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17 februari 2021
Royal FloraHolland

Deze rapportage bevat informatie zoals bekend op woensdag 17 februari 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

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 het einde van de lockdown 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.  

* In Schotland zijn de bloemisten op het vast land dicht, maar wel open voor 

buitenverkoop.  
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Nederland

Lockdown

• Geheel. De lockdown blijft van kracht t/m 1 maart. 

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Winkels op zich gesloten, maar ze mogen doorgaan met fysieke verkoop buiten de winkel tot het einde van de lockdown. Dit geldt niet 

voor winkels in winkelcentra. Het afhalen van producten is mogelijk op bestelling.

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Vanaf woensdag 10 februari beperkt open voor het afhalen van bestellingen (click & collect). Tuincentra die meer dan de helft van hun 

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

Belangrijke artikelen/informatie

• De rechtbank in Den Haag oordeelde dinsdag 16 februari dat de avondklok per direct moest worden opgeheven, omdat de coronamaatregel op de verkeerde 

rechtsgronden was genomen. Het kabinet heeft, zoals verwacht, een spoedwet naar de Tweede Kamer gestuurd om de avondklok een betere juridische basis te 

geven. Op die manier wil het demissionaire kabinet de maatregel in stand houden. Het kabinet wil de maatregel hoe dan ook handhaven, en ook niet een paar 

dagen pauzeren want dat zou de chaos vergroten. Het heeft daarom hoger beroep aangetekend en intussen gevraagd om het besluit van de rechter op te 

schorten. Het hof heeft daar dinsdag na veel geharrewar mee ingestemd. En daardoor blijft de avondklok in ieder geval tot vrijdag overeind. Op die dag, of kort 

daarna, doet het gerechtshof uitspraak (Bron: NOS.nl. 16 februari).
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Duitsland  
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 27%

• Planten: 26%

Lockdown
• Status 17 februari 2021: Landelijk gehele lock-down tot minimaal 7 maart (initieel tot 15 februari).Scholen mogen in de principe open alhoewel men dit landelijk niet verstandig 

acht, zijn de deelstaten hier zelf verantwoordelijk voor. 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.

• Werknemers in de transportsectoren waren tot nu vrijgesteld van coronatestverplichtingen als onderdeel van grensoverschrijdend goederenvervoer. Maar volgens de nieuwe 

‘inreisverordening coronavirus’ geldt dit alleen als de werknemers niet uit een zogenaamd “hoog risico gebied (hoge incidentie) of nieuwe virusvariant gebied" komen. Anders 

moet bij de grens een negatief Corona-testresultaat overlegd worden. Voor werknemers in de transportsector die komen uit hoog risicogebied, geldt een uitzondering op de 

testplicht (maar niet op de registratieverplichting) als ze minder dan 72 uur in het gebied waren voordat ze Duitsland in willen reizen. Daarbij moeten ze de aanbevolen 

maatregelen wel in acht hebben genomen. Deze uitzondering is echter niet van toepassing op gebieden waar nieuwe virusvarianten heersen. Wegvervoermaatregelen tijdens 

de coronacrisis | evofenedex (scroll op de pagina naar Duitsland voor een volledig overzicht)

• Informatie over risicogebieden en hoe Duitsland hiermee omgaat, is te vinden op: RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete 

durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI

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
• 17 februari 2021: 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
Status 17 februari 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

Mecklenburg-

Vorpommern

Bremen

Baden - Württemberg

Sachsen-Anhalt

Open Gesloten
Toegang zakelijk mogelijk 

soms met speciale pas 

(ontheffing)

Open, 
Als ze alleen eigen 

productie verkopen



Verenigd Koninkrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 16%

• Planten: 10%

Lockdown

• Engeland: National Lockdown voor geheel Engeland van 6 januari tot tenminste half februari.

• Wales: Vanaf 20 december nieuwe Lockdown. Geheel Wales zit op alert level 4. (verlengd tot 19 februari)

• Schotland:  Land opgedeeld in 5 security levels. Vanaf 5 januari gaat vaste land van Schotland van level 4 naar een tijdelijke lockdown (verlengd tot eind 

februari). Bepaalde eilanden blijven op level 3.

