
Marktontwikkelingen internationaal

22 december 2020
Royal FloraHolland

Deze rapportage bevat informatie zoals bekend op dinsdag 22 december 17.00 uur.

Hoewel deze rapportage met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan het

voorkomen dat de actuele situatie in een bepaald land of regio anders is dan hier

weergegeven. Aan deze rapportage kunnen geen rechten ontleend worden.
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Bloemen- en plantenverkoop voor top-10 exportlanden Europa

B : Bloemist

S : Supermarkt

T : Tuincentrum

: Geen verkoop

: Beperkte verkoop

: Vrije verkoop

Legenda

B*S T

B S T

B*S T*

B*S T

B S T

B* S T

B S T

B S T

B S T

Actuele info over transport in Europa: 

https://www.tln.nl/coronavirus-en-

landeninformatie/

B S T
Schotland

B S T

B S T
Wales

B S T
Engeland

B S T
Noord-Ierland

* In Nederland mogen de bloemisten tot aan Kerst doorgaan met de fysieke verkoop buiten de winkel

* In Duitsland is de situatie per deelstaat heel verschillend. Zie verder op pagina 5.

* In Polen moeten de bloemisten in winkelcentra sluiten vanaf 28 december

* In Italië gelden er beperkingen voor bloemisten die gevestigd zijn in bepaalde winkelcentra en markthallen.  
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Nederland

Lockdown

• Geheel

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Winkels op zich gesloten, maar ook na Kerst mogen ze doorgaan met fysieke verkoop buiten de winkel. Dit geldt niet voor winkels in 

winkelcentra. Het afhalen van producten is mogelijk op bestelling.

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Gesloten, maar verkoop kerstbomen buiten de winkel wel toegestaan. Tuincentra die meer dan de helft van hun omzet uit 

dierenbenodigdheden halen, mogen ook openblijven (mits ze een eigen ingang hebben). 

Belangrijke artikelen/informatie

• Winkels mogen alleen openblijven als ze minstens 70 procent van hun omzet halen uit essentiële producten als voedsel, schoonmaakmiddelen en persoonlijke 

verzorging. De grens lag eerder op 30 procent. Het kabinet scherpt de regels aan, nadat meerdere budgetketens besloten toch deels open te gaan. Er blijft ook 

een uitzondering bestaan voor bredere winkels die een aparte afdeling voor levensmiddelen hebben, bijvoorbeeld een tuincentrum met een afdeling voor 

huisdieren. Die winkels moeten dan wel een eigen ingang hebben om open te mogen.(Bron: Nu.nl, 16-12-2020)

• Afgelopen dagen heeft VBW veelvuldig overleg gehad met het ministerie van Economische Zaken om meer duidelijkheid te krijgen wat nu wel en niet mag wat de 

bloemenverkoop betreft. Zojuist is meer duidelijkheid gekomen: de buitenverkoop van bloemisten mag doorgaan van (kerst)bloemen, planten en andere 

(kerst)artikelen, maar overdekte verkoop in winkelcentra niet. Ook is het afhalen van producten alleen mogelijk op bestelling. Bloemenwinkels zijn hierop dus een 

uitzondering op de basisregel die zegt dat ‘alleen essentiële winkels in de levensmiddelenbranche, drogisterijen en dierenspeciaalzaken geopend mogen zijn die 

meer dan 70% van hun omzet halen uit levensmiddelen, drogisterijartikelen en dierenvoeding’. De buitenverkoop is in ieder geval tot en met 24 december 

toegestaan.(Bron: Hortipoint, 16-12-2020)
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Duitsland  
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 27%

• Planten: 26%

Lockdown

• Status 22 december 2020: Vanaf woensdag 16 december landelijk gehele lock-down tot en met 10 januari. Scholen en kinderdagverblijven moeten in principe 

dicht,  winkels dicht, horeca. theaters e.d. dicht. Alleen essentiële winkels als supermarkten, drogisterijen, apotheken en banken mogen openblijven. BGI: per 

deelstaat is een verschil qua openstelling van verkooppunten in sierteelt. Een overzicht is bijgesloten op de volgende slide

