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UPDATE COVID-19 agrosector 3 juni – 12 juni 

Hierbij sturen wij de update van de landbouwraden voor woensdag 3 juni tot en met 

vrijdag 12 juni. 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 Z akendoen staat op 

de homepagina onder Uitgelicht:  

 

Italië 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

• Als gevolg van de forse daling van het Italiaanse BNP met 5,4% in het eerste kwartaal van 

2020 zijn er naar schatting van de landbouworganisatie Coldiretti 1 miljoen nieuwe arme 
mensen bijgekomen. Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of hun 
economische activiteit in het MKB hebben moeten sluiten, mensen die zonder contract werkten 
en niet onder het sociale vangnet of binnen de criteria voor overheidssteun vallen. Een totaal 
van 3,7 miljoen behoeftigen die op dit moment hulp nodig hebben om aan een maaltijd te 
komen, voornamelijk in het zuiden, met 20% in Campania, 14% in Calabria, 11% in Sicilia, 

10% in Lazio maar ook in het hard door corona getroffen noordelijke Lombardia (9%). Een 
sociale noodsituatie zonder precedenten sinds de Tweede Wereldoorlog. 

• Op 8 juni is het ‘Export Pact’ t.w.v. 1,4 mrd euro ondertekend door verschillende betrokken 
ministers, waaronder Minister van Landbouw Bellanova, en regionale overheden, instituties 

voor exportbevordering, en branche- en werkgeversorganisaties. Het betreft een strategie ter 
ondersteuning van de internationalisering van het Italiaanse bedrijfsleven in de context van de 
huidige economische en sanitaire situatie, een wereldwijde herlancering van Made in Italy. De 

agrofood-export was in 2019 goed voor een record van ruim 44 mrd euro. Eén van de 
doelstellingen is dat er meer en beter geïnvesteerd zal worden in internationale betrekkingen, 
onder meer door agrofoodexperts aan te stellen op de Italiaanse Ambassades. Daarnaast zal 
ingezet worden op promotiecampagnes op buitenlandse markten om het fenomeen van 
onechte Made in Italy producten en Italian sounding te bestrijden middels juiste informatie aan 
de consument.  

• De sectororganisatie voor de sierteelt heeft aangegeven met smart te wachten op zekerheden 

vanuit de overheid om de activiteiten te programmeren voor de rest van het productieseizoen. 
Een urgent probleem is liquiditeit. Bedrijven die tot maar liefst 100% verliezen hebben geleden 
hebben toegang tot krediet nodig om de eigen activiteiten weer op te kunnen starten. Ook voor 
deze sector is het onderscheid als Made in Italy en ondersteuning van de export belangrijk. 
Brede overheidssteun voor deze sector in andere EU-landen kan leiden tot een snel verlies aan 

afzetmarkten voor Italië, aldus de Federfiori. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus-en-zakendoen
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Rusland 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

Council of the Eurasian Economic Commission has excluded soybeans from the list of 

products whose export from the EAEU was prohibited for the period from April 12 till June 30, 

2020, due to the spread of coronavirus. The deliveries are allowed from June 13, 2020. 

The document was approved on June 02, 2020, published on June 03, 2020, comes into force on 

June 13 and applies to legal relations arising as from June 01, 2020. 

Zuid-Korea 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

How to visit Korea for business: Dutch businessmen can visit Korea for business, in spite of Covid-

19. Flights are available between Amsterdam and Seoul. However, you have to receive Visa from 

Korean embassy in the Hague.  EU is no longer exempted from Visa. For the details on Visa, please 

contact the Korean embassy: http://overseas.mofa.go.kr/nl-en/brd/m_6971/view.do?seq=761554  

Upon arrival in Korea, you have to be quarantined for 2 weeks. This is an important barrier in doing 

business in Korea. To be exempted from the two-week quarantine, it should be approved by Korean 

ministries as important/urgent business. It is not easy to receive the approval, but LAN Seoul (seo-

lnv@minbuza.nl) can help you. At this moment, a couple of greenhouse builders are working on this 

quarantine exemption certificate for greenhouse projects in Korea. 

Argentinië 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

• De president vaardigde per decreet een wet tot onteigening van het bedrijf Vicentín, 
één van de grootste sojacrushers, in het kader van werkgelegenheid, voedselsoevereiniteit, 

en exporten. Door exportbelasting is soja een belangrijke inkomstenbron van de staat. 
Allemaal uiterst relevant in deze crisistijd, en ook post-corona, zo lichtte de president toe. 
Het bedrijf is in surseance sinds het in december niet meer aan zijn betalingen kon 
voldoen. Verduistering en fraude worden onderzocht. Verschillende Nederlandse banken 
hebben grote financiële belangen in het bedrijf en in de joint-venture Renova, de grooste 
sojacrusher-faciliteit ter wereld die Vicentín samen met Glencore runde. Het decreet leidde 
tot veel onrust, en het (agro-)bedrijfsleven vreest voor meer onteigeningen waar de 

Kirchneristische regering wel oren naar zou hebben. Het protest zorgde ervoor dat de 
president pas op de plaats maakte om andere opties te onderzoeken.   

• De vrijheden in de sociale isolatie zijn deze week toegenomen: in de stad Buenos Aires 
mochten verschillende winkels weer open, en de inwoners kunnen van 20 u tot 8 u (in 
wintertijd!) zonder mondkapje op naar buiten om te sporten. Mensen trokken massaal naar 
de parken, waardoor sociale afstand houden onmogelijk bleek. Het aantal corona-gevallen 

neemt weer toe, dus de maatregelen worden mogelijk weer strenger.  
 

Chili 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

• De Chileense voedsel-warenautoriteit SAG werkt samen met hun Amerikaanse collega’s van 
de USDA – APHIS en de ASOEX (associatie van fruitexporteurs) om exportinspecties soepel 
te laten verlopen. Sinds 2017 is er inspectielocatie Cabrero (500 km ten zuiden van de 
hoofdstad) waar Chileense landbouwproducten worden gekeurd voor hun export naar de 
VS. Dit jaar zijn er ondanks de strikte corona-maatregelen al 3,2 miljoen kratten gekeurd. 

Op deze locatie worden met name bosbessen, appels, peren en kersen uit de zuidelijke 
regio’s gekeurd. Naast fruit worden er dit jaar ook (Nederlandse-Chileense) bloembollen, 
uien en pompoenen geïnspecteerd op deze locatie.  

http://overseas.mofa.go.kr/nl-en/brd/m_6971/view.do?seq=761554
mailto:seo-lnv@minbuza.nl
mailto:seo-lnv@minbuza.nl
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• Ondanks overheidsgaranties zijn Chileense banken tijdens de corona-crisis terughoudend in 
het verstrekken van nieuwe leningen voor de landbouwsector. Citrusvruchtenproducenten 
maken 20% extra kosten bij de oogsten van dit seizoen, mede door de strikte sanitaire 
maatregelen. Daarnaast is de internationale afzetmarkt niet stabiel als gevolg door de 

gezondheidscrisis.  
 