• Noord-Ierland: Nieuwe lockdown vanaf 26 december tot 5 maart (met een review op 18 februari) 

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist:

• Engeland: Dicht

• Wales: Dicht

• Schotland: Dicht voor vaste land Schotland

• Noord-Ierland: Dicht (geen click & collect toegestaan)

• 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: Dicht voor vaste land Schotland

• Noord-Ierland: Dicht (geen click & collect toegestaan)
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Verenigd Koninkrijk (vervolg)

Belangrijke artikelen/informatie

• De premier zal maandag 22 feb een routekaart van Engeland presenteren, waarin het opheffen van de maatregelen worden beschreven met daarin streefdata. 

Hij waarschuwt wel voor vertragingen wanneer besmettingen hoog zijn.  (Bron: bbc.uk.com, 16 februari) 

• Vanaf 15 februari moeten mensen die in Engeland arriveren vanuit een land dat op de "travel ban list“ staat, zich minimaal 10 dagen isoleren in een quarantaine 

hotel. Voordat men op reis gaat, moet de hotelkamer worden geboekt en betaald. Tijdens het verblijf worden 2 COVID-19-tests afgenomen. Als men uit een land 

komt dat niet op de lijst met verboden reizen staat, moet men zichzelf 10 dagen thuis isoleren en 2 COVID-19-tests boeken. (Bron:www.gov.uk, 15 februari)

• De winkelverkopen in Schotland van vorige maand  waren de slechtste maandelijkse prestaties sinds april en de slechtste resultaten voor januari ooit. Nieuwe

cijfers van het Scottish Retail Consortium (SRC) toonden aan dat de totale omzet jaar op jaar met bijna 28% daalde. De verkoop van voedingsmiddelen steeg 

met 4,3%, maar de non-foodsector daalde met meer dan de helft, doordat niet-essentiële winkels in de eerste week van het jaar moesten sluiten. (Bron: bbc.uk, 

17 februari)

• Vanaf 15 feb moet iedereen die in Schotland aankomt vanuit buiten de Common Travel Area (rest UK en Ireland) zichzelf 10 dagen isoleren in het quarantaine 

hotel tegen kostprijs. 6 hotels in de buurt van de luchthavens zullen hiervoor worden gebruikt. Men wordt in deze tien dagen quarantaine twee keer op het virus 

getest - één keer op dag twee en één keer op dag acht na aankomst. (Bron: www.gov.scot, 9 februari)

• Scholen in Schotland gaan vanaf maandag weer open voor de groepen 1 en 2 en sommige oudere leerlingen. De impact wordt nauwgezet gemonitord, voordat

andere groepen mogen volgen. De rest van de maatregelen blijven minimaal tot begin maart van kracht. De Schotse regering bereidt een nieuwe strategie voor 

om de lockdown te versoepelen, die volgende week zal worden gepubliceerd en zal de voorwaarden uiteenzetten waaraan moet worden voldaan voordat de 

beperkingen kunnen worden opgeheven. (Bron: inews.co.uk. ,16 februari)

• Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Chauffeurs uit andere EU lidstaten zijn vrijgesteld van verplichte quarantaine in UK, maar moeten zich wel registreren 48 

uur voordat ze het VK inreizen. Daarnaast moet ze een vrachtbrief en een communautaire vergunning hebben (ervan uitgaande dat het voertuig groot genoeg is 

om er een te vereisen). Ook moeten ze Annex 3 van de Europese Commissie/Green Lanes (het EC International Workers COVID-document) bij zich hebben. 