• Er komt meer steun voor bedrijven daar wordt maandelijks 11 miljard euro voor uitgetrokken

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: zie volgende pagina voor overzicht

• Supermarkt: open (maar per deelstaat of zelfs lokaal verschillen of er wel of niet bloemen en planten mogen worden verkocht)

• Tuincentrum: zie volgende pagina voor overzicht

Belangrijke artikelen/informatie

• 22 december 2020: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-

duitsland#:~:text=Overzicht%20Duitse%20deelstaten%20en%20coronamaatregelen%20%20%20,Coronavirus%20in%20Bremen%20%2012%20more%20rows

%20.  Hier is federaal en per deelstaat een overzicht te vinden van de maatregelen. 
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Duitsland  
Overzicht openstelling verkooppunten bloemen en planten (X = open)
Status 22 december 2020
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Verenigd Koninkrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 16%

• Planten: 10%

Lockdown

• Engeland: Tiers system met lokale restricties. Strenge nieuwe lockdown voor Londen en delen van Oost en Zuid-Oost Engeland vanaf 20 december (tier 4).

• Wales: Vanaf 20 december nieuwe Lockdown. Geheel Wales zit op alert level 4.

• Schotland: Gedeeltelijke lockdown voor delen land. Vanaf 26 december gaan 29 van de 32 regio's naar level 4 (hoogste level, voor min. 3 weken) . 3  regio’s 

gaan naar level 3. Bij Level 4 mogen alleen essentiële winkels open.

• Noord-Ierland: Nieuwe lockdown vanaf 26 december voor 6 weken (met een review na 4 weken)

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: 

• Engeland: Dicht

• Wales: Dicht

• Schotland: Open; vanaf 26 december voor 29 regio's dicht  (only outdoor retail en markets can be open)

• Noord-Ierland: Open, gesloten vanaf 26 december

• Supermarkt: 

• Engeland: Open

• Wales: Open, maar mag geen producten verkopen waarvan winkels zijn gesloten. Dus ook geen bloemen en planten.

• Schotland: Open

• Noord-Ierland: Open

• Tuincentrum: 

• Engeland: Open

• Wales: Dicht

• Schotland: Open, vanaf 26 december voor 29 regio's kunnen alleen de Outdoor garden centres open.

• Noord-Ierland: Open, gesloten vanaf 26 december  (geen click & collect toegestaan)
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Verenigd Koninkrijk (vervolg)

Belangrijke artikelen/informatie

• Meer dan 1500 vrachtwagens staan vast in Kent terwijl ze wachten om UK te verlaten, terwijl de politici bezig zijn met een plan te bedenken om de Franse grens 

te heropenen voor handel en reizen. Bijna elke EU-lidstaat is nu gestopt met reizen vanuit het VK vanwege de vrees voor de virusmutatie, en de EU praat 

hierover hoe hier gezamenlijk mee om te gaan. Er zijn besprekingen gaande tussen UK en Frankrijk om een oplossing te vinden. Indien de plannen, die worden 

gemaakt, worden goedgekeurd, zullen deze waarschijnlijk woensdag in werking treden. Het testen van de vrachtwagen chauffeurs in de havens zou deel 

uitmaken van de discussie. Van EU-lidstaten wordt aangenomen dat ze erop aandringen dat Britse bemanning wordt getest op het virus voordat ze hun land 

binnen komen. (Bron: bbc.uk.com, 22 december)

• Frankrijk heeft de grens met de UK 48 uur gesloten. Door de sluiting kunnen er geen vrachtwagens en ferry passagiers vanuit Dover varen. Eurotunnel reizen 

naar Frankrijk zijn eveneens opgeschort en de Eurostar-treinen naar België rijden niet. Landen waaronder Duitsland, Italië, België, de Ierse Republiek, Turkije en 

Canada schorten Britse vluchten op. Zwitserland heeft ook Britse vluchten tijdelijk stopgezet. Oostenrijk zal ook een verbod instellen, terwijl Bulgarije vluchten 

van en naar het VK vanaf middernacht heeft opgeschort. In tegenstelling tot de kortetermijnmaatregelen in veel andere landen, loopt het verbod tot 31 

januari.(Bron: bbc.uk.com, 21 december)

• EU-landen zijn begonnen met het opleggen van reisverboden aan het UK, nadat het een meer besmettelijke en "uit de hand gelopen" coronavirusvariant had 

gemeld. Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en België stoppen allemaal met vluchten. De maatregelen variëren en zijn aanvankelijk van korte duur, 

maar de Franse regels hebben ook betrekking op het vrachtvervoer via het Kanaal. Nederland heeft passagiersvluchten vanaf de UK verboden en daarnaast ook 

veerbootpassagiers uit de UK. Vrachtverkeer blijft doorgaan. (Bron: bbc.uk.com, 21 december)

• Vanaf 20 december is er een strenge nieuwe lockdown voor Londen en delen van Oost en Zuid-Oost Engeland naar tier 4. Mensen moeten thuis blijven 

(uitgezonderd voor werk of opleiding) en niet-essentiële winkels en business moeten sluiten. De plannen voor versoepelen van de maatregelen voor de periode 

rond kerst in de bovenstaande gebieden zijn geschrapt en aangescherpt naar de maatregelen van tier 4, terwijl de rest van Engeland de versoepeling dat 

mensen bij elkaar mogen zijn van vijf dagen naar alleen Christmas Day ziet gaan. Men weet niet hoe lang de tier four maatregelen gelden. De maatregelen zijn 

nodig om de nieuwe variant van het virus onder controle te krijgen. (Bron: bbc.com, 20 december)

• Mede door de verspreiding van een nieuwe virusvariant, die zich sneller verspreid, is de lockdown voor heel Wales vervroegd van 28 december naar 20 

december. De plannen om de regels van 23 tot 27 december te versoepelen om mensen kerst te laten vieren met dierbaren, zijn geschrapt. Afspreken is nu 

beperkt tot Christmas Day. Mensen moeten thuis blijven en mogen alleen reizen bij essentiële redenen. Niet-essentiële winkels moeten sluiten en restaurants en 

bars mogen alleen open zijn voor afhaal. Mensen mogen geen mensen van andere huishoudens ontmoeten. Alleen 1 persoonshuishoudens mogen met 1 ander 

houdhouden een support bubbel vormen (Bron: bbc.uk.com, 20 december)

• Vanaf 26 december zal het hele vasteland van Schotland gedurende ten minste drie weken onder de strengste beperkingen (level 4) vallen.  Alleen niet-

essentiële winkels mogen open. Click & Collect, online services en outdoor retail mogen open. Restaurants en bars en contactberoepen moeten sluiten. Scholen 

blijven open. Mensen mogen niet bij elkaar thuis komen. (Bron: bbc.uk.com, 20 december)
7



Verenigd Koninkrijk (vervolg)

Belangrijke artikelen/informatie

• Een nieuwe lockdown komt in werking op 26 december in Noord-Ierland om het virus te onderdrukken (voor een periode van 6 weken, met review na 4 weken). 

De strengst maatregel betreft het sluiten van de niet essentiële-retail en essentiële retail moet de eerste week van de lockdown tussen 20.00 en 6.00 dicht. Click-

and-collect retail is niet toegestaan voor een periode van 6 weken (supermarkten uitgezonderd).  Men moet niet essentieel reizen vermijden. Ook geen 

samenkomsten tussen mensen binnen en buiten tussen 20.00 en 6.00. Scholen blijven open. (Bron: bbc.uk.com, 20 december)

• In de periode van 23 dec tot 27 december mogen de mensen in Noord-Ierland wel nog steeds drie huishoudens een Christmas bubbel vormen. Maar dit moet 

tot 1 dag beperkt blijven. Er is flexibiliteit rondom welke dag dit zou zijn. (Bron: bbc.uk.com, 21 december)

• Het HTA heeft om een spoedvergadering met ministers uit Wales gevraagd om tuincentra te classificeren als “essential retail” . Het HTA is van mening dat 

tuincentra open moeten blijven tijdens de nieuw ingestelde lockdown. Het niet opnemen van tuincentra op de lijst van essentieel erkent de bijdrage die de 

tuincentra leveren aan het verbeteren van het mentale en fysieke welzijn van mensen niet. Ook wordt aangedragen dat tuincentra grote en luchtige omgevingen 

bieden die verder zijn verbeterd door de sociale afstandsmaatregelen. De regering van Wales zou moeten kijken naar Engeland en Schotland waar tuincentra 

zelfs op het hoogste risico niveau veilig worden bevonden om handel te drijven. (Bron: hta.org.uk, 17 december)
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Frankrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata):

• Bloemen: 13%

• Planten: 13%

Lockdown
• Beëindiging lock down in 3 etappes:

• Vanaf 28/11/2020: winkels mogen weer open tot 21 u, met inachtneming van afstand regels (max. 1 persoon per 8m2); ; dienstverlening/bezorging aan huis 
toegestaan

• Vanaf 15/12/2020 einde lock down, met behoud van avondklok, mits de doelen gerealiseerd worden.
• Etappe 3: nog niet bekend

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Vanaf 28 november open
• Supermarkt: Open *) 
• Tuincentrum: Vanaf 28 november volledig open

*) Bloemen en planten wordt niet expliciet genoemd in de versoepelingsmaatregelen. We gaan ervan uit dat de beperkingen hiervoor vanaf 28 november ook 

ophouden. 

Belangrijke artikelen/informatie
• EMOVA Group, 1e detailhandelsnetwerk voor planten en bloemen onder de merken Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Coeur de Fleurs en Bloom's, 

kondigt zijn bedrijfsvolume aan voor het 4e kwartaal van Boekjaar 2019/2020. Franck Poncet, voorzitter van de raad van bestuur van EMOVA Group, verklaart: 
“Ondanks de sombere situatie sinds het begin van het jaar, groeit het verkoopvolume in het vierde kwartaal, wat de veerkracht van onze markt bevestigt. Klanten 
hervatten hun gewoonte om planten en bloemen te kopen na afloop van de eerste lockdown en tot het begin van de tweede lockdown.“ In oktober openden 3 
nieuwe winkels hun deuren. Men heeft vertrouwen in de toekomst van de groep en bevestigt de ambities op middellange termijn voor groei en winstgevendheid 
en voor de multi-channel inzet van de merken. " (Bron: JAF-info 21-12-2020)
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Frankrijk

Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)

• ‘Offrez des Fleurs’ ofwel ‘Red onze bedrijven’: een initiatief van het Collectif de la Fleur Française en de Chambre syndicale 
des Fleuristes d'Île-de-France en de École des Fleuristes de Paris; om de bedrijven te ondersteunen, maar ook de hele 
bloemensector in Frankrijk, is men een operatie gestart met het Collectif de La Fleur Française om de aankoop van 
bloemen door consumenten te promoten. Allereerst werd een persbericht uitgegeven om, ondanks de huidige 
omstandigheden, uit te leggen waarom het blijven kopen van bloemen essentieel is voor de bedrijven, groothandels en 
Franse producenten die vooral afhankelijk zijn van het in stand houden van onze activiteiten. Vervolgens heeft men posters 
gemaakt (in A4- en A3-formaat - zie onderaan het artikel) die men kan personaliseren, branden, afdrukken en zo klanten de 
algemene voorwaarden mee kan geven om in de winkels te bestellen. Op deze manier legt men uitl dat ze door het 
aanbieden van bloemen de hele branche ondersteunen. (Bron: JAF-info 21-12-2020)



Italië 
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 4%

• Planten: 7%

Lockdown
• Decreet is afgelopen op 3 december. Zie in afwachting van de nieuwe officiële regels artikel *). 

