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Niet-gereglementeerde informatie 
 
 
 
 
 
 
 

 

The connection to the world of sustainable tropical agriculture  
 

 

 

Verlaging Indonesische exportheffing op palmproducten 
  

 
 
Op 25 juni 2021 werd door de Indonesische regering een aangepaste matrix voor exportheffing op 
palmproducten gepubliceerd die met ingang van 2 juli 2021 van toepassing zal zijn. Hieruit vloeit een verlaging 
van de exportheffing voort. Immers het fonds dat instaat voor de financiering van het huidige 
biodieselprogramma heeft, dankzij de verhoging van de exportheffing sinds 10 december 2020, zijn reserves 
terug kunnen opbouwen. Bovendien is de nood aan subisidiëring kleiner geworden door de hogere ruwe 
olieprijzen. 
 
De heffingen hebben voor SIPEF een belangrijke invloed op de ”ex-mill gate”- nettoverkoopprijzen voor zowel 
export als lokale verkopen van palmproducten in Indonesië. Namelijk, de lokale prijsvorming houdt ook 
rekening met de geldende exportheffing en -taks. 
 
Vanaf 2 juli 2021 zijn dus volgende exportheffingen en -taksen voor ruwe palmolie (“Crude Palm Oil” - CPO) 
van toepassing op basis van een CPO-referentieprijs die door de Indonesische regering eenzijdig wordt 
bepaald aan de hand van internationale en lokale marktprijzen: 
 
Exportheffing (in USD): 
 
 

CPO referentieprijs Nieuwe exportheffing 

<751 55 

751-800 75 

801-850 95 
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851-900 115 

901-950 135 

951-1.000 155 

>1.000 175 

 
Concreet betekent dit dat de nieuwe structuur uitgaat van een stijging van de exportheffing met USD 20/ton 
voor elke toename met USD 50/ton van de CPO-referentieprijs. Dit moet vergeleken worden met de vorige 
structuur die voorzag in een stijging van de exportheffing met USD 15/ton voor elke toename met USD 25/ton 
van de CPO-referentieprijs. 
 
Exporttaks (in USD): 
De exporttaksmatrix werd de laaste jaren niet meer aangepast.  Ter herinnering worden hieronder de van 
toepassing zijnde belastingniveaus weