Marktontwikkelingen internationaal

20 januari 2021
Royal FloraHolland

Deze rapportage bevat informatie zoals bekend op woensdag 20 januari 16:00 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
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* In Nederland mogen de bloemisten tot aan het einde van de lockdown doorgaan
met de fysieke verkoop buiten de winkel
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*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.

B* S T
* In Schotland zijn de bloemisten op het vast land dicht , maar wel open voor
buitenverkoop. De supermarkten zijn alleen op het vaste land dicht.

Actuele info over transport in Europa:
https://www.tln.nl/coronavirus-enlandeninformatie/
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Nederland

Lockdown
• Geheel. De lockdown blijft van kracht t/m 9 februari. Op woensdagmiddag 20 januari werd door het demissionaire kabinet bekendgemaakt dat zij het liefst deze
week nog een avondklok willen invoeren. Deze avondklok zou gaan gelden van 20:30 tot 04:30 en zou van kracht worden tot en met 10 februari 04:30. Voor deze
maatregel is het kabinet wel afhankelijk van toestemming van de Tweede Kamer die daarover donderdag debatteert. Verder mag een huishouden per direct nog
maximaal één persoon per dag ontvangen
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Winkels op zich gesloten, maar ze mogen doorgaan met fysieke verkoop buiten de winkel tot het einde van de lockdown (t/m 8 februari).
Dit geldt niet voor winkels in winkelcentra. Het afhalen van producten is mogelijk op bestelling.
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Gesloten. Tuincentra die meer dan de helft van hun omzet uit dierenbenodigdheden halen, mogen openblijven (mits ze een eigen ingang
hebben).
Belangrijke artikelen/informatie
• De lockdown die is ingesteld om het aantal coronabesmettingen terug te dringen wordt met drie weken verlengd. Dat houdt in dat niet-essentiële winkels,
kappers, sportscholen, musea en theaters tot 9 februari nog dicht blijven. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele
verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken. Het kabinet hoopt de basisscholen en de kinderopvangcentra op 25 januari weer te
openen. Voorwaarde daarvoor is wel dat onderzoek naar de Britse variant heeft uitgewezen dat dit veilig is (dat de besmettelijkheid onder kinderen niet is
toegenomen door de Britse mutatie van het coronavirus). Het kabinet werkt aan een uitbreiding van het steunpakket, maar de details hiervan zijn nog onduidelijk
(Bron: NOS, 12-01-2021)
• https://www.nu.nl/coronavirus/6102995/kabinet-wil-liefst-deze-week-nog-avondklok-maar-heeft-steun-tweede-kamer-nodig.html (Bron: NU.nl, 20-01-2021)
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Duitsland
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 27%
• Planten: 26%
Lockdown
• Status 20 januari 2020: Vanaf woensdag 16 december landelijk gehele lock-down, initieel tot en met 10 januari, maar is verlengd tot 15 februari omdat het aantal
besmettingen niet snel daalt en er een nieuwe Duitse variant is ontdekt naast de reguliere, Britse en Zuid-Afrikaanse. 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. Er
gaan geluiden op dat de bewegingsvrijheid van mensen sterker beperkt in tijd en afstand. Een nachtelijk uitgaansverbod zou kunnen gelden en algemeen gebruik
van medische mondkapjes wordt verplicht. BGI: per deelstaat is een verschil qua openstelling van verkooppunten in sierteelt. Een overzicht is bijgesloten op de
volgende slide.
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Zie volgende pagina voor overzicht
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Zie volgende pagina voor overzicht
Belangrijke artikelen/informatie
• 20 januari 2020: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirusduitsland#:~: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.
• 5 januari 2021: VK en Duitsland verlengen lockdown – Hortipoint
• Nieuwe mutatie corona ontdekt in Duitsland, komt er een 'megalockdown' bij onze buren en wat houdt dat in? - Dagblad van het Noorden (dvhn.nl) (Bron:
Dagblad van het Noorden, 19-01-2021)
• Duitsland verlengt en verstrengt lockdown vanwege virusmutaties: medische maskers verplicht | Coronavirus | AD.nl (Bron: AD, 20-01-2021)
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Duitsland
Overzicht openstelling verkooppunten bloemen en planten
Status 20 januari 2021