Mexico 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

• Voedselprijzen in Mexico blijven stijgen. In mei 2020 waren prijzen van voedingsmiddelen en 
tabak 6,6% hoger dan in mei 2019, en daarmee is dit de categorie goederen met de snelste 
prijsstijging. Uitschieter is de prijs van bier (+10%) vanwege de productiestop in april/mei. 

• Verschillende brancheverenigingen (bijv. boerenorganisatie CNA en melkproducenten-

branchevereniging FEMELECHE) maken zich zorgen over de concurrentiepositie van hun leden, 
nu Mexicaanse landbouwbedrijven vrijwel niet kunnen rekenen op overheidssteun, terwijl hun 
concurrenten in de VS wel overheidssteun krijgen om de geleden schade tegen te gaan. De 
vleessector in Mexico is tijdens de crisis tot nu toe op 100% capaciteit blijven produceren.  

• Diervoederbranchevereniging CONAFAB schat dat de groei van de Mexicaanse 
veehouderijsector, die de laatste zes jaar ongeveer 4% per jaar bedroeg (en gemiddeld 2x zo 
snel groeide als de Mexicaanse economie in zijn geheel) dit jaar 3% zal zijn. 

 

Verenigde Staten 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

De slachthuizen in de VS hebben hun productie hervat nadat ze waren stilgelegd vanwege ernstige 

uitbraken van het virus. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) meldde dat de 

verwerkingscapaciteit van pluimvee, varkensvlees en rundvlees inmiddels terug is op minstens 95% 

van het productieniveau in 2019. De verstoringen in de keten de afgelopen maanden hebben de 

sterk geconcentreerde vleesindustrie echter in de schijnwerpers gezet van wetgevers en 

antitrustonderzoekers. Al voor COVID-19 kondigde het USDA aan onderzoek te doen naar de 

consolidatie in de vleesindustrie. Nu roepen republikeinen in de antitrust subcommissie van de 

Huiscomité voor justitie het USDA op om wet- en regelgeving m.b.t. het labelen van producten, 

voedselveiligheidsinspecties e.d. te versoepelen. De versoepeling moet toetreding op de markt 

makkelijker maken voor kleinere slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven. Deze wet- en 

regelgeving hebben de kosten voor kleinere bedrijven namelijk aanzienlijk verhoogd waardoor de 

consolidatie in de sector sterk zou zijn toegenomen. 

Verenigd Koninkrijk 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

• Zo’n 30 brancheorganisaties uit de Britse land- en tuinbouw en levensmiddelenindustrie hebben 
in een document getiteld ‘UK Food and Drink: Building a path to recovery’ de regering 
opgeroepen om haar voedselstrategie te herzien. De coronacrisis heeft volgens hen 
systeemfouten aangetoond die zijn ontstaan door een langdurig gebrek aan steun voor 

binnenlandse voedselproducenten: terwijl mondiale ketens en markten kwetsbaar zijn voor 
disrupties is in het VK de zelfvoorzieningsgraad teruggelopen. De groep organisaties pleit voor 
meer export (ondersteund door een op te richten organisatie ‘UK Food and Drink’ vergelijkbaar 
met het Ierse Bord Bia en Scotland Food & Drink), importsubstitutie, automatisering en up-
skilling. Daar zijn volgens hen o.a. op korte termijn stevige investeringen in de eigen 
landbouw-, voedselverwerkings- en foodservice-sectoren voor nodig. Het crisisherstel moet 

voorts gericht zijn op meer duurzame en gezonde consumptie en op een pro-actiever beleid 

tegen voedselverspilling. 

https://nifda.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/Building-a-Path-to-Recovery-260520.pdf
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• Varkens- en runderproductie blijft gestaag toenemen en bevindt zich inmiddels boven het 
niveau van 2019. De slachtprijs voor varkens is stabiel, die voor runderen maken een 
substantiële stijging door. 

• De Farm Retail Association meldt op basis van eigen onderzoek dat 92 procent van 

boerderijwinkels een significante stijging van nieuwe klanten hebben genoteerd sinds de 
lockdown. 73 procent heeft extra personeel aangetrokken, 79 procent heeft een click-and-
collect-dienst gestart en 67%  is met thuisbezorging begonnen. Sinds 23 maart hebben farm 
shops in het VK gezamenlijk naar schatting 1,4 miljoen orders voor bezorgen of afhalen gehad. 
Boerderijwinkels en -cafés in het VK hebben een geschatte totale omzet van 1,5 miljard pond.  

 

Kenia 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

• Kenya Revenue Authority (KRA) issued a Gazette Notice with a new list of goods eligible for 
bonded warehouses at the expiry of 90 days from 15th May 2020, including ‘all foodstuffs in 
any form’; for details contact NAI-LNV@minbuza.nl 

• Cargo truck delays at KE- TZ and KE-UG due to failed Covid-19 clearance systems for instance 
no truck from Kenya has been able to enter Uganda since 6th June 2020. 

 

Tanzania 
(Vrijdag 12 juni 2020) 

• No updates of corona cases shared by authorities since 29th April, 2020. 

• World Bank expects Tanzania's economic growth to fall from 6.9% to 2.5% in 2020.  
• Zanzibar announced the resumption of tourism activities. 
• IMF approved debt service relief of US $14.3 million to help Tanzania address social-economic 

effects of corona.  

 

Frankrijk 
(Woensdag 10 juni 2020) 

• De koepelorganisatie van Chambres d`Agriculture (APCA) heeft een post-corona plan 
gepresenteerd t.b.v. herstart van de landbouw. Het plan kent twee fases.  
Eerste fase is het redden van bedrijven die in gevaar zijn. Ook al is de landbouwsector redelijk 

gespaard gebleven, de wijnbouw, aardappelsector, tuinbouw en agrotoerisme hebben zwaar te 

leiden gehad van de crisis. APCA vraagt voor deze sectoren om vrijstelling of uitstel van betaling, 

spreiding van schulden of markt regulerende maatregelen. Tweede fase is draait om de terugkeer 

van voedselautonomie in een vernieuwde landbouw. Tijdens de lockdown is de verkoop van 

Franse producten toegenomen en nu is het moment om in te spelen op verandering van 

consumentengedrag, waarbij het negatieve imago van de boeren sterk is verbeterd. Om korte 

ketens verder te ontwikkelen, moet voedselautonomie binnen een straal van 100 km worden 

gestimuleerd. Dat betekent dat een deel van de landbouwproductie verplaatst moet worden 

(relocation), ook bij stedelijke gebieden. (Volgens studies is het percentage voedselautonomie 

in de 100 grootste stedelijke gebieden slechts 2,1%). Dit vraagt om een combinatie van acties 

om korte ketens te bevorderen: systematische etikettering van herkomst van verwerkte 

producten, ook bij import, wijziging van regels voor openbare aanbestedingen zodat lokaal 

aanbod wordt bevorderd, goede regelgeving omtrent gewasbeschermingsmiddelen en maximale 

residulimiet (MRL) voor gewasbeschermingsmiddelen bij geïmporteerde groenten en fruit, 

harmonisatie van landbouwheffingen en regelgeving op Europees niveau. Landbouworganisatie 