Naast het registratieformulier is ook een bewijs nodig dat de chauffeur beroepsmatig het land in komt. Een CMR vrachtbrief of ander bewijsmateriaal, zoals 

bijvoorbeeld een brief van de werkgever, wordt geaccepteerd. Zie voor verdere informatie https://www.tln.nl/coronavirus-en-landeninformatie/
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Frankrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata):

• Bloemen: 13%

• Planten: 13%

Lockdown
• Gedeeltelijke lock down wordt aangescherpt va. 31-01-2021 (*):

• Winkels open tot 18.00 u, met inachtneming van afstand regels (max. 1 persoon per 8m2); ; dienstverlening/bezorging aan huis toegestaan
• Non-foodwinkelcentra, met een oppervlakte van meer dan 20.000 m2, dat wil zeggen de winkelcentra die de meeste vermenging van de bevolking 

bevorderen, worden gesloten.

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

Belangrijke artikelen/informatie
• 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   .   
• 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)
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Frankrijk

Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)

• Er ontstaan diverse initiatieven om (online) verkoop van lokaal geproduceerde bloemen te promoten met webshops als Fleurs d’ici en Monsieur Marguerite. Maar 
ook (her)ontdekt de Franse consument de bloemenautomaten waar men bloemen kan kopen als de bloemenwinkel gesloten is. De groep InVivo Retail, eigenaar 
van de drie tuincentraketens Gamme Vert, Jardiland en Delbard gaf eind vorig jaar te kennen, bij een online netwerkmeeting met 1800 stakeholders, dat de groep 
streeft naar 90 % inkoop van Franse teelt per 2025. (Bron: LAN Covid Newsletter, 26-01-2021)

• Jaarcijfers Tuincentra en dierenwinkels in Frankrijk: na november, verstoord door een tweede lockdown, boekten de tuincentra in december een veel beter 
resultaat. Hun omzet herstelde zich met 16,1%, vergeleken met december 2019. Hoewel alle sectoren sterk zijn gegroeid, leverde het in home segment, 
gestimuleerd door kerstinkopen, de grootste bijdrage aan de groei van de maand. Het einde van dit jaar sluiten de tuincentra af met 1,1% in de plus. Bepaalde 
segmenten, zoals planten, hebben de daling in verkoop van de lente nog lang niet ingehaald, met name vanwege de sluiting van de bloemisterijen tijdens de twee 
lock downs (-19,5% cumulatief).(Bron: JAF-info 29-01-2021)

• (*) Verklaring van premier Jean Castex aan het einde van de Covid-19 Defensieraad - De lock down wordt aangescherpt; vanaf zondag 31-01 worden "non-
foodwinkelcentra, met een oppervlakte van meer dan 20.000 m2, dat wil zeggen de winkelcentra die de meeste vermenging van de bevolking bevorderen, 
gesloten", Het afstand houden zal vanaf maandag ook “geïntensiveerd” worden in “alle supermarkten”, zei Jean Castex. "Wat de kosten ook zijn" (door de staat 
gegarandeerde leningen, solidariteitsfonds, arbeidstijdverkorting) zal natuurlijk van toepassing zijn op alle betrokken werknemers en bedrijven ", zei hij. 
Maatregelen in het kort:

• Een nieuwe lock down is voorlopig uitgesloten
• Alle reizen buiten de EU zijn verboden, "tenzij er een dwingende reden is"
• Het intensiveren van telewerken
• Meer controles aangekondigd tegen de enkelingen die hiervan afwijken
(Bron: JAF-info, 29-01-2021)



Frankrijk

Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)

• Enkele dagen voor Saint-Valentin nieuws over Franse bloemensector: bloemenwinkels en tuincentra zijn in Frankrijk gewoon open, tot 18 uur. Er zijn diverse 

lokale initiatieven voor steun aan de bloemensector, zoals in het dorpje Montigny-en-Arrouaise (niet ver van de Belgische grens) waar de burgemeester een 

bijdrage van 10 € geeft aan eenieder die zijn of haar Valentijn met een boeket verblijdt. Op sommige plaatsen werken winkels en restaurants lokaal samen om 

voor Valentijnsdag een gecombineerd pakket te bieden van bijvoorbeeld bloemen, een thuisdiner en chocolade. En vlakbij de Spaanse grens kopen korte-keten 