Deelstaat

Groothandel

Bloemist

Afhalen aankopen

Thuisbezorgen
aankopen

Tuincentrum

Kwekerijen met eigen
particuliere verkoop

Verkooppunten
begraafplaatsen

Bouwmarkten Supermarkten

Bayern
Berlin
Brandenburg
Hamburg
Hessen
NRW
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Schleswig-Holstein
Thüringen
Niedersachsen

Saarland
MecklenburgVorpommern
Bremen
Baden - Württemberg
Sachsen-Anhalt

open

gesloten

Zelfproducerende
locaties mogen
open

Toegang zakelijk mogelijk
Speciale pas (ontheffing)
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Verenigd Koninkrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 16%
• Planten: 10%
Lockdown
• Engeland:
• Wales:
• Schotland:
• Noord-Ierland:
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
• Engeland:
• Wales:
• Schotland:
• Noord-Ierland:
• Supermarkt:
• Engeland:
• Wales:
• Schotland:
• Noord-Ierland:
• Tuincentrum:
• Engeland:
• Wales:
• Schotland:
• Noord-Ierland:

National Lockdown voor geheel Engeland van 6 januari tot tenminste half februari.
Vanaf 20 december nieuwe Lockdown. Geheel Wales zit op alert level 4.
Land opgedeeld in 5 security levels. Vanaf 5 januari gaat vaste land van Schotland van level 4 naar een tijdelijke lockdown (i.i.g. tot half
februari; review op 2 februari). Bepaalde eilanden blijven op level 3.
Nieuwe lockdown vanaf 26 december tot 6 februari (met een review op 21 januari)

Dicht
Dicht
Dicht voor vaste land Schotland (only outdoor retail en markets can be open)
Dicht
Open
Open, maar mag geen producten verkopen waarvan winkels zijn gesloten. Dus ook geen bloemen en planten.
Open
Open