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open m.u.v. die die gevestigd zijn in winkelcentra en markthallen waar er sluitingen op zaterdagen en zon- en feestdagen gelden.
• Supermarkt: Open 
• Tuincentrum: Open.

Belangrijke artikelen/informatie

*) In heel Italië gelden als algemene regels het houden van één meter afstand en het dragen van een mondkapje, zowel in afgesloten ruimtes – zoals een 

supermarkt, een restaurant (tot je aan tafel zit) en het openbaar vervoer – als buiten wanneer je je tussen de mensen begeeft (het hoeft alleen niet tijdens het 

sporten of als je gegarandeerd alleen bent, bijvoorbeeld in een verlaten bos of op een verder leeg strand). Er geldt een avondklok die om 22.00 uur ingaat (en tot 

5.00 uur duurt).

Musea, bioscopen, theaters, zwembaden en sportscholen zijn dicht. In het weekend en op feestdagen sluiten ook winkelcentra de deuren. Het openbaar vervoer 

draait met een capaciteit van vijftig procent, zowel de bussen en de metro’s als de regionale treinen.

De regio’s in Italië worden aangeduid met een kleurcode: rood (hoog risico), oranje (gemiddeld risico) en geel (laag risico), met voor elke kleur andere regels.

De regio Abruzzo is op dit moment nog als enige oranje. Bars en restaurants zijn dicht (afhalen en bezorgen zijn wel toegestaan). Er mag niet tussen gemeentes 

worden gereisd zonder noodzakelijke reden (werk, studie, medische redenen).

De overige regio’s zijn geel. Dat betekent echter niet dat alles kan; ook in deze gele regio’s gelden alle algemene maatregelen en de avondklok. Bars en 

restaurants mogen in deze gele regio’s open blijven tot 18.00 uur. Vanaf dat moment mag je buiten op straat ook niet meer eten of drinken, maar je kunt wel nog 

eten afhalen / laten bezorgen.

Wordt een regio rood, dan geldt er een lockdown; je mag alleen met een geldige reden op pad. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, net als restaurants en 

bars (afhalen en bezorgen zijn wel toegestaan). Dat is het geval voor heel Italië tijdens en rondom de feestdagen.
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Italië 

Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)

Van 24 tot en met 27 december geldt voor alle regio’s code rood. Op 28, 29 en 30 december geldt overal code oranje; van 31 december tot en met 3 januari weer 

code rood, op 4 januari code oranje en op 5 en 6 januari code rood. Op 7 januari gaan de regio’s dan in principe weer terug naar bovengenoemde kleurcodes, 

tenzij de dan geldende situatie andere coderingen vereist.

Een actueel gedetailleerd overzicht van alle corona-gevallen in Italië, zowel per regio als per provincie, vind je via https://lab.gedidigital.it/gedi-

visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia. (Bron: https://ciaotutti.nl, 20-12-2020)
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Polen
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 4%

• Planten: 5%

Lockdown

• Geheel, van 28 december tot 17 januari

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Gedeeltelijk, alleen open buiten winkelcentra

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• De Poolse regering heeft besloten tot een strenge lockdown van drie weken vanaf 28 december. De minister van Gezondheid, Adam Niedzielski, vreest een 

derde golf aan het begin van het komende jaar en probeert die door middel van de lockdown te voorkomen. Tijdens de lockdown worden onder meer hotels, 

winkelcentra en skipistes gesloten. De strengere beperkingen gaan pas na de kerstdagen in, de nieuwjaarsviering wordt vrijwel onmogelijk gemaakt door de 

strenge lockdownregels. Tussen 19.00 op Oudjaarsavond en 06.00 uur op Nieuwjaarsdag geldt een uitgaansverbod. Polen die Oud en Nieuw in het buitenland

hebben gevierd, moeten bij terugkomst tien dagen in quarantaine (Bron: NOS, 17-12-2020)
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België 
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 3%

• Planten: 6%

Lockdown
• Beëindigd, wel continuering van preventieve regels (*)

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open 
• Supermarkt: Open 
• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• (*) Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten 

uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol. Dit bevat een aantal regels zoals: 

• Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

• De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging 

uitsluitend op afspraak werkt;

• Eén klant consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.