liefhebbers iedere Valentijnsdag gretig lokaal geproduceerde rozen in Toulouges (bloemen afkomstig uit 3200 m2 verwarmde kassen in de Pyrénées orientales), 

zo schrijft de lokale krant trots. Meteen een beschuldigende vinger opheffend richting de “grand méchant”, te weten de Nederlandse bloemensector die, zo meldt 

de krant, de rozenteelt in Zuid-Frankrijk nagenoeg heeft platgelegd de afgelopen tien jaar. Het inmiddels tien jaar bestaande label “Fleurs de France” maakt het 

makkelijker voor de Franse consument lokaal geproduceerde teelt te herkennen. Na een moeizaam voorjaar hebben de Franse tuincentra ondanks coronavirus 

en twee lock-downs 1% meer omzet gemaakt in 2020, volgens de Fédération des jardineries et animaleries de France. (Bron: LAN Covid Newsletter, 26-01-2021)

• Sinds 31 januari zijn winkelcentra van meer dan 20.000 m² gesloten om snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat in totaal om 343 centra in 

Frankrijk. Levensmiddelenzaken en winkels met een eigen ingang aan de buitenkant van de centra mogen open blijven. Alle anderen (ook bloemisten) blijven 

dicht en kunnen alleen producten afleveren; click-and-collect is voor deze zaken verboden in de winkelcentra. Deze maatregel heeft ook impact op de aanloop bij 

winkels die wel openblijven. (Bron: LAN Covid Newsletter, 11-02-2021)

• Lancering platform FraisEtLocal.fr; Julien Denormandie lanceert het FraisEtLocal.fr-platform voor verse en lokale producten, inclusief 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 netwerkpartners en hun punten te identificeren. van verkoop dichtbij huis. Dit platform heeft 
nu meer dan 8.000 boerderijen en verkooppunten voor directe verkoop, verspreid over het hele grootstedelijk gebied en in overzeese gebieden, geleverd door de 
eerste twee partnerplatforms: “Bienvenue à la Ferme” www.bienvenue-a -la-ferme.com, de landbouw onderwijsnetwerk http://www.laventureduvivant.fr/ en het 
netwerk van de Franse vereniging van professionele stadslandbouw (AFAUP).Het platform maakt het mogelijk om producenten en hun verkooppunten op een 
kaart te lokaliseren en de zoekopdracht te verfijnen:

• Per product: fruit en groenten; vlees en vis, zuivelproducten, alcoholische dranken en sappen, kruidenierswaren en andere.
• Op type verkooppunt van producenten: verkoop aan de boerderij, afhaalpunt, winkel van de producent, markt van de producenten, alleen verkoop via 

internet.
• Door partnernetwerken20210215 plateforme FraisEtLocal.fr 
• (Bron: JAF-Info, 15-02-2021)



Italië 
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 4%

• Planten: 7%

Lockdown
• Noodtoestand verlengd 30 april 2021; 
• Per 1 februari geldt er voor de meeste Italiaanse regio’s enige versoepeling van de maatregelen. 
• 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.

Via Covidzone.info zie je per dag welke regio welke kleur heeft. Voor de provincie Bolzano (Trentino-Alto Adige) geldt tot ten minste 28 februari code rood. Ook 

de provincie Perugia en zes gemeenten in de provincie Terni (Umbrië) zijn code rood (tot in elk geval 21 februari).

Vanaf zondag 14 februari geldt in de regio’s Ligurië, Toscane, Umbrië en Abruzzo en de provincie Trento (Trentino-Alto Adige) code oranje. Voor de overige 

regio’s geldt code geel.