Open
Dicht
Dicht voor vaste land Schotland
Dicht (geen click & collect toegestaan)
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Verenigd Koninkrijk (vervolg)
Belangrijke artikelen/informatie
• Het kabinet heeft 19 januari besloten dat de lockdown restricties in Schotland van toepassing blijven tot tenminste half februari. 2 februari zal de situatie opnieuw
worden gereviewd (Bron: bbc.uk.com, 19 januari)
• Vanaf 16 januari is Click & Collect in Schotland alleen toegestaan voor essentiële retail en bepaalde niet-essentiële retail. Tuincentra kunnen hun click & Collect
activiteiten blijven voortzetten. Online verkopen kunnen voor gesloten retailers gewoon door blijven gaan. (Bron: gov.scot, 18 januari)
• In de Market Update van januari meldt de Horticultural Trades Association een daling in de totale verkoop van 13% tov december 2019 (nationaal). Het
kalenderjaar 2020 eindigde in totaal wel 10% lager dan 2019. In december presteerden de categorieën "tuin en tuinieren" sterk, terwijl de verkoop van catering
57% daalde voor het jaar 2020 versus 2019. Ondanks de sluiting van tuincentra en 8 weken minder handelstijd in 2020, eindigde de verkoop van de categorie
"tuin en tuinieren" het jaar met 3% hoger dan 2019 als geheel en 21% hoger in december 2020 in vergelijking met december 2019. Er was een opvallende groei
in de verkoop van plantverzorgingsproducten in december, waarvoor de omzet 45% hoger was dan in dezelfde maand in 2019. (Bron: HTA.org.uk Garden Retail
Monitor HTA Market Update January 2021)
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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 8m 2); ; dienstverlening/bezorging aan huis
toegestaan
• Vanaf 15/12/2020 einde lock down, met behoud van avondklok, mits de doelen gerealiseerd worden.
• Etappe 3: nnb
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Vanaf 28 november open
• Supermarkt:
Open *)
• Tuincentrum:
Vanaf 28 november 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
• Sinds 15 december is interregionaal reizen toegestaan, maar in het hele grootstedelijk gebied geldt een avondklok van 20.00 uur tot 06.00 uur. Vanaf 2 januari
kampen 15 regio’s een verlengde avondklok van 18.00 uur tot 06.00 uur vanwege de evolutie van de gezondheidssituatie. Deze departementen zijn: HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Ardennen, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vogezen, Territoire de
Belfort en Moezel. Uitstapjes en verplaatsingen zonder afwijkende attesten zijn daarom tijdens de avondklok verboden op straffe van een boete van € 135, - en bij
herhaling maximaal € 3.750, -. Op 29 december besloot de Defensieraad bijzondere waakzaamheid te betrachten in een twintigtal departementen waar de
besmettingsgraad onder de algemene bevolking (of onder de 65-plussers) meer dan 200 bedraagt. (Bron: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)
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Frankrijk
Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)
• Lancering FraisEtLocal.fr-platform voor verse en lokale producten, planten en bloemen: het Ministerie van Landbouw en Voedsel, in samenwerking met de
Kamers van Landbouw, kondigde op dinsdag 12 januari 2021 de opening aan van het 'Vers en lokaal' platform, dat het gemakkelijk maakt om de producenten van
de netwerken te identificeren partners en hun verkooppunten dichtbij huis. Dit platform heeft nu meer dan 8.000 boerderijen en verkooppunten voor directe
verkoop verspreid over heel Frankrijk en in overzeese gebiedsdelen, geleverd door de eerste twee partnerplatforms: "Bienvenue à la Ferme" www.bienvenue-a la-ferme.com, het landbouwonderwijsnetwerk http://www.laventureduvivant.fr/ en het netwerk van de Franse vereniging van professionele stadslandbouw
(AFAUP). (Bron: JAF-info 13-12-2021)
• Terugblik op rampzalig jaar voor de bruiloftsindustrie - Volgens ASSOCEM kon in 2020 slechts 28% van de huwelijken plaatsvinden. Een van de meest getroffen
sectoren door COVID is de bruiloft en kleine evenementenbranche. Voor alle professionals die in deze beroepen werken (weddingplanners, cateraars,
kamerdecorateurs, dj's….), Is het afgelopen jaar rampzalig geweest en velen van hen riskeren een faillissementsaanvraag. Volgens ASSOCEM kon in 2020
slechts 28% van de bruiloften en kleine evenementen plaatsvinden. De andere werden in 16% van de gevallen uitgesteld of zelfs geannuleerd. Terwijl een derde
epidemische golf het begin van het jaar 2021 al bedreigt, onthult de vereniging van weddingplanners, huwelijksontwerpers en ceremoniële ambtenaren in Frankrijk
een infografiek en deelt haar analyse van de situatie van een zwaar getroffen sector. Een moeilijk laatste kwartaal dat bruiloftsprofessionals verzwakte. Afgelopen
september hoopte ASSOCEM dat 42% van de bruiloften en kleine evenementen tegen eind 2020 zouden kunnen plaatsvinden. Maar het laatste kwartaal
verslechterde de situatie voor professionals in de sector, die al zwaar werden getroffen door de eerste opsluiting en het verbod op bijeenkomsten tijdens de
zomer. De tweede lockdown, hoewel deze flexibeler was dan de vorige, luidde de doodsteek voor alle privé-evenementen, resulterend in alarmerende cijfers:
▪ minder dan 30% van de huwelijken kon in 2020 plaatsvinden;
▪ 55% werd overgedragen naar 2021 of later;
▪ 16% werd ronduit geannuleerd.
(Bron: JAF-info 13-01-2021)

Frankrijk
Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)
• Franck Poncet President van de Emova-groep: “Als we periodes van opsluiting uitsluiten, doet de markt het redelijk goed. Het is een zeer veerkrachtige markt “.
De regering zou donderdag nieuwe maatregelen kunnen aankondigen om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan, waaronder een vervroegde avondklok
van 18.00 uur in het hele land. Een mogelijkheid die bloemisten als Franck Poncet, voorzitter van de directie van Emova group, eigenaar van Monceau Fleurs,
zorgen baart. Als herfinancieren op korte termijn wordt uitgesloten, zou het kabinet donderdag nieuwe maatregelen kunnen aankondigen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Onder de genoemde lanen: een verlenging van de avondklok tot 18.00 uur in het hele land, en niet langer alleen in de oostelijke
departementen. Deze hypothese geeft aanleiding tot bezorgdheid van Franck Poncet, voorzitter van de raad van bestuur van Emova groupe, eigenaar van
Monceau Fleurs. “We zijn bang voor de avondklok om 18.00 uur omdat het mechanisch de openingstijden van onze bedrijven zal verminderen. Vaak worden
bloemen op het laatste moment gekocht, wanneer je zonder werk of transport komt ", zei hij woensdag in La France Bouge over Europa 1.
• “Hoe meer we onze werkuren verminderen en onze koopkansen verkleinen, hoe meer impact het heeft. Maar wat niet wordt verkocht, wordt niet terugverdiend ”,
vervolgde hij.(Bron: JAF-info 15-01-2021)
• Premier Jean Castex hield op 14 januari 2021, een week voor de aanvankelijk geplande datum, een persconferentie om de balans op te maken van de situatie in
de strijd tegen Covid-19. Hoofdpunten:
• Situatie nog steeds zorgwekkend, onder controle en kwetsbaar
• Zeer aangescherpte grensmaatregelen ook binnen Europa
• De avondklok om 18.00 uur strekt zich uit over het hele grondgebied vanaf zaterdag en voor minstens 15 dagen.
• Winkels: aanmoediging om op zondag en tijdens de middagpauzes te openen
• Geen sluiting van scholen
• Versnelling van de vaccinatiecampagne
• Nieuwe economische maatregelen - Evolutie van het solidariteitsfonds - PGE
(Bron: JAF-info 15-01-2021)