Meer info op: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
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Rusland
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 4%

• Planten: 2%

Lockdown

• Een gedeeltelijke lockdown voor Sint-Petersburg. Er gelden tevens restricties voor Moskou.

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• De massale vaccinatie tegen het coronavirus is in Moskou gestart, hebben de autoriteiten zaterdag aangekondigd. Inwoners die tot risicogroepen behoren, 

kunnen het Russische Sputnik V-coronavirusvaccin van eigen bodem krijgen in 70 door de staat gerunde klinieken in de hoofdstad.(Bron: Moscow Times, 5-12-

2020)

• De autoriteiten van Sint-Petersburg hebben opdracht gegeven om de cafés, restaurants, musea, theaters en concertzalen van de stad te sluiten in de periode 

vanaf 30 december t/m 10 januari. De waterparken, aquaria, winkelcentra, musea, tentoonstellingen, theaters en podiumkunstenorganisaties van de stad sluiten 

vanaf vrijdag hun deuren voor bezoekers. Alle binnen- en buitenevenementen met meer dan 50 mensen worden ook opgeschort (Bron: Moscow Times, 2-12-

2020)
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Zwitserland
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 3%

• Planten: 4%

Lockdown

• Verdere aanscherping van de nationale COVID-19 maatregelen vanaf 22 december 2020 t/m 22 januari 2021.

• Voor winkels geldt een nog (strengere) beperking van het aantal klanten (gerelateerd aan het vloeroppervlak).

• Er wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven; mensen moeten hun sociale contacten tot een minimum beperken en onnodig reizen vermijden.

• Kantons nemen - waar nodig - aanvullende maatregelen.

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur (zon- en feestdagen gesloten)

• Supermarkt: Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur (zon- en feestdagen gesloten)

• Tuincentrum: Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur (zon- en feestdagen gesloten)

Belangrijke artikelen/informatie

• Vanaf dinsdag 22 december gelden nieuwe beperkingen. Restaurants en bars, evenals sport-, culturele en vrijetijdsvoorzieningen, zullen hun deuren moeten 

sluiten op 22 december en gesloten blijven tot 22 januari, kondigde de Federale Raad op vrijdag 18 december aan. De openingstijden van winkels zijn beperkt en 

het aantal klanten dat tegelijkertijd een winkel binnen mag hangt af van de grootte van het bedrijf. De Federale Raad geeft aan dat als de situatie blijft 

verslechteren er snel verdere maatregelen worden genomen. Op 30 december vindt een tussentijdse evaluatie plaats. (Bron: The Local, 18 december 2020 -

https://www.thelocal.ch/20201218/switzerland-announces-the-closure-of-restaurants-other-coronavirus-measures)

• Voor de actuele maatregelen in Zwitserland zie: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-402269208
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Zweden
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 2%

• Planten: 4%

Lockdown

•Status 22 december 2020: Geen landelijk lockdown als in NL en DE qua winkelsluiting wel aangescherpte maatregelen tussen 24 december en 24 

januari. Mondmaskers worden aangeraden. Regio’s kunnen bij grote groei in besmettingen extra maatregelen treffen. Landelijk zijn de middelbare en hogere 

scholen tot 24 januari gesloten evenals alle publieke ruimten maar ook theaters etc. Thuiswerken is de norm.

•Winkels zijn open, maar er wordt afgeraden om ze te bezoeken als vrije tijdsbesteding en dus alleen te bezoeken voor noodzakelijke boodschappen. 

Sommige regio’s limiteren rond de feestdagen het bezoek aan winkelcentra. Uitverkoop na kerst wordt afraden (dringend beroep op winkeliers).