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. Musea in gele zones mogen 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/gedi-

visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia. (Bron: https://ciaotutti.nl, 08-02-2021)

• (*) Per 1 februari geldt er voor de meeste Italiaanse Regio’s enige versoepeling van de maatregelen (van kleurcode oranje naar geel; https://bit.ly/3rbTxTI), 
waaronder de heropening van de horeca-gelegenheden tot 18 uur ’s avonds, daarna blijft de mogelijkheid voor bezorging en afhaalservice. De avondklok blijft 
van kracht tussen 22.00 en 05.00 uur. De noodtoestand is verlengd t/m 30 april 2021. Algemene oproep van de Italiaanse regering om alle niet-noodzakelijke 
reisbewegingen te beperken. Geldt ook voor het buitenland. Reizen tussen Regio’s alleen toegestaan met noodzakelijke reden (t/m 15 februari), ook voor gele 
gebieden. (Bron: LAN, 04-02-2021)
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Polen
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 4%

• Planten: 5%

Lockdown

• Gedeeltelijk

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• De overheid heeft besloten om vanaf 12 februari de veiligheidsregels verder te versoepelen. Onder een strikt sanitair regime worden hotels, bioscopen, theaters 

gedeeltelijk geopend (50% van de capaciteit). Daarnaast worden skipistes en (openlucht) zwembaden geopend en wordt de amateur buitensport weer hervat. De 

nieuwe regels gelden voorlopig voor twee weken. (Bron: Gov.pl, 05-02-2021)

• De overheid heeft besloten om enkele veiligheidsregels te versoepelen. Vanaf 1 februari mogen winkels in winkelcentra, musea en kunstgalerijen weer open 

onder een strikt hygiënisch regime. De resterende beperkingen die tot nu toe van kracht zijn, blijven ongewijzigd (Bron: Gov.pl, 28-01-2021)

• 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)
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België 
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 3%

• Planten: 6%

Lockdown
• Beëindigd, wel continuering van preventieve regels tot 1 april (*)

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/)

• Essentiële reizen zijn enkel nog mogelijk mits verklaring op eer; sinds woensdag 27 januari zijn alleen nog essentiële reizen van en naar België mogelijk. Om in 
regel te zijn, moet er vooraf een verklaring op eer worden ingevuld. Als essentiële reizen worden o.a. beschouwd professionele verplaatsingen zoals bijvoorbeeld 
seizoenwerknemers die naar België komen. (Bron: AVBS, 29-01-2021)
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België 

Belangrijke artikelen/informatie

• Geldende Corona-maatregelen verlengd tot 1 april 2021 (o.a. verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland). Campings en vakantieparken gaan wel open 

vanaf 8/2, kappers vanaf 13/2 en overige niet-medische contactberoepen vanaf 1/3. (Bron: LAN Covid Newsletter, 11-02-2021)

• Verkoop van fruitbomen ondervindt door Corona een extra boost. Telers waren in het najaar 2020 al uitverkocht en kunnen in deze wintermaanden de vraag niet 

bijhouden, of verkopen jongere fruitbomen. (Bron: LAN Covid Newsletter, 11-02-2021)

• Floraliën Gent verhuizen naar 2022; Covid-19 blijft de Floraliën parten spelen. De Raad van Bestuur van de Koninklijke maatschappij voor Landbouw en 
Plantkunde vzw, de organisator van Floraliën Gent, besliste begin februari dat de volgende editie zal plaatsvinden van 29 april tot 8 mei 2022. Oorspronkelijk zou 
deze wereldvermaarde internationale tentoonstelling doorgaan in mei 2020, maar daar besliste de eerste lockdown anders over. “We hebben sedert vorige zomer 
een 8 tal scenario’s constant bijgewerkt in de hoop dat we corona konden voorblijven”, vertelt voorzitter Alexander Vercamer. In samenspraak met heel wat 
partners en overheden werd beslist om het evenement uit te stellen. Begin mei van dit jaar bleek niet haalbaar voor een event dat 100.000 bezoekers verwacht, 
of gemiddeld 10.000 bezoekers per dag. 
Toch een alternatief dit jaar: het oorspronkelijk thema ‘Mijn paradijs, mijn wereldse tuin’ blijft behouden voor de editie 2022. Nu iedereen in bubbels leeft en thuis 
vastzit - in de eigen omgeving of tuin – is het opvallend dat veel meer mensen aandacht hebben voor fris groen en kleurrijke planten in hun tuin en woonkamer of 
op hun terras.
De organisatoren willen dit nieuwe uitstel aangrijpen om de vernieuwing nog verder door te zetten. Een voorzet daartoe willen ze al geven in mei 2021. “We 
bereiden een kort 6 daags eigentijds hybride-evenement voor. Dat willen we afsluiten op Moederdag, en dat is voor ons ideaal”, aldus Vercamer. De KMLP hoopt 
met dit hybride-evenement Floraliën aantrekkelijk te maken voor een nieuw en jonger publiek van ‘digital natives’ en jonge gezinnen. “We werken aan een 
aanwezigheid vanuit Vlaanderen met verbanden naar verschillende locaties.” Hoe dit event er precies zal uitzien, en ook de naam, houdt de KMLP nog even voor 
zich. (Bron: AVBS, 15-02-2021)
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België 

Belangrijke artikelen/informatie

• AVBS i.s.m. PCS houden een enquête onder haar achterban m.b.t. de verplichte mlieu registratie Vanaf 1 juli 2021 en 1 januari 2022 (<50.000 euro omzet/jaar 
via RFH), wordt vanuit Royal FloraHolland (RFH) gevraagd om te starten met de registratie voor het behalen van een milieucertificaat dat voldoet aan de eisen 
van FSI (Floriculture Sustainability Initiative). Momenteel voldoen enkel de certificaten van MPS ABC en IDA van GlobalG.A.P. aan deze extra eisen die RFH 
oplegt. AVBS, PCS en Vegaplan hebben reeds stappen ondernomen om na te gaan of ook een extra pakket binnen het Vegaplan – lastenboek aan de specifieke 
eisen van de veiling kan voldoen. Meer bepaald wordt nagedacht of de ontwikkeling van een extra milieuregistratietool in de schoot van Vegaplan een 
meerwaarde zou betekenen voor de Belgische sierteler. In elk geval zal Vegaplan NET ook zonder milieuregistratietool blijven bestaan. Ook voor telers en 
handelaars die niet leveren aan de RFH, kan het aantonen van een milieucertificaat in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen in de afzet van hun 
producten. Om een definitieve beslissing te nemen of ze hier een extra pakket binnen Vegaplan voor willen uitwerken, lanceren ze een korte enquete. (Bron: 
AVBS, 15-02-2021) 

• Lidl wil binnen een jaar 23 nieuwe winkels openen in België; Supermarktketen Lidl wil voor eind februari 2022 23 nieuwe winkels openen in België. Dat is goed 
voor 500 extra banen in ons land. Het gaat onder andere om 4 nieuwe supermarkten in onder andere Mechelen en Sint-Niklaas. In 9 andere steden, vooral in 
Wallonië en Brussel, vernieuwt Lidl de bestaande winkels. Ook de verhuis van 10 oudere winkels staat op de planning. 
In februari 2021 al 6 nieuwe winkels; op 10 februari openden de nieuwe winkels in Zottegem en Virton de deuren. Op 24 februari gaan de nieuwe winkels in 
Retie, Beaumont, Aubange en Tongeren open. Later in het jaar zal Lidl nog nieuwe supermarkten openen in Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Doornik, Bouffioulx, 
Morlanwez (afbraak en wederopbouw) en in Dilsen-Stokkem, Willebroek, Couvin, Jumet, Marcinelle (verhuis binnen dezelfde stad).
Dichtbij huis met verse producten van eigen bodem; deze projecten maken deel uit van de uitbreidingsstrategie van Lidl om ruimere verkooppunten met meer 
licht te openen. Op die manier komt het assortiment van 1.900 producten beter tot hun recht. De supermarktketen merkt ook dat Belgen graag dichtbij huis willen 
kunnen winkelen, en speelt daar dan ook op in. Bovendien breidt de discounter zijn aanbod van verse producten van lokale aanbieders voortdurend uit. 
"Wij besteden extra aandacht aan lokale producten. De Belgische consument stelt dat op prijs. Zo komt de helft van onze groenten en fruit en 90% van ons vlees 
uit België. 100% van onze melk en eieren komt uit ons land", legt Isabelle Colbrandt, woordvoerster van Lidl uit. (Bron: BPN, 16-02-2021)
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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

