The United States continued to lead the list with 38%
participation, followed by The Netherlands (20%), Spain (12%) and Hong Kong (7%).

Argentinië
(woensdag 20 mei)
•

•

•

De Argentijnse Centrale Bank (ACB) mag geen gesubsidieerde leningen (24% rente) meer
verstrekken aan soja- en tarweproducenten die meer dan 5% van hun oogst in voorraad
houden. Het doel van de ACB is de internationale verkoop te stimuleren voor een grotere influx
van dollars. Dit tot woede van de landbouwassociaties, die hierin de zoveelste politieke
maatregel in hun nadeel zien. Ondanks het ongenoegen zal de maatregel niet veel effect
hebben: de meeste productie is maanden geleden al verkocht aan de internationale
handelaren. Dat was toen in het licht van de verwachte verhoging van de exporttarieven, die
de nieuwe regering inderdaad instelde.
Voor het eerst is bij een medewerker van een kleine slachterij covid-19 vastgesteld. De fabriek
is tijdelijk buiten werking gesteld en medewerkers zijn in quarantaine gegaan. De bedrijfstak
hoopt dat dankzij de hygiëneprotocollen – die tot nu toe goed werken - het virus beperkt blijft,
maar is nu wel extra alert.
De bosbessenoogst staat op het punt van beginnen. Omdat passagiersvluchten tot 1 september
verboden zijn, zitten producenten omhoog met de export. Zachtfruit ging meestal met gewone
vluchten mee. Er zijn nog 13.000 Argentijnen in de wereld die naar huis willen, en dat gaat
voornamelijk met Aerolineas Argentinas. De associatie wil de heenreis van die
repatriëringsvluchten te benutten maar Aerolineas vliegt niet op alle bestemmingen,
bijvoorbeeld niet naar Nederland. KLM vliegt nog twee keer per week cargo – maar tegen
hogere prijzen dan gewoonlijk.
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