FNSEA is verheugd over deze plannen maar geeft aan dat het belangrijk is dat niet alleen grote 

supermarktketens en bedrijven hier van profiteren. Voor alle landbouworganisaties is ‘Made in 

France’ een absolute prioriteit. 

mailto:NAI-LNV@minbuza.nl


 
 

 
Federatie van organisaties op het gebied van 
visverwerking en visgroothandel 

 

  12-6-2020 

• Landbouwminister Guillaume heeft aangekondigd 25 miljoen euro buitengewone steun te 
verlenen aan de tuinbouwsector. Veel verkooppunten bleven meerdere weken gesloten en 
gedeelten van de productie werden vernietigd afgelopen voorjaar, hét seizoen waarin een groot 
gedeelte van de jaaromzet gehaald wordt. De bijzondere steun komt bovenop de reeds 

geldende algemene steunmaatregelen voor het bedrijfsleven zoals gedeeltelijke werkloosheid, 
solidariteitsfonds, exportgaranties en gedeeltelijke vrijstelling van sociale lasten.  

• De vissers moeten de zee weer op. Ze konden als één van de eerste beroepsgroepen een 
beroep doen op financiële overheidssteun, maar met ingang van 1 juni is daar een einde aan 
gekomen. De voorzitter van de visserijkoepel had een verzoek ingediend voor verlenging van 
de maatregelen, maar dit is afgewezen door het ministerie van Landbouw en Voedsel.   

 

Verenigd Koninkrijk 
(Woensdag 10 juni 2020) 

• De Horticultural Trades Association blijft aandringen op financiële steun voor de Britse 
sierteeltsector (met als voorbeeld de Nederlandse regeling), met als argument dat deze anders 
niet kan concurreren met de Nederlandse. Volgens de HTA hadden Britse telers van bloemen 
en planten door alle coronaeffecten moeite om na de heropening van tuincentra medio mei 
voldoende product te leveren en zijn Nederlandse partijen in het gat gesprongen. 

• Productschap AHDB voert deze zomer een reclamecampagne voor de aardappel. ‘More Than a 

Bit on the Side’ heeft Bud the Spud als centraal figuur en vertrouwt op suggestieve slogans. 
Een Love Potatoes-website biedt meer dan 150 recepten. Door de vraaguitval in de 
foodservice-sector waren de aardappelvoorraden eind maart opgelopen tot 1,19 miljoen ton, 

20 procent meer dan op hetzelfde moment in 2019. 
• De afzet van Brits roodvlees heeft de coronacrisis goed doorstaan, meldt productschap AHDB. 

Voor lams-, varkens- en rundvlees hebben tijdens de lockdown de verkopen in de detailhandel 
de vraaguitval in de eating out-sector kunnen compenseren en ligt de vraag dit jaar tot nu toe 

hoger dan in 2019. Daarbij moet worden aangetekend dat een verschuiving van de 
consumentenvoorkeur van steaks naar gehakt nog voor problemen zorgt voor veel 
rundveehouders. 

• Supermarktketen Co-op breidt haar gerobotiseerde bezorgdienst uit in Milton Keynes en 
omgeving naar nu 8 winkels. Sinds de start van de lockdown is het aantal klanten dat hiervan 
gebruik maakt meer dan verdubbeld.  

• Supermarktketens Aldi en Morrisons gaan tot ten minste september door met het per 
ommegaande betalen van alle leveranciers waarmee zij tot 1 miljoen pond handel hebben. 

 

Marokko 
(Woensdag 10 juni 2020) 

De Marokkaanse regering heeft vandaag bekendgemaakt dat de strenge lockdown in het land vanaf 

vanavond geleidelijk en niet overal tegelijk worden versoepeld. De noodtoestand blijft in beginsel 

nog tot de avond van 10 juli van kracht. Maar in een deel van het land, dat als 'zone 1' is bestempeld, 

wordt meteen begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen. Daar vallen echter 

onder meer de steden Casablanca, Fès, Marrakesh, Rabat en Tanger niet onder. Die liggen volgens 

Marokkaanse media in 'zone 2', waar strenge beperkingen van kracht blijven, waaronder deelname 

aan het verkeer alleen met vergunning en winkelsluiting om 20.00 uur. Over een week wordt bekeken 

of er meer versoepeld wordt. In zone 1 worden de meeste economische activiteiten weer hervat en 

het openbaar vervoer functioneert weer voor de helft van het normale aantal reizigers. Restaurant, 

café’s, theaters, hammams blijven nog gesloten. Mensen hoeven in zone 1 geen dringende redenen 

en speciale toestemming van de plaatselijke autoriteiten meer te hebben om op pad te gaan. Maar 

de bewegingsvrijheid blijft beperkt tot verplaatsingen in de provincie waar men woont. Premier Saad 

Eddine al-Othmani licht later op woensdag in het parlement het tempo van de afbouw van 

coronamaatregelen toe. Eind mei zijn er al versoepelingen afgekondigd, maar die hebben het 
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economische leven slechts in geringe mate weer op gang gebracht. Dat moet nu veranderen, maar 

de economische hoofdstad van het land, Casablanca ligt nog in zone 2 met strenge beperkingen. 

Mexico 
(Woensdag 10 juni 2020) 

• Gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat het nog enkele weken kan duren voordat de piek 
van besmettingen in Mexico wordt bereikt. 

• De varkens- en pluimvee-vleesverwerkende bedrijven hebben dankzij strenge maatregelen nog 

geen besmettingen gehad die de vleesproductie in gevaar brengen.  
• Aangezien de groei van de vleessector de komende tijd vooral vanuit de export zal komen, 

wordt extra ingezet op markttoegang. De pluimveesector probeert zo snel mogelijk de 
deelstaten Sonora, Sinaloa en Yucatán AI-vrij verklaard te krijgen, om naar de VS te kunnen 

exporteren. De varkensvleessector zet in op  de certificatie van 18 extra vleesverwerkers voor 
de export naar China.  

 

Colombia 
(Woensdag 10 juni 2020) 

• Agricultural prices in Colombia increased 17% so far this year, main causes are mobility 

restrictions due to lockdown, increase of food purchases in households, increase in the prices of 
agricultural inputs and imported products due to the devaluation of the exchange rate .There 
were also groups with price reductions such as palm or palm kernel products (-11.3%), pork (-

10.3%) and imported corn (-2.3%).  
• Livestock sector began a new plan that seeks to increase export to more than US $ 100 million 

as of December. Domestic beef exports are still low for their potential, last year total 

production reached more than 933,000 tons, but only 3% was exported, in addition to this 
figure, farmers rely on the high quality stamp of local meat cuts and the status as a FMD free 
country. The plan will seek to start negotiations with 5 new countries before the end of 2020: 
Peru, Chile, Curaçao, Qatar and Kuwait. It is worth to mention that between January and April 
10,105 tons were exported in the midst of the world crisis; That is half of the total sold in 2019 
(21.000 tons). 