• Alle Russische universiteiten mogen vanaf 8 februari persoonlijke/face-to-face lessen hervatten, volgens het decreet dat vrijdag door het Russische ministerie 

van Wetenschap en Hoger Onderwijs is uitgevaardigd (Bron: Moscow times, 02-02-2021)

• Moskou heeft een aantal maatregelen opgeheven om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, aangezien de besmettingen de afgelopen week bleven 

afnemen, maakte burgemeester Sergei Sobyanin woensdag bekend. De maatregelen dat 30% van de werknemers van alle bedrijven op afstand werken en 

avondklok in restaurants komen te vervallen (Bron: Moscow times, 27-01-2021)

• Musea in Moskou, tentoonstellingen, bibliotheken en culturele centra zijn heropend voor bezoekers, kondigde burgemeester Sergei Sobyanin aan. Nieuwe 

regelgeving staat ook toe dat bioscopen, theaters en concertzalen tot 50% van de stoelen kunnen vullen. Er wordt echter nog steeds op afstand gewerkt: 30% 

van de werknemers krijgt een mandaat om vanuit huis te werken, terwijl inwoners van Moskou ouder dan 65 jaar en mensen met chronische 

gezondheidsproblemen wordt aangeraden thuis te blijven en niet de deur uit te gaan. Er gelden ook beperkingen voor restaurants, clubs, bars, karaokeplaatsen 

en soortgelijke bedrijven. (Bron: Moscow times, 22-01-2021)

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

• Bloemen: 3%

• Planten: 4%

Lockdown

• De Bondsraad heeft de COVID-19 maatregelen, waartoe in december werd besloten, verlengd tot eind februari.

• Op 18 januari zijn de nationale maatregelen verder aangescherpt en geldt:

• winkels/markten die niet-essentiële producten verkopen zijn gesloten; 'Click & Collect' is wel mogelijk.

• bloemen en planten vallen onder de essentiële producten.

• Kantons nemen - waar nodig - aanvullende maatregelen.                                                                           

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• De Bondsraad overlegt met de kantonale gezondheidsautoriteiten of de huidige Covid-19-beperkingen vanaf 1 maart 2021 moeten worden opgeheven of van 

kracht moeten blijven. De beslissing valt op woensdag 17 februari; de huidige maatregelen zijn van kracht sinds 18 januari. Ze omvatten de sluiting van alle 

restaurants, bedrijven die niet-essentiële producten verkopen, evenals culturele en recreatieve voorzieningen. (Bron: The Local, 16 februari 2021 -

https://www.thelocal.ch/20210216/shutdown-or-no-shutdown-what-decisions-will-switzerlands-authorities-announce-on-wednesday)

• Voor 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 10 februari 2021: Geen landelijke lock down als in NL en DE qua winkelsluiting wel aangescherpte maatregelen vanaf 24 december tot initieel 24 januari maar nu 

verlengd tot 7 februari. Mondmaskers worden aangeraden. Regio’s kunnen bij grote groei in besmettingen extra maatregelen treffen. Landelijk zijn de middelbare en hogere 

scholen nu tot 7 februari 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. 

• Vanaf 6 februari heeft u een negatieve COVID-19 PCR-testuitslag (antigeen, PCR of LAMP) nodig wanneer u Zweden inreist maar voor transportsector gelden uitzonderingen.

• Het goederenvervoer blijft toegestaan en er is geen aanvullend formulier nodig. In het decreet Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge 

eller Förenade kungariket till Sverige Svensk författningssamling 2020:2020:1258 t.o.m. SFS 2021:33 - Riksdagen dat door de Zweedse overheid is gepubliceerd staat dat de 

transportsector volledig is vrijgesteld van alle maatregelen tijdens deze pandemie. 