• 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

• 22 december 2020: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zweden/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-zweden:, met 

een overzicht van maatregelen die gelden

• 17 december 2020: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus, engelstalige

officiële website met coronamaatregelen en nieuws per regio en landelijk

• 22 december 2020: The government is tightening restrictions before the Christmas weekend - Krisinformation.se
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Oostenrijk
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 2%

• Planten: 3%

Lockdown

• Geen Lockdown. Er gelden versoepelde COVID-19 maatregelen vanaf 7 december 2020.

• 'Thuis/binnen blijven' geldt tussen 20.00 uur en 06.00 uur (uitzonderingen worden gemaakt).

• Vanaf 7 december zijn winkels weer open.

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur

• Supermarkt: Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur

• Tuincentrum: Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur

Belangrijke artikelen

• Na de versoepeling van de COVID-19 maatregelen vanaf 7 december gaat Oostenrijk op 26 december opnieuw in lockdown. De Oostenrijkse bondskanselier 

Sebastian Kurz kondigde 18 december aan dat Oostenrijk een driefase lockdown-proces in gaat om 'terug te keren naar normaal'. In deze periode zullen niet-

essentiële winkels sluiten, evenals diensten zoals kappers waar fysieke nabijheid onvermijdelijk is. Van 16 tot 18 januari 2021 zal een ‘ronde’ massa tests 

plaatsvinden, waarbij degenen die negatief testen, weer mogen gaan winkelen en mensen mogen ontmoeten. 'Voor iedereen die niet wil worden getest, gelden 

de lockdown-regels een week langer', zei de bondskanselier. (Bron: The Local, 18 december 2020 - https://www.thelocal.at/20201218/austria-to-enter-third-

lockdown-on-december-26th)

• Voor de actuele maatregelen in Oostenrijk zie: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
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Kenya
Share of Dutch imports (Source: UN Comtrade)

• Flowers: about 27%

Lockdown status

• A nationwide curfew is extended up to 3rd January 2021. The curfew bars the movement of all persons from 10:00 a.m. to 4 a.m. Movement is only allowed to 

persons with special passes working in essential services. Fresh cut flowers are considered an essential product therefore the transporting of fresh produce is 

allowed. Wearing of a face mask remains mandatory and failure to comply will attract a fine of Ksh.20,000 (approx. €148)

Impact of staff deployment

• -

Road transport

• -

Air transport

• The current available air freight capacity is between 3,500 – 3,750 Tons weekly this is below the optimal level of approx. 5,500 – 5,800 weekly but seems 

perfectly sufficient for the current demand.

Important articles/information

• The Government of Kenyan Ministry of Health https://www.health.go.ke/home/

• Speeches by the President of Kenya https://www.president.go.ke/briefing-room/ (usually given after every 30 days)
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Ethiopia
Share of Dutch imports (Source: UN Comtrade)

• Flowers: about 7%

• Plants:about 1%

Lockdown status

• All passengers arriving into the country (except diplomats) are required to present a negative RT PCR COVID-19 test certificate, dated within the previous 120 

hours (5 days) . Only RT 2PCR tests will be accepted. You may need to demonstrate you have such a test certificate before boarding your flight.

• All passengers will be subject to 7 days mandatory self-isolation. You must provide the address for your self-isolation upon arrival.

• Wearing of face masks is mandatory in all public places

Impact of staff deployment

Road transport

• -

Air transport

• Cargo capacity on the National carrier Ethiopian Airlines is stable except for some delays.

Important articles/information

• Ethiopian airlines travel updates: https://www.ethiopianairlines.com/aa/travel-updates/updates-on-covid-19(coronavirus)

• Foreign travel advice https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ethiopia/coronavirus
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Israël
Aandeel in Nederlands import (Bron: UN Comtrade)

• Bloemen: ongeveer 0,4%

• Planten: ongeveer 0,6%

Lockdown

• Na de versoepeling van de tweede lockdown die op 1 december jl. afliep, dreigt er in Israël door een toename van het aantal infecties een derde lockdown.

Impact personeelsinzet

• -

Wegtransport

• -

Luchttransport

• -

Belangrijke artikelen/informatie
• Health minister warns of 3rd lockdown amid grim projections, but no decision yet | The Times of Israel
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