 

Peru 
(Woensdag 10 juni 2020) 

Mango shipments (in all its presentations) to various markets around the world worth US $ 296 

million in the 2019-2020 campaign, whose main markets were the United States. (US $ 97 million) 

and the Netherlands (US $ 89 million), adding 63% of the total. The main presentation was fresh 

mango 16% and frozen 20%. The rest was dry or canned. 

Noorwegen 
(Maandag 8 juni 2020) 

Bij hoge uitzondering geeft Noorwegen, gezien de huidige moeilijke afzet vanwege Corona, tijdelijk 

dispensatie om kabeljauw en andere witvis, zoals schelvis en koolvis, te mogen drogen mét de kop 

er nog aan. Daar is namelijk wél vraag naar, voornamelijk in katholieke landen. 

Montenegro/Servië 
(Maandag 8 juni 2020) 

With the reduction of the number of the infected to below 25/100.000, the conditions have been met 

for Montenegro to open its border to citizens of Serbia. For the Dutch nationals borders are still closed 

since set requirement is not yet met.  
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Kosovo/Servië 
(Maandag 8 juni 2020) 

Kosovo introduces trade barriers with Serbia on May 30, and cancelled these on June 6.  Measures 

could be reintroduced again but for the time being, Prime Minister of Kosovo confirmed that the 

Government has annulled the decision on the reciprocity measures on the import of goods from 

Serbia. Addressing at a press conference on June 6th he said that Pristina had eliminated obstacles 

to the dialogue with Belgrade.  

Marokko 
(Maandag 8 juni 2020) 

De Marokkaanse werkgeversorganisatie CGEM heeft 508 voorstellen ingediend bij de regering hoe 

de economie kan herstellen na beëindiging van de ‘lockdown’ op 10 juni a.s. De vraag is of de 

regering de financiële en fiscale ruimte wel heeft, nu Marokko op 7 april jl. een krediet van het IMF 

heeft ontvangen van 3 miljard dollar onder voorwaarden van fiscale en economische hervormingen. 

Op 28 april jl. heeft de internationale kredietbeoordelaar Fitch Ratings de kredietwaardigheid van 

Marokko neerwaarts bijgesteld van stabiel naar negatief (BBB- rating). In april raamde het IMF bij 

een economische krimp van 3.7% een begrotingstekort van minstens 7,1% van het BBP in 2020. De 

Staatsschuld zou kunnen oplopen van 65,7% in 2019 naar 70% in 2020. 

India 
(Maandag 8 juni 2020) 

• Horticulture production is predicted to rise in the current 2019-2020 fiscal year by 3% 
compared to last year, due to a good monsoon and more demand for healthy foods. There has 
been a 17% rise in onion output from last year.  

• One of India’s biggest listed hybrid seed manufacturers, Kaveri Seeds, expects sales of seeds 
to pick up by 20% as agriculture (as agriculture has been listed in the essential activity list and 
there is a good monsoon prediction).  

 

Kenia 
(Maandag 8 juni 2020) 

• 2767 confirmed cases, 84 deaths. 
• Presidential address announces change of the curfew hours. New curfew from 21:00 to 04:00.  

• Travel restrictions in and out of Nairobi metropolitan area extended until 5 of July 2020. 
• Ban on international travel extended with 30 days until the 5th of July. 
• Agra reports a 10-20% price increase for food in urban areas due to movement restrictions, 

floods and closure of borders. 

 

Tanzania 
(Maandag 8 juni 2020) 

• No updates of corona cases shared by authorities since 29th April, 2020. 
• Over 100 truck drivers stranded at Namanga border over Covid-19 tests, as Kenyan authorities 

refuse to recognise certificates of Tanzanian truck drivers who reported to have tested negative 
for Corona.   

• The government aims to ban the importation of milk after two years from now.  
• Exim Bank disburses Tanzania shillings 160bn/- to businesses amid Covid-19 through extension 

of loan repayment period. 
• The Southern African Development Community (SADC ) is set to reopen cross-border trade. 
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Verenigde Staten 
(Maandag 8 juni 2020) 

De Amerikaanse minister van landbouw, Secretary Sonny Perdue, constateert dat de efficiëntie van 

het huidige systeem heeft geleid tot twee bijna afzonderlijke voedselvoorzieningsketens. Op het 

moment dat de vraag van een van die ketens volledig wegviel, namelijk die van de food service, 

slaagde men er niet in vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Perdue wees op het belang van 

goede data en illustreerde dat met de wijze waarop was omgegaan met de verminderde 

vleesproductie, nu bijna terug is op het oude niveau. Het ministerie hield dagelijks bij welke dieren 

niet konden worden geslacht en verwerkt. Hij merkte ook op dat de export er weinig onder heeft 

geleden wat belangrijk is voor het vertrouwen van importerende landen. Zo’n crisis vraagt 

aanpassingsvermogen volgens Perdue. De overheid heeft bijvoorbeeld wet- en regelgeving 

veranderd zodat voedsel dat bestemd was voor de foodservice in supermarkten verkocht kon worden. 

Daarnaast heeft de pandemie ook gezorgd voor een nieuwe focus op de voedselvoorzieningsketen 

en zorgt het voor een impuls voor agrarische innovatie. Perdue gaf daarnaast aan dat de crisis het 

belang van internettoegang op het platteland zichtbaar heeft gemaakt, dat op dit moment in veel 

gevallen nog ontbreekt. 

Brazilië 
(Maandag 8 juni 2020) 

• Several newspapers are reporting on The Netherland’s motion against the ratification of the 
Mercosur trade agreement with the European Union (EU), justified by the environmental 

agenda. Estadão newspaper points out that the approval of the motion against the agreement 

by the Dutch parliament has no practical effects, but may be an indication that ratifying the 
agreement will face obstacles ahead. According to the newspaper, Brazilian sources who 
followed the negotiations for the agreement between the two blocs consider that the motion is 
an indication that an increase in protectionism in the EU is underway. 

• Nieuw onderzoek geeft aan dat de piek van Coronabesmettingen in Brazilië tussen 6 en 13 juli 
zal zijn. Het aantal besmettingen dan, wordt op 1.7 miljoen geschat; nu op 5 juni zijn dat er 
614.000. 

• A survey by the Public Ministry of Labor, showed that 3,201 employees of slaughterhouses in 
the State of Rio Grande do Sul tested positive, corresponding to 34.63% of the total cases 
reported by the State. 

 

Poland 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• Restrictions on access to farms introduced due to coronavirus epidemics were lifted. Entry to 
the farm to places where animals are kept will no longer be limited to farmers, veterinarians 
and official services performing their duties. New solutions are part of the activities related to 
defrosting the economy. 