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie
• 10 februari 2021: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zweden/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-zweden:, met een overzicht 

van maatregelen die gelden

• 10 februari 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: versoepeling van de COVID-19 maatregelen vanaf 8 februari 2021.

• Actuele maatregelen (gelden t/m 17 februari): 

• Alle winkels zijn open; maximale openingstijden van 6.00 uur tot 19.00 uur. 

• Per klant moet een oppervlakte van 20 m2 beschikbaar zijn (voorheen: 1 klant per 10 m2). 

• ‘Thuis/binnen blijven' geldt tussen 20:00 uur en 06:00 uur (uitzonderingen zijn toegestaan, o.a. bij zorg voor mensen die ondersteuning nodig hebben, 

basisbehoeften, individuele sporten, wandelen).

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen

• Op vrijdag 12 februari 2021 is de 'Covid-19 Virus Variant Ordinance' in werking getreden. De verordening heeft betrekking op de deelstaat Tirol (met uitzondering 

van Lienz, Jungholz en de Riss-vallei in de gemeente Vomp en Eben am Achensee). Elke persoon die zich in de deelstaat Tirol bevindt (met uitzondering van de 

genoemde gebieden) moet bij het passeren van de grens een negatieve antigeentest of PCR-test laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Van deze regel is (onder 

andere) vrachttransport uitgesloten (wel moet dit aannemelijk gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door een orderbevestiging met de plaats van bestemming, 

overlegging van vrachtdocumenten). (Bron: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html)

• De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft 'snelle goedkeuring' van het kabinet gevraagd voor zijn plan om de sluiting van de zuidelijke grens van 

het land met de deelstaat Tirol te verlengen. Het Duitse persbureau DPA meldde woensdag dat de sluiting van de grens zou worden verlengd tot 3 maart; de 

sluiting liep oorspronkelijk tot 21 februari. Duitsland sloot op zondag 14 februari gedeeltelijk haar grenzen met Tsjechië en Tirol. Volgens de complexe toegangsregels 

van Duitsland zijn er strikte beperkingen voor het betreden vanuit 'virus variant areas' - waaronder Tirol - terwijl soepelere regels gelden voor 'virus risk areas', 

waaronder de rest van Oostenrijk. (Bron: The Local, 17 februari 2021 - https://www.thelocal.at/20210216/austria-germany-set-to-extend-border-closure-until-march)

• Voor de actuele maatregelen in Oostenrijk zie: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

20

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html


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

• The shipping agents have experienced a surge in demand for capacity from week 4, coinciding with the rise in prices in the Auction. However, the capacity for 

Valentine’s this year is much less as compared to last year, which is approximated at 4000 –4500 Tons per week – representing about 70% of the requirement. 

Shipping agents have started experiencing backlogs from the beginning of this week, and the situation is expected to last another couple of days.

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/

https://www.health.go.ke/home/
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 so far at flower farms

Impact of staff deployment

Road transport

Air transport

• Cargo capacity on the National carrier Ethiopian Airlines is currently stable and they do not expect any challenges in the upcoming peak season.

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

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

• Sinds zondag 7 februari 2021 heeft Israël de maatregelen van de derde lockdown versoepeld i.v.m. het dalende aantal Covid-besmettingen. Kapperszaken en 

sommige andere winkels mogen weer open.

Impact personeelsinzet

• -

Wegtransport

• -

Luchttransport

• Israël verlengt het bannen van alle inkomende en uitgaande internationale vluchten tot zaterdag 20 februari. Cargovluchten mogen wel uitgevoerd worden.

Belangrijke artikelen/informatie

Israel begins exit from third virus lockdown - France 24

Israel's third lockdown to ease Sunday morning as death toll climbs to 5,071 | The Times of Israel

https://www.france24.com/en/live-news/20210207-israel-begins-exit-from-third-virus-lockdown
https://www.timesofisrael.com/israels-third-lockdown-to-ease-sunday-morning-as-death-toll-climbs-to-5057/

