Marktontwikkelingen internationaal
De belangrijkste marktontwikkelingen van 16 november 2020

16 november 2020
Royal FloraHolland

Deze rapportage bevat informatie zoals bekend op maandag 16 november 09.00.
Hoewel deze rapportage met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan het
voorkomen dat de actuele situatie in een bepaald land of regio niet anders is dan
hier weergegeven. Aan deze rapportage kunnen geen rechten ontleend worden.
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Actuele info over transport in Europa:
https://www.tln.nl/coronavirus-enlandeninformatie/
* Online verkoop en ‘click & collect’ zijn wel toegestaan bij Franse bloemisten. Zie verder landeninformatie Frankrijk.

Duur (gedeeltelijke) lockdown per land

*

* Definitie en invulling van het begrip ‘lockdown’ verschilt per land. De communicatie van het betreffende land hanteren wij hierin als leidend
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Nederland

Lock down
• Gedeeltelijk
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Open
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Open
Belangrijke artikelen/informatie
• De afgelopen zeven dagen daalde het aantal besmettingen gemiddeld met 191 per dag. Die afname zette eind oktober in, twee weken nadat het kabinet een
gedeeltelijke lockdown afkondigde. Daar kwam vorige week nog de sluiting van onder meer dierentuinen, bioscopen en musea en een verdere verkleining van de
maximale groepsgroottes bovenop. Volgende week besluit het kabinet of die maatregelen weer opgeheven kunnen worden. De vraag is of dat gaat gebeuren. De
afgelopen drie dagen lijkt de dalende trend namelijk gekeerd. Nadat het aantal positieve tests zondag en maandag nog sterk daalde, met bijna 1000 per dag, was
er dinsdag nog maar een heel lichte daling (-14). Het dagtotaal van vandaag (5.658) ligt bijna duizend hoger dan toen. (Bron: AD, 12-11-2020)

Duitsland
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 27%
• Planten: 26%
Lock down
• Status 3 november 2020: Gedeeltelijk, niet gericht op retail maar op beperken van vrije tijdsbesteding en contacten aldaar. In sommige deelstaten extra
maatregelen boven op de federale maatregelen. Die zijn meer gericht op contactberoepen bijv. De regels zijn voornamelijk gericht op het beperken van contact in
de vrije tijd. Zo worden bioscopen, bars en zwembaden voor een maand gesloten. Ook mogen er geen grote evenementen plaatsvinden en er mag geen publiek
bij sportwedstrijden. Verder zijn publieke gebouwen gesloten. Dit alles kan impact hebben op de sierteeltsector met name qua producten voor events en op
locatie van de gesloten bedrijven en instellingen. Meeste besmettingen in Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg en Beieren. Regering komt met een nieuw
steunpakket voor bedrijven.
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Open
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Open
Belangrijke artikelen/informatie
• Veel gestelde vragen over het coronavirus in Duitsland (Bron: RVO): https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaalondernemen/landenoverzicht/duitsland/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-duitsland. Hier is federaal en per deelstaat een overzicht te vinden van de
maatregelen. Er is een verwijzing naar de corona virus pagina’s van de betreffende deelstaten waarop de verordeningen worden weergegeven. Vooralsnog met
name doorzetten federale maatregelen, opsomming gesloten bedrijven en instellingen alsmede afwijkende regels voor contactberoepen..

Verenigd Koninkrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 16%
• Planten: 10%
Lockdown
• Engeland: Lockdown van 5 november tot 2 december
• Wales: Einde Firebreak Lockdown op 9 November; Nog wel aangescherpte COVID maatregelen.
• Schotland: Vanaf 2 november is er een verdeling van regio’s in 5 security levels met bijbehorende maatregelen. 22 van de 32 regio’s zitten op level 3, de rest
eronder. Bij Level 4 mogen alleen essentiële winkels open.
• Noord-Ierland: Circuit Breaker Lockdown: wel aangescherpte COVID maatregelen van 16 oktober tot 20 november.
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
• Engeland:
• Wales:
• Schotland:
• Noord-Ierland:
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• Tuincentrum:
• Engeland:
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• Schotland:
• Noord-Ierland:

Open
Open
Open
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Verenigd Koninkrijk (vervolg)
Belangrijke artikelen/informatie
• 9 November 2020 is er een einde gekomen aan de Fireback lockdown in Wales. Mensen hoeven niet per se meer binnen te blijven, pubs, restaurants, hotels,
kappers en niet-essentiële winkels mogen weer open. Ook mogen mensen weer reizen binnen Wales en mogen twee huishoudens een bubble vormen. Er is wel
een nieuwe set maatregelen aangekondigd, dat beperkingen legt op aantal mensen dat elkaar buiten (max. 30) en binnen (max. 15) mogen ontmoeten voor
georganiseerde activiteiten en gaan scholen weer open. Niet essentiële reizen naar en van Engeland zijn nog steeds niet mogelijk. (Bron: BBC.UK 09-11-2020
https://www.bbc.com/news/uk-wales-54843624)
• In verband met de uitbraak van een gemuteerde coronavirusstam onder nertsen in Denemarken en de vrees voor besmetting van dier op mens heeft de Britse
regering een verbod ingesteld op personenverkeer van niet-Britse burgers van Denemarken naar het VK, inclusief vrachtwagenchauffeurs. Britten (dus ook
chauffeurs) mogen nog wel het land in, maar moeten na aankomst 14 dagen in zelfquarantaine. (Bron: LAN Corona overzicht 12 november)
• De aangescherpte maatregelen van de circuit breaker lockdown in Noord-Ierland eindigen vrijdag 13 november. Er is nog niet bekend gemaakt welke
maatregelen hierna gelden. (Bron: Landbouwattaché Netwerk Ministerie van LNV, 12-11-2020) )

Frankrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata):
• Bloemen: 13%
• Planten: 13%
Lockdown
• Vanaf 30/10/2020 (en duurt 4 weken tot 1 december)
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: vanaf 2 november gesloten (click & collect toegestaan)
• Supermarkt: open: vanaf 2 november is verkoop van bloemen (planten worden niet genoemd in het decreet) in retail kleiner dan 400 m2 wel toegestaan en boven
de 400 m2 niet.
• Tuincentrum: vanaf 4 november moet de winkel van een tuincentrum met bloemen & decoratieartikelen gesloten zijn voor het publiek. Wel mag de verkoop van
planten (binnen en buiten) in de winkel aan het publiek open blijven. De verkoop van planten aan professionals kan open blijven. Alle producten kunnen aan het
publiek worden verkocht via ‘click & collect’
Belangrijke artikelen/informatie
• De Franse regering heeft bepaald dat bloemen geen essentiële producten zijn. Daarom zijn bloemisten gesloten sinds afgelopen zondag, 1 november, evenals de
afdelingen bloemisterij van alle tuincentra, bouwmarkten en supermarkten. De tuincentra blijven wel open voor de verkoop van buitenplanten, kamerplanten,
zaden, meststoffen, fytosanitaire producten, potgrond en tuininrichting. (Bron: Landbouwattaché Netwerk Ministerie van LNV, 05-11-2020)

Frankrijk
Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)
Volgens de officiële teksten uitgegeven door de Franse regering op 3 november gelden de volgende regels:
1. Verkoop in winkels van bloemen en decoratieartikelen is verboden in Franse supermarkten en winkels van meer dan 400 m².
2. Het verbod trad in werking op 3 november per besluit van de overheid, met aanlooptijd tot 4 november voor uitvoering.
3. Deze tijdelijke maatregel wordt binnen 15 dagen door de Franse regering beoordeeld.
4. Bloemisten moeten winkels sluiten voor het publiek vanaf 2 november: verkoop in de winkel is niet toegestaan, maar de verkoop kan doorgaan via ‘click &
collect'-systemen.
5. Online verkoop van bloemen en planten: geen beperkingen.
6. Groothandels kunnen blijven draaien.
7. Verkoop van bloemen en planten aan het publiek is mogelijk via ‘click & collect’ systemen door alle detailhandel en winkelpunten in Frankrijk (bloemistenwinkels,
supermarkten, tuincentra enz.).
(Bron: Union Fleurs, 04-11-2020)
• Aanbevelingen uitgegeven door de Franse Federatie van Tuincentra & dierenspeciaalzaken (Jardineries & Animaleries de France) in een persbericht:
• Verkoop in de winkel van bloemen & decoratieartikelen in tuincentra: vanaf vandaag 4 november gesloten voor het publiek.
• Verkoop van planten (binnen en buiten) in de winkel aan het publiek: mag open blijven.
• Verkoop van planten aan professionals: kan open blijven.
• Alle producten kunnen aan het publiek worden verkocht via ‘click & collect’.
(Bron: Union Fleurs, 04-11-2020)
• Op de Novafleur beurs in Tours 2020 heeft Alain Griset, Minister van KMO, tijdens een lezing gewezen op het feit dat Franse bloemisten kunnen profiteren van
het ondersteuningsplan opgesteld voor de evenementen sector. (Bron: JAF-info, 09-11-2020)
• De sluiting van kleine bedrijven is nog steeds een hot item voor de uitvoerende macht in Frankrijk. Zowel bij links als bij rechts gaan stemmen op om de
heropening van deze winkels te verdedigen, tot op het punt dat de gekozen volksvertegenwoordigers van de meerderheid zich zorgen zullen gaan maken. De
signalen kwamen eerst vanuit de boekwinkels, en heeft zich uitgezaaid naar alle bedrijven die moesten sluiten. Dit terwijl de supermarkten open mogen blijven.
Binnen een paar dagen staat de kwestie van kleine winkels centraal. Overal klinken stemmen van links en rechts om de heropening van deze winkels te
verdedigen. (Bron: Le Monde.fr, 12-11-2020)

Italië
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 4%
• Planten: 7%
Lockdown
• Vanaf 25/10/2020 (en duurt vooralsnog tot 24 november)
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist
: Open gedurende de week; mede afhankelijk van regionale maatregelen die van kracht kunnen zijn, hetgeen wordt bepaald door de
kleur waarin een regio is ingedeeld (geel, oranje, rood) met verdere restricties voor de oranje en rode zones (*).
• Supermarkt
: Open
• Tuincentrum
: Open gedurende de week; mede afhankelijk van regionale maatregelen die van kracht kunnen zijn, hetgeen wordt bepaald door de
kleur waarin een regio is ingedeeld (geel, oranje, rood) met verdere restricties voor de oranje en rode zones (*).
(*) wordt nog nader geverifieerd
Belangrijke artikelen/informatie
• In Italië zijn de maatregelen verder aangescherpt. Winkelcentra moeten in de weekenden en op (pre-)feestdagen hun deuren gesloten houden, behalve een
aantal categorieën winkels binnen deze centra, waaronder supermarkten. Daarnaast zullen er regionale maatregelen van kracht zijn, afhankelijk van de kleur
waarin een regio is ingedeeld (geel, oranje, rood) met verdere restricties voor de oranje en rode zones. Verkoop van levensmiddelen (detailwinkels,
supermarkten) blijft gegarandeerd. (Bron: Landbouwattaché Netwerk Ministerie van LNV, 05-11-2020)

Polen
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 4%
• Planten: 5%
Lockdown
• Gedeeltelijk. Maatregelen duren t/m 29 november.
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open
• Supermarkt: Open. Vanaf zaterdag 7 november gelden er aanvullende beperkende maatregelen in Polen. De maatregelen betreffen onder andere: sluiting van
winkelcentra m.u.v. supermarkten en andere noodzakelijke voorzieningen, winkels buiten de winkelcentra blijven open maar met sanitaire beperkingen.
• Tuincentrum: Open
Belangrijke artikelen/informatie
• Geen

België
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 3%
• Planten: 6%
Lockdown
• Vanaf 01/11/2020 (en duurt 4 tot 6 weken)
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Open
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
open
Belangrijke artikelen/informatie
• In het ministerieel besluit dat zondagochtend 1 november is gepubliceerd, wordt bevestigd dat naast een aantal andere winkels, ook tuincentra, boomkwekerijen,
bloemen- en plantenwinkels tot de essentiële winkels behoren die open kunnen blijven voor publiek. Ze blijven dus open. Alle overige niet-essentiële winkels
moeten sluiten tot 13 december. Eind november volgt een evaluatie. (Bron: AVBS, 05-11-2020)
• Ondersteuning voor webshops en thuisverkoop: hoewel verkooppunten van bloemen en planten open blijven, is het niet ondenkbaar dat de vraag naar online
verkoop van bloemen en planten opnieuw zal toenemen. Ook thuisverkoop kan in deze periode aan belang winnen. VLAM zet voor beide afzetkanalen in op
promotie via groenvanbijons en rechtvanbijdeboer. VLAM zal groenvanbijons.be als zoekplatform voor consumenten in de komende periode extra onder de
aandacht brengen. Verkoop jij online bloemen en planten? Meld je dan zeker aan bij VLAM zodat je verkooppunt toegevoegd wordt als webshop op het platform
groenvanbijons.be. Aanmelden kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar info@groenvanbijons.be met vermelding van naam onderneming, gemeente en
levering bloemen of buitenplanten. Het Steunpunt Korte Keten biedt persoonlijk advies en begeleiding aan boeren, siertelers en kwekers die met de verkoop in de
korte keten willen beginnen of die dit verder willen uitbouwen. Voor concrete vragen hierover kan je contact opnemen met het AVBS-secretariaat of rechtstreeks
met Steunpunt Korte Keten via Tineke D’Hondt (tdhondt@samenferm.be). Ook VLAM ondersteunt het korte ketenverhaal via de website rechtvanbijdeboer.be.
Siertelers die hier een meerwaarde in zien, kunnen contact opnemen via info@rechtvanbijdeboer.be. (Bron: AVBS, 09-11-2020)