• COVID-19 virus outbreak was confirmed in 56 employees of the Anita plant in Działoszyn 
(Lodzkie province – central Poland), which produces ice cream and frozen food. This is the 

result of tests performed on 100 employees after one of the women employed there was found 
positive with COVID-19. All remaining 440 other employees of the plant are waiting for the 
tests.  

• Every day, more cases of coronavirus are detected among employees of the Animex 
meat  processing plant in Starachowice. Presently, 85 infected staff were confirmed, with 630 
employees and their families and contact persons in quarantine. The company has set up a 
crisis team to strengthen cooperation and exchange of information in the Starachowice district. 

The plant continues its production. 
• The number of Ukrainian workers coming to Poland increased nearly three times in May to 

94,000 compared to under 34,000 in April, with harvesting season starting in soft fruit 
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production and introduction of facilitation on quarantine procedures in agriculture, with free 
COVID testing of workers. The demand for foreign labour during the pandemic has increased 
by 20 percent year on year in Poland's logistics and agro-food sectors – Poland and Ukraine are 
considering concluding an agreement on seasonal workers. 

• Due to the confirmation of covid-cases among pets and farm animals in the Netherlands, the 
Chief Veterinary Officer developed a procedure of sampling of suspected animals to be 
examined for coronavirus detection at the National Veterinary Institute in Puławy. Such tests 
will be carried out at the expense of the ordering party.  
 

Servië 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• Serbia's chief epidemiologist said that Serbia is not in (coronavirus) epidemic anymore, and 

that the country is entering the period when the cases will appear sporadically. Thus the Crises 
Team is suggesting that all restrictive measures should be lifted as from June 15th. The official 
end of the epidemic could be declared after 28 days without a single new case. From June 1st, 
public rallies in the open with up to 1.000 people would be allowed, incl. football games and 
other sport events . 

• Hampered trade between Serbia and Kosovo: 
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/servie/nieuws/2020/06/05/hampere

d-trade-between-serbia-and-kosovo  
• Wizz Air reopened its flights from Belgrade to Germany, Belgium, the Netherlands and 

Scandinavia. The crew and passengers are obliged to wear face masks during the whole 

duration of the flights 
• The EU has allocated a grant of 70 mil EUR according to part 1 of the Instrument for Pre-

Accession Assistance (IPA) Program for 2020. The purpose of the pre-accession funds is to 
support overall development and to prepare Serbia as best as possible for membership, as well 

as to reduce regional disparities especial after Covid 19 pandemic.  
 

Western Balkan Region 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• Bosnia and Herzegovina opened its borders for the citizens of Croatia, Montenegro and Serbia 
without obligation to be quarantined or to have a negative test on coronavirus. 

• Due to the increased number of Covid cases North Macedonia closed its borders for all foreign 
citizens and introduced curfew staring June 5th to June 8th. Borders stay opened for cargo 

transport.  

 

Verenigd Koninkrijk 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• Vanaf 18 juni kunnen melkveehouders in Engeland en Wales een aanvraag indienen voor het 
eerder aangekondigde dairy response fund (zie: Covid19 Agrohandel LAN update, 0507 en 
0603). De financiële steun is beschikbaar voor melkveehouders die hun gemiddelde melkprijs 
in april 2020 met minimaal 25% zagen dalen ten opzichte van februari 2020 (in de eerdere 

aankondiging was dit nog een verlies aan inkomsten van minimaal 25% in april en mei) en 
bedraagt tot 70% van de verliezen tot een maximum van 10.000 pond. De uitbetaling zal vanaf 
6 juli plaatsvinden. Er is geen plafond voor het aantal aanvragen of het totaalbudget.  

• De Britse overheid heeft advies uitgebracht voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw 
i.v.m. de quarantainemaatregelen die vanaf 8 juni gaan gelden in het VK. Voor hen gelden 
er aangepaste zelfisolatieregels. Zo mogen zij in de 14 dagen na aankomst in het VK op een 

land- of tuinbouwbedrijf werken zolang ze ook op het bedrijfsadres verblijven, het contact met 

anderen op het bedrijf zoveel mogelijk vermijden en zich houden aan de social distancing 
regels. Seizoenarbeiders worden zoveel mogelijk in groepen ingedeeld waarin ze de eerste 14 

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/servie/nieuws/2020/06/05/hampered-trade-between-serbia-and-kosovo
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/servie/nieuws/2020/06/05/hampered-trade-between-serbia-and-kosovo
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dagen na aankomst in het VK samen moeten werken en leven. Het volledige advies staat hier: 
https://www.gov.uk/guidance/coming-to-the-uk-for-seasonal-agricultural-work-on-english-
farms  

• De Horticultural Trade Association (HTA) en de National Farmers’ Union (NFU) dringen er bij de 

regering op aan om ook andere sectoren aan de lijst van uitzonderingen toe te voegen. 
Momenteel is de uitzondering op de quarantainemaatregelen voor seizoenarbeiders 
bijvoorbeeld niet van toepassing op seizoenarbeiders in de sierteeltsector, terwijl deze wel 
hard is geraakt door de coronaviruscrisis. 

 

Verenigde Staten 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• De Economic Research Service van het USDA heeft de exportverwachtingen voor 2020 (dat tot 

1 oktober 2020 loopt) naar beneden bijgesteld tot US$ 136.5 miljard. Dit is US$ 3 miljard 
minder dan de voorspellingen in februari, maar nog steeds US$ 1 miljard meer dan in 2019. De 
aanpassing naar beneden is volgens het UDSA voornamelijk veroorzaakt door een afname in de 
export van bulk gewassen als sojabonen (- US$ 1.9 mld), katoen (-US$ 1 mld), mais (- US$ 
500 mln) en tarwe (- US$ 300 mln). De verwachtingen voor de agrarische invoer in 2020 is 
US$ 130.2 miljard. Dit geeft een handel surplus van US$ 6.3 miljard.  

• De verkoop van online boodschappen is tussen april en mei met 24% gestegen tot US$ 6.6 

miljard. Deze groei werd behaald door een toename van 18% van het aantal online 
bestellingen en hogere uitgaven per bestelling. De verwachting is dat deze stijging weer wat zal 
afnemen wanneer staten langzaam maar zeker hun restricties terugdraaien, maar veel 

consumenten zullen de voordelen van online shoppen hebben ervaren. 
 

Rusland 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

The Russian Finance Ministry rejected the suggestion to include agriculture sector enterprises in the 

list of sectors most affected by the spread of coronavirus. Earlier the Industry and Trade Ministry 

had proposed including the agriculture sector in the list. In the presented materials there were no 

statistical data that would make it possible to confirm a fall in demand for food products.  