Italië
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 4%
• Planten: 7%
Lockdown
• Zie meest recente officiële regels in 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).
De regio’s in Italië worden aangeduid met een kleurcode: rood (hoog risico), oranje (gemiddeld risico), geel (laag risico) en wit (nauwelijks risico), met voor elke
kleur andere regels.
Vanaf zondag 17 januari geldt voor de regio’s Lombardije en Sicilië en voor en de provincie Bolzano (Trentino-Alto Adige) code rood. Voor Toscane, Sardinië,
Campanië, Molise en Basilicata en de provincie Trento (Trentino-Alto Adige) geldt code geel. Alle andere regio’s zijn code oranje. Via Covidzone.info zie je per
dag welke regio welke kleur heeft.
Is 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
(bezorgen is wel toegestaan).
Als een regio oranje is, dan zijn bars en restaurants zijn dicht (bezorgen is wel toegestaan). Er mag niet tussen gemeentes worden gereisd zonder noodzakelijke
reden (werk, studie, medische redenen).
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Italië
Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)
Ook in de regio’s die geel zijn, 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 laten bezorgen. Vanaf maandag 18 januari mogen musea in
gele en witte zones doordeweeks de deuren openen.
Nieuw is de zona bianca, voor regio’s die minstens drie weken lang minder dan vijftig besmettingen per honderdduizend inwoners hebben. Is een regio wit, dan
vervalt de avondklok en mogen alle musea, theater, bioscopen en sportscholen open. Wel blijft het verplicht om binnen en buiten een mondkapje te dragen en
een meter afstand te houden.
Een actueel gedetailleerd overzicht van alle corona-gevallen in Italië, zowel per regio als per provincie, vind je via https://lab.gedidigital.it/gedivisual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia. (Bron: https://ciaotutti.nl, 16-01-2021)
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Polen
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 4%
• Planten: 5%
Lockdown
• Geheel, tot en met 31 januari
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Gedeeltelijk, alleen open buiten winkelcentra
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Open
Belangrijke artikelen/informatie
• Op 5 januari heeft het Poolse parlement de lijst van bedrijven die in verband met de pandemie financiële steun kunnen aanvragen, uitgebreid. Daarom vallen ook
bloemisten onder het financiële schild. Het bedrijf dat de aanvraag indient moet een omzetdaling van minstens 30% noteren in de periode tussen april en
december 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019 of van oktober tot december 2020 ook in vergelijking met dezelfde periode in 2019.(Bron:
Agroberichten, 15-01-2021)
• De moeilijke situatie in Europa met betrekking tot COVID-19 en het nog steeds grote aantal mensen in ziekenhuizen in Polen maken het noodzakelijk de
bestaande pandemische beperkingen te verlengen tot 31 januari. Op 18 januari zullen leerlingen in de groepen 1 t/m 3 van de basisschool weer terug keren naar
scholen onder strenge sanitaire voorzieningen (Bron: Gov.pl, 11-01-2021)
• 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 tot 1 maart (*)
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.
(Bron en meer info op: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/)
• Goede bedrijfsresultaten Euroveiling ondanks coronajaar: de Brusselse Euroveiling, waar bloemen en planten voor de Belgische markt geveild worden, sluit 2020
af met een lichte omzetdaling. Omdat de fysieke veiling dit voorjaar acht weken gesloten was en Belgische bloemenwinkels wekenlang dicht gingen, is dit een
flinke opsteker. “Nadat de eerste lockdown achter de rug was, hebben we een heel goed jaar gedraaid”, vat commercieel verantwoordelijke Sim Echelpoels het
jaar samen. Door digitalisering en besparingen ligt de winst zelfs hoger. (Bron: Vilt.be,14-01-2021)
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België
Belangrijke artikelen/informatie
• 20210118 Belgische online supermarkt Hopr van start: de Belgische online supermarkt Hopr start dit kwartaal nog met zijn activiteiten. Door de coronacrisis liep
het project van de Limburgse ondernemer Stijn Martens vertraging op, maar nu is alles in gereedheid, vertelt hij aan Gondola. Martens laat nu aan Gondola
weten dat zijn project dit kwartaal nog van start gaat. In welke stad dat zal zijn, houdt hij nog even geheim, al is de kans groot dat het in Hasselt of Leuven zal
zijn. Dat zijn de steden die al ter sprake kwamen. Stijn Martens was eerder actief als online marketingmanager bij Brussels Airlines en marketingdirecteur bij
telecomprovider Mobile Viking. Hij ziet in ons land heel wat mogelijkheden voor een online supermarkt. “Belgen zijn klaar voor gratis thuislevering van online
boodschappen”, zei hij in een interview met Gondola. Hij wil het verschil maken met gratis leveringen, terwijl klassieke supermarkten geld vragen onder een
bepaald bedrag. Hopr wil ook met next day delivery werken. Door de coronacrisis heeft online boodschappen doen aan populariteit gewonnen, waardoor het
project nog aantrekkelijker geworden. “Er zijn al 2.500 mensen die zich ingeschreven hebben”, meldt Stijn Martens. “En dat zonder marketingbudget.” (Bron:
www.gondola.be, 15-01-2021)
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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
• Moskou heeft de beperkingen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen tot 21 januari verlengd, maakte burgemeester Sergei Sobyanin donderdag
bekend. Stedelijke universiteiten en hogescholen en extra onderwijsinstellingen zullen afstandsonderwijs verzorgen en sportscholen zullen gesloten blijven. Alle
schoolkinderen in Moskou kunnen maandag 18 januari weer terugkeren naar school (Bron: Moscow times, 14-01-2021)
• Musea in Sint-Petersburg de Leningrad dierentuin zullen maandag weer open gaan na de opdracht te hebben gekregen om 12 dagen te sluiten tijdens de
nieuwjaarsvakantie vanwege toenemende coronavirusinfecties. Tentoonstellingen en concerten, evenals toeristische busreizen zullen ook mogen worden hervat.
(Bron: Moscow times, 12-01-2021)
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Zwitserland
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 3%
• Planten: 4%
Lockdown
• De Bondsraad verlengt de COVID-19 maatregelen, waartoe in december werd besloten, met vijf weken (dus tot eind februari).
• Vanaf maandag 18 januari worden de nationale maatregelen verder aangescherpt: winkels en markten zijn gesloten. Uitgezonderd hiervan zijn winkels/markten
die goederen voor dagelijks gebruik aanbieden. Het is mogelijk bestelde goederen op locatie af te halen.
• De maatregel dat winkels, tankstation-winkels en kiosken na 19.00 uur en op zondag gesloten moeten blijven, komt te vervallen.
• Kantons nemen - waar nodig - aanvullende maatregelen.
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur (zondagen gesloten)
• Supermarkt:
Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur (zondagen gesloten)
• Tuincentrum:
Open, uitsluitend tussen 06:00 en 19:00 uur (zondagen gesloten)
Belangrijke artikelen/informatie
• Sluiting van winkels met niet-essentiele goederen: de Bondsraad zal vanaf maandag 18 januari de nationale maatregelen aanscherpen. Winkels en markten zijn
gesloten. Winkels en markten die goederen voor dagelijks gebruik aanbieden, zijn hiervan uitgesloten. Het is mogelijk om bestelde goederen op locatie af te
halen. De maatregel dat winkels, tankstationwinkels en kiosken na 19.00 uur en op zondag gesloten moeten blijven, komt te vervallen. Kiosken, bakkerijen,
tankstationwinkels, apotheken, drogisterijen, opticiens, gehoorapparaatwinkels, telecomproviders, reparatie- en onderhoudswinkels, wasserijen, kapsalons,
bouw- en tuinwinkels en bloemenwinkels mogen open blijven. Dienstverleners zoals kapsalons, postkantoren, banken, reisbureaus, solariums en wasboxen
moeten tussen 19.00 uur en 6.00 uur en op zondag sluiten - ook op treinstations en luchthavens. (Bron: Srf news, 13 januari 2021 https://www.srf.ch/news/schweiz/homeoffice-pflicht-laeden-zu-so-verschaerft-der-bundesrat-die-corona-massnahmen)
• Voor actuele maatregelen in Zwitserland zie: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-402269208
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Zweden
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 2%
• Planten: 4%
Lockdown
• Status 20 januari 2021: 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).
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Open
• Supermarkt:
Open
• Tuincentrum:
Open
Belangrijke artikelen/informatie
• 20 januari 2021: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zweden/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-zweden:, met
een overzicht van maatregelen die gelden
• 20 januari 2021 : 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
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Oostenrijk
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)
• Bloemen: 2%
• Planten: 3%
Lockdown
• Lockdown (gepland t/m 24 januari) wordt verlengd tot 7 februari 2021.
• Actuele maatregelen:
• Supermarkten, apotheken ed. blijven open tussen 6.00 uur en 19.00 uur. 'Click & Collect' is mogelijk in alle winkels (afhalen tussen 6.00 en 19.00 uur).
• ‘Thuis/binnen blijven' geldt de gehele dag (uitzonderingen zijn toegestaan, o.a. bij zorg voor mensen die ondersteuning nodig hebben, basisbehoeften,
individuele sporten, wandelen).
Verkooppunten sierteelt
• Bloemist:
Gesloten
• Supermarkt:
Gesloten
• Tuincentrum:
Gesloten
Belangrijke artikelen
• Oostenrijk heeft zondag besloten de lockdown te verlengen tot 7 februari, waarbij enkele maatregelen worden aangescherpt. De lockdown zou op 25 januari
eindigen, maar wordt nu met twee weken verlengd. De minimumafstand is vergroot van één naar twee meter en FFP2-maskers zijn verplicht in het openbaar
vervoer en de detailhandel. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz vertelde verslaggevers dat hij 'twee tot drie zware maanden' verwacht, gezien de
hoge besmettingspercentages van het coronavirus. (Bron: The Local, 17 januari 2021 - https://www.thelocal.at/20210117/austria-extends-coronavirus-lockdownuntil-february-7th)
• 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
• The nationwide curfew has been extended up to 12th March 2021. The curfew bars the movement of all persons from 10:00 a.m. to 4 a.m. daily. 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 for all persons and failure to comply will attract a fine of Ksh.20,000 (approx. €148).
Impact of staff deployment
• Road transport
• Air transport
• 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/