Rusland
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 4%
• Planten: 2%
Lockdown
• Geen. Er gelden wel restricties voor Moskou.
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Open
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Open
Belangrijke artikelen/informatie
• Moskou heeft recentelijk een flinke toename gezien in het aantal corona besmettingen en verwacht dat de situatie verslechtert in de komende weken. Van 13
november tot 15 januari zijn er vele beperkingen van kracht. (Bron: Landbouw Attaché Netwerk (LAN), 12-11-2020).
• Moskou beveelt alle cafés, restaurants, clubs en andere nachtelijke uitgaansgelegenheden hun deuren te sluiten tussen 23.00 uur en 6.00 uur om de
verspreiding van het coronavirus te vertragen. Studenten van universiteiten en hogescholen in Moskou volgen vanaf nu onderwijs op afstand (Bron: Moscow
Times, 12-11-2020).

Zwitserland
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 3%
• Planten: 4%
Lockdown
• Aangescherpte nationale COVID maatregelen vanaf 29 oktober 2020. Kantons nemen - waar nodig - aanvullende maatregelen.
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Open
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Open
Belangrijke artikelen/informatie
• In kanton Genève gelden (gezien de COVID situatie) aanvullende maatregelen boven op de nationale maatregelen. Bars, restaurants en niet-essentiële winkels
zijn gesloten. Onder andere supermarkten, bloemisten, bouwmarkten, doe-het-zelfzaken en tuincentra blijven open. (Bron: website kanton Geneve, 01-11-2020)

Zweden
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 2%
• Planten: 4%
Lockdown
• 5 november 2011, Nee niet landelijk, regio’s kunnen bij grote groei in besmettingen regionale gehele lock down instellen, vooralsnog geen sprake van wel
vergelijkbare gedeeltelijk lockdown als in Duitsland in totaal 21 regio’s waaronder Jönköping County, Halland County and Örebro County
• Kronoberg, Södermanland County, Stockholm, Västra Götaland and Östergötlan, Skåne. Winkels zijn open maar er wordt afgeraden om ze te bezoeken als vrije
tijdsbesteding, alleen voor noodzakelijke boodschappen. Zweden blijft in dit kader sturen op eigen verantwoordelijkheid van de bevolking en dwingt niet af.
• Om de effecten van de verspreiding van Covid-19 te beperken, geldt een tijdelijk verbod op toegang tot de EU via Zweden.
De regering heeft besloten het inreisverbod te verlengen tot 22 december 2020. Vanaf 10 november geldt voor reizen naar Zweden vanuit NL code oranje.
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Open
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Open
Belangrijke artikelen/informatie
• Overzicht van maatregelen die gelden: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zweden/veelgestelde-vragen-over-hetcoronavirus-zweden (Laatste update: 11-11-2020)
• Engelstalige officiële website met coronamaatregelen en landelijk en per regio nieuws: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-andincidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
• Analyse wat er moet gebeuren om tot een nationale lockdown te komen. Vooralsnog niet aan de orde: https://www.thelocal.se/20201106/is-sweden-heading-fora-national-lockdown.

Oostenrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 2%
• Planten: 3%
Lockdown
• Lockdown
• Onder andere niet-essentiële winkels zijn gesloten vanaf 17 november t/m 6 december 2020
• Vanaf 17 november moet men de gehele dag zoveel mogelijk binnen blijven (uitzonderingen worden gemaakt); dit geldt voorlopig t/m 26 november 2020
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Gesloten
• Supermarkt:
Open (tot uiterlijk 19:00 uur)
• Tuincentrum:
Gesloten
Belangrijke artikelen
• -

Kenia
Aandeel in Nederlands import (Bron: UN Comtrade)
• Bloemen: ongeveer 27%

Lockdown
• Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. We volgen de situatie op de voet.
Impact personeelsinzet
• Wegtransport
• Luchttransport
• Belangrijke artikelen/informatie
• -

Ethiopië
Aandeel in Nederlands import (Bron: UN Comtrade)
• Bloemen: ongeveer 7%
• Planten: ongeveer 1%
Lockdown
• Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. We volgen de situatie op de voet.
Impact personeelsinzet
• Wegtransport
• Luchttransport
• Belangrijke artikelen/informatie
• -

Israël
Aandeel in Nederlands import (Bron: UN Comtrade)
• Bloemen: ongeveer 0,4%
• Planten: ongeveer 0,6%
Lockdown
• Vanaf 19-9-2020 tot 1-12-2020.
• Niet- essentiële winkels gesloten
Impact personeelsinzet
• Wegtransport
• Luchttransport
• Belangrijke artikelen/informatie
• -