Iran 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• Per 4 juni heeft Turkije het grensverkeer met Iran en Irak weer volledig geopend voor 
internationaal vrachtverkeer, na meer dan drie maanden sluiting. Dit geldt voor de 
belangrijkste grensovergangen Habur (Koerdistan regio) en Gurbulak/Bazargan (Iran). 
Daarmee komt een einde aan het contact-vrije vracht- en treinverkeer, een praktijk die vanaf 
begin april de insleep van virus moest voorkomen. Grenzen met andere landen waren reeds 
open. Vracht en personen vliegverkeer naar Teheran blijft vooralsnog beperkt tot enkele 

vluchten per week.    
• Om reserves aan te vullen, is Iran bezig om granen op de internationale graanmarkt op te 

kopen. Dit ondanks een verwachte bumper oogst van 14 miljoen ton tarwe. Verwacht wordt 
dat de graan prijzen verder zullen stijgen. In de data is nog niet de oogstschade verwerkt. Iran 
ondergaat een van de ergste sprinkhaan uitbraken in de laatste 50 jaar.  

 

Tanzania 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• No updates of corona cases shared by authorities from 29th April, 2020. 
• Ethiopian and Qatar airlines to resume Dar es Salaam passenger flights effective from 6th June. 

https://www.gov.uk/guidance/coming-to-the-uk-for-seasonal-agricultural-work-on-english-farms
https://www.gov.uk/guidance/coming-to-the-uk-for-seasonal-agricultural-work-on-english-farms
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• Tanzania closes reopened border with Kenya over corona virus tests tiff. 
• The closure of the border between Tanzania and Kenya hit Tanzania horticulture sector due to 

long delays at the crossing for fresh produce truckers, risking a disruption of the supply chain. 
• The agriculture team publishes regular updates on doing business in Tanzania (in relation to 

Corona) on our Tanzania webpage and twitter @NLAgriTanzania. 
 

Kenia 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• TradeMark East Africa unveiled KES2.1 billion (€17.6 million) emergency fund to support 
logistics in East Africa borders and ports under safe trade facility. 

• The agriculture team publishes regular updates on doing business in Kenya (in relation to 
Corona) on our Kenya webpage and twitter @NLAgriKenya.  

 

Argentinië 
(Vrijdag 5 juni 2020) 

• President Fernandez kondigde donderdag de verlenging aan van de sociale isolatie-maatregelen 
tot minstens 28 juni. De besmettingen lopen nog steeds flink op, en staan nu op totaal 20.000; 
het aantal doden blijft met 600 relatief beperkt.  

• In overleg met de associatie van vleesexporteurs heeft de minister van buitenlandse zaken 
ervoor gezorgd dat 98 rabbijnen uit Israël naar Argentinië konden reizen ondanks het 

inreisverbod. Zij zorgen voor de certificaten voor kosher rundvlees voor 6 slachthuizen. De 

Israëlische markt zal in 2020 goed zijn voor 24 miljoen ton export, ter waarde van USD 170 
miljoen, waarvan al 60 miljoen in de eerste 3 maanden van 2020 is verdiend – een belangrijke 
bron van inkomsten voor het land dat in zwaar economisch weer verkeert.  

• Verschillende Argentijnse media, tot nu toe relatief low profile, brachten het nieuws dat “het 
Nederlandse parlement tegen het EU-Mercosur-verdrag heeft gestemd”, met als conclusie dat 
het daarmee voor Nederland van tafel is.  

 

Frankrijk 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• Potato Europe, die op 2 en 3 september 2020 in Villers-Saint-Christoph zou plaatsvinden, is 
geannuleerd. De volgende editie is in september 2021 in Nederland.  

• Er is nog eens 30 mln euro extra vrijgemaakt voor steun voor de wijnsector, in aanvulling op 

de 140 mln euro steun die op 11 mei al bekend was gemaakt. De aanvullende steun bestaat 
o.m. uit 15 mln voor private opslag in aanvulling op crisisdestillatie.  

 

Spanje 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• Hoewel er weer vluchten zijn tussen Nederland en Spanje, is de noodtoestand nog steeds van 
kracht in Spanje. Deze wordt hoogstwaarschijnlijk vandaag verlengd tot 21 juni. Inreizen is 
voorlopig alleen toegestaan als minimaal één van de volgende uitzonderingen op u van 

toepassing is: U heeft de Spaanse nationaliteit, bent aantoonbaar inwoner van Spanje, of 
grensarbeider, werkt in de zorg en reist voor uw werk naar Spanje of moet voor buitengewoon 
dringende redenen in Spanje zijn. Per 24 mei was er al een uitzondering gemaakt voor iemand 
die voor werk in Spanje moest zijn en dit kan aantonen met documentatie. Specifiek werden 

hierbij seizoenarbeiders genoemd. Het is op dit moment echter niet duidelijk hoe ruim de 
Spaanse overheid dit interpreteert. Zodra wij hierover meer informatie hebben, plaatsen wij dit 

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/tanzania
https://twitter.com/NLAgriTanzania
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/kenia
https://twitter.com/NLAgriKenya
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op https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-
ondernemen/landenoverzicht/spanje/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-spanje  

• Na 1 juli zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om Spanje in te reizen zonder verplichte 
quarantainemaatregelen. De ambassade is nog in afwachting van de bevestiging en mogelijke 

voorwaarden. 
• In de regio Llerida in Catalonië zijn er bij 3 slachthuizen besmettingen met het Coronavirus 

vastgesteld. 25% van het personeel bleek besmet (geweest) met het virus. Deze werknemers 
moeten in thuisquarantaine, de slachthuizen zijn nog open. 

• In mei zijn steunpakketten voor de Spaanse geiten- en schapensector (10 miljoen) en 
wijnsector (4 miljoen 2020, 6 miljoen 2021) goedgekeurd. Ondertussen hebben ook de 

stierenhouders, vooralsnog tevergeefs,  aangeklopt bij het ministerie. Door het annuleren van 
de dorpsfeesten en het stierenvechten zit deze sector, goed voor 70.000 werknemers in 
Spanje, in zwaar weer. 

• Er wordt een dubbel zo grote (!) honingopbrengst verwacht als gevolg van de lagere 
luchtvervuiling door alle beperkende maatregelen. 

 

Polen 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• As the government offered free COVID tests for agricultural workers from abroad to allow them 

work during the 14-day quarantine, it was specified that an agricultural worker who is insured 
with farmers’ social security system, must perform a coronovirus test in the Drive Thru 
method. The Territorial Defense Forces help the farmers and opened mobile Drive Thru 

stations, where they offer free testing for foreigners previously reported by their employer to 
the Agricultural Social Security Fund. 

• At meat processor Animex, where Corona had been detected in mid-May, the number of 
confirmed positive employees has now increased to 54. Currently, over than 180 employees of 

the plant are in quarantine, and the vast majority of new cases of SARS-CoV-2 infection 
originate from this group. For security reasons, more than 200 employees over 60 years of age 
and those who have comorbidities have been removed from work. The Starachowice branch of 
Animex Foods, together with employees of external companies, employs about 2,000 people. 