Ethiopia
Share of Dutch imports (Source: UN Comtrade)
• Flowers: about 7%
• Plants:
about 1%
Lockdown status
• All passengers arriving into the country are required to present a negative COVID-19 PCR 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.
• Passengers transiting through Bole International Airport are not required to present a negative COVID-19 test. The maximum transit time is 72 hours.
Passengers with a layover of 8 hours or more may be directed to an airport hotel to wait for their connecting flight.
• Mandatory self-isolation has now been withdrawn countrywide except for Tigray regional state which is implementing additional COVID-19 containment
measures. All arrivals (including travellers from other parts of Ethiopia) are required to complete a 24-48 hour quarantine, during which time a COVID test will be
arranged.
• Wearing of face masks is mandatory in all public places across the country.
• No cases of COVID-19 have been detected at flower farms
Impact of staff deployment
• Road transport
• Air transport
• Cargo capacity on the National carrier Ethiopian Airlines is currently stable.
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

Israël
Aandeel in Nederlands import (Bron: UN Comtrade)
• Bloemen: ongeveer 0,4%
• Planten: ongeveer 0,6%
Lockdown
• Donderdag 21 januari loopt de derde lockdown af. De verwachting is dat dinsdag 19 januari besloten wordt dat de lockdown met een week verlengd gaat worden.
Impact personeelsinzet
• Wegtransport
• Luchttransport
• Belangrijke artikelen/informatie
• As Israeli death toll tops 4,000, ministers set to extend lockdown for 3rd week | The Times of Israel