• Railway and coach companies are gradually increasing the number of services. Coach company 
Flixbus has resumed its operations since 28 May. Services on the most popular routes, 

especially to Germany and the Netherlands, as well as largest cities in Poland, has been 
restored first. However, please note, border restrictions are still in place now until June 12 and 
there is limited possibility to access Poland by foreigners for work and business purposes. 

 

Tsjechië 
(Woensdag 3 juni 2020) 

The country withdrew most restrictions and on 25 May, restaurants and hotels were fully re-opened. 

Only people who come for business purposes, transit and students are admitted to the Czech 

Republic. From June 15, the country introduces classification of foreign countries into three classes, 

the Netherlands as well as France, Spain, Portugal, Italy, Ireland, Denmark and Belgium are at an 

orange level, enabling the Czechs to travel to these countries without restrictions. However, the 

citizens of these countries will have to submit a negative coronavirus test result at entry. 

Roemenië 
(Woensdag 3 juni 2020) 

Romania’s agriculture is still very much focused on challenges that are not necessarily related to the 

COVID-19 situation. Assessment and compensations for drought damages, African Swine Fever 

ongoing outbreaks, and disbursements of various subsidies are among the top priorities these days. 

COVID-19 related relaxation measures are very prudent and often delayed.  

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
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Although malls and restaurants remain closed, terraces of restaurants and cafes can open starting 

with June 1. The requirements are strict, including distancing measures (2m between chairs + max. 

4 persons/table,). Movement outside hometowns is now allowed regardless of the purpose. Road and 

rail transport to other countries has also resumed as of June 1, while air transport is still banned 

from/to destinations such as the Netherlands (at least until mid-June.). ALL persons entering 

Romania must still go into quarantine/isolation (at home or a place of their choice) for 14 days; there 

are some exceptions, including for representatives of foreign companies having a 

representation/company in Romania (nevertheless, Dutch businesspeople are advised to contact the 

NL Embassy in Romania prior to departure - www.nederlandwereldwijd.nl/landen/roemenie).  

Bulgarije 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• Health Minister Sets Down Softer Rules for Entry into Bulgaria from June 1. The citizens of 
various countries, including the Netherlands, can enter the country from all border 
checkpoints without quarantine. Also, Bulgaria lifted the ban on conferences, seminars and 

exhibitions as of May 30. Attendance at such events must be limited to 30 per cent of the 
normal seating capacity of the venues. 

• Cereal yields will be 30% down, to 4.2-4.3 million tons in 2020. Some 2800 ha failed 
completely due to draught.  

 

Verenigd Koninkrijk 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• Uitzonderingen op de verplichte (thuis)quarantaine van 14 dagen voor wie het VK 

binnenkomt (per 8/6) zijn er behalve voor seizoenarbeiders (als zij zelfisolatie toepassen op 
het bedrijf waar zij werken) en vrachtvervoerders onder meer ook voor workers with specialist 
technical skills als die essentieel of spoedwerk moeten verrichten. Volledige lijst hier: 
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-
uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules.  

• Meer dan drie weken na de aankondiging door de regering van het hardship fund voor 
melkvee- en rundveehouders is er nog altijd geen regeling, tot frustratie van de National 

Farmers’ Union. Die maakt van de extra tijd wel gebruik om ervoor te pleiten dat ook 
producenten van geiten-, schapen en buffelmelk in aanmerking komen. 

• Volgens Human Rights Watch is de voucherregeling ter vervanging van de 
schoolmaaltijden “deeply flawed”. Volgens de ngo kregen veel gezinnen pas weken na de 
start hun bonnen, was het online aanvraagsysteem regelmatig onbereikbaar en voor velen 

slecht te begrijpen, en bleken de vouchers vaak toch niet bruikbaar in de lokale supermarkt. 
 

Kazachstan 

(Woensdag 3 juni 2020) 

Kazakhstan lifted restrictions on agricultural exports imposed due to the coronavirus pandemic 

on June 1.  

Saoedi-Arabië 
(Woensdag 3 juni 2020) 

To prevent a huge budget deficit as a result of the measures taken during the COVID-19 crisis and 

the low oil prices, Saudi Arabia will increase customs tariffs (up till the maximum ceiling allowed by 

WTO) on a long list of products, effective 10 June 2020. Mainly: tariffs on some dairy products from 

5% to 10% (cheese to 6%), fresh vegetables (such as tomato, cucumber, onion) from 0% to 15%, 

http://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/roemenie
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
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fish from 3 to 6%, live sheep and goat from 0 to 7%, processed poultry meat products from 12 to 

15%. The products most affected from exports from The Netherlands are: dairy and vegetables.   

However there will be no increase on import tax on bovine meat products: Free for boneless fresh 

and chilled bovine meat. These tariffs are extra to the already announced VAT increase from 5 – 

15% on July 1, 2020. 

Saoedi-Arabië heeft een aantal tijdelijke veranderingen in de regelgeving voor de import 

van levensmiddelen en voedsel vanuit de EU aangekondigd. Deze versoepeling zal voor het 

merendeel van kracht zijn tot het einde van de COVID-19 pandemie.  

1. Bedrijven die al vlees, vis en producten daarvan exporteerden, maar door de gevolgen van 
COVID-19 hun registratie bij SFDA niet tijdig konden verlengen, kunnen dit via de NVWA 
kenbaar maken bij  desbetreffende overheidsinstanties in Saudi Arabië, waarna exporten 
gewoon door mogen gaan.  

2. Voorheen geldende model health certificates, waarvoor een voorstel was gedaan deze te 
vervangen, kunnen bij wijze van uitzondering nog gebruikt worden tot het einde van de 
COVID-19 pandemie.  

3. De deadline voor registratie bij de SFDA voor exporteurs van babyvoeding is uitgesteld van 
1 maart 2020 tot het einde van de COVID-19 pandemie. 

4. Voor de export van eieren geldt dat de registratie van exporteurs pas na het einde van de 
pandemie van kracht wordt en dat de health certificates als goedgekeurd door de 

desbetreffende autoriteit in het land van origine worden geaccepteerd.  
5. De deadline voor registratie bij de SFDA voor exporteurs van zuivelproducten is uitgesteld 

tot het einde van de COVID-19 pandemie. Voorheen geldende health certificates zullen 

voorlopig nog worden geaccepteerd.  
6. Export van rundvlees producten van dieren ouder dan 30 maanden is onder voorwaarden 

toegestaan tot 30 juli 2020.  
7. De regel om behalve de vervaldatum ook de productiedatum op voedselproducten te 

vermelden, wordt opgeschort tot 13 juli 2020.  
8. De plicht om een Arabische vertaling op het label van voedselproducten te integreren is 

tijdelijk opgeschort (tot 13 juli 2020) voor:  
• Essentiële basisvoeding bestaande uit 1 ingrediënt (zoals rijst, vlees, vis, olie, 

tarwe, droge volle melk, vloeibare melk, witte en bruine tarwe, suiker, thee, koffie, 
kardemom, dierlijke vetten, eieren, verse groenten en fruit) Mocht het label alleen 

een andere taal dan het Engels bevatten, dan is een Arabische sticker wel verplicht.  
• Grondstoffen voor de voedsel industrie 
• Ruw & complex veevoer 
• Voor overige voedselproducten met een Engelstalig label geldt bovendien dat de 

importeur verantwoordelijk is voor het plaatsen van een additionele Arabischtalige 

sticker.  Voor vragen kunt u contact opnemen met het landbouwbureau via RIY-
LNV@minbuza.nl 

 

India 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• The Covid19 situation will from now on be described in terms of containment or non-
containment zones (based on number of cases) rather than red/orange/green zones. The 
lockdown has been extended until 30th June for containment zones. The ‘unlock’ procedure 
in non-containment zones follows three phases: 1) religious places, hotels, restaurants and 
other hospitality services, malls; and free interstate movement of people and goods without 

need for permit (from June 8th); 2) schools, colleges, educational and coaching institutions, 
based on discussions with stakeholders (end of July, if stakeholders agree); 3) international 

flights and metros (date to be decided). A night curfew will be installed.  
• The government has announced an increase in Minimum Support Prices by at least 50% for 

14 monsoon season crops including maize, rice, groundnut, soybean, cotton etc. This brings 

mailto:RIY-LNV@minbuza.nl
mailto:RIY-LNV@minbuza.nl
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the support price to a level of at least 1.5 times the all-India weighted average cost of 
production.  

• The Agriculture Minister on 2 June reiterated that the government plans to change the 
Agricultural Produce Marketing Committee law, allowing farmers to sell their harvest wherever 

they want.  
 

Zuid-Afrika 
(Woensdag 3 juni 2020) 

South Africa officially moved to level 3 lockdown on Monday, 1 June with the government introducing 

a host of new regulations around what citizens can and cannot do. This notwithstanding the fact that 

positive cases and deaths are still rising and a peak is only expected around August.  

Eight million people are now expected to return to work. Government has indicated that it will step 

back from regulating individual sectors, and has placed an emphasis on individual responsibility. 

However, the country’s level 3 regulations outline a number of exclusions, including the consumption 

of food and beverages at or in a place of sale, including restaurants retail outlets, convenience stores 

or informal traders, and on-site consumption of liquor, conferences and events. Government has 

removed the country’s evening curfew (20h00 – 05h00), and the country's borders remain closed, 

except for the movement of goods and the repatriation of citizens. 

Kenia 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• 2021 confirmed cases, 69 deaths. 
• Kenya Flower Council indicates it will take a year for the sector to recover; exports in May rose 

to 65% from 20% in April and projected to be 80% by end of 2020.  

• Foreign-based airlines have resumed flying to Kenya as demand for fresh produce rises, 
although air cargo capacity is insufficient and costs remain high.  

• 75% of Small Medium Enterprises face collapse if they fail to get fresh funds, they lack credit 
buffers to survive the extent of reduced business, which will increase job losses.  

• All cargo destined for Uganda, Rwanda and S. Sudan to be transported via standard gauge 
railway (SGR) to the Naivasha Inland Container Depot (ICD) from 1/06/2020. 

 

Verenigde Staten 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• De FDA heeft bekend gemaakt dat voedingsmiddelenfabrikanten tijdelijk bepaalde ingrediënten 
in voedingsmiddelen mogen vervangen voor een ander ingrediënt zonder labelwijzing, mits de 
aanpassing geen gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt. De nieuwe FDA richtlijn is te 
vinden via: https://www.fda.gov/media/138315/download  

• De restricties in de regio van Washington DC, Maryland en Virginia worden langzaam maar 
zeker wat versoepeld. Met ingang van afgelopen weekend mogen restaurants weer buiten 
serveren.  

• Het voorbereidingen voor het visserijseizoen in het noordwesten van de VS, waarbij 
vissersboten vanuit Seattle vertrekken om vele maanden op de Bering zee te vissen, lijken een 
goede start te maken. COVID-19 protocollen over preventie educatie en werkwijze aan boord 
zijn te vinden via: https://www.bbrsda.com/covid19  

  

Mexico 
(Woensdag 3 juni 2020) 

• Op 1 juni begon Mexico stap voor stap met de herstart van de economie.  

https://www.fda.gov/media/138315/download
https://www.bbrsda.com/covid19
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• De Mexicaanse export van groente en fruit (vooral naar de VS) daalde in april 2020 met 4 resp. 
3,5% in volume, vergeleken met april 2019. 

• De export van vlees (met name naar de VS en Azië) daarentegen steeg in de eerste vier 
maanden naar historische hoogten (met een 14% stijging van rundvlees-export en een 60% 

stijging van varkensvlees-export). De export van de veehouderijsector (levend vee + vlees) 
steeg met 21%. 

• Met de campagne ‘Alimentos para México’ heeft boerenorganisatie CNA sinds de uitbraak van 
de crisis voor zo’n € 11 miljoen aan voedsel uitgedeeld aan 3,6 miljoen Mexicanen die door de 
crisis hun inkomsten zijn verloren. Het doel is 20 miljoen Mexicanen te bereiken. De 
voedseltrucks worden begeleid door het leger om overvallen te voorkomen. 

 

Colombia 
(Woensdag 3 juni 2020) 

Overall, the country's exportations dropped 52% in April, but exports of food and agricultural 

products decreased only by 9% to reach US $ 570 mln. 

Peru 
(Woensdag 3 juni 2020) 

Agro-exports grew 10.2% in the first quarter of the year, shipments were led by grapes and 

avocados. Since the beginning of the mandatory isolation, health measures were implemented by 

producers, entrepreneurs and workers to contain measures against the coronavirus. 

Ecuador 
(Woensdag 3 juni 2020) 

The new oil palm law that seeks to strengthen the normal operation of the crop was approved in the 

National Assembly, benefiting some 120,000 families in Ecuador. Once the law has the final approval, 

a regulation will be drafted where the Ministry of Agriculture and Livestock and the palm grower 

union, both farmers and industry, must participate.  

Brazilië 
(Woensdag 3 juni 2020) 

Het Braziliaans instituut voor Toegepaste Economisch Onderzoek (IPEA) schat dat de de agri-sector 

in Brazilië dit jaar met 2,5% zal groeien. Men gaat daarbij uit van recordoogsten (wederom) in de 

akkerbouw en een toename in de vleesexporten. In het zuiden van Brazilië en in Mato Grosso zijn 

een aantal slachthuizen gesloten vanwege besmetting onder de werkers maar dat blijkt de export 

niet in gevaar te brengen. In het scenario dat COVID 19 een grotere impact op de sector zou hebben 

wordt nog altijd een groei van 1.3% voorzien. (29/5) 

De Minister van Landbouw heeft gemeld dat sinds het begin van de Corona-crisis de 

voedselbevoorrading zowel voor de eigen markt als voor de export probleemloos verloopt. 

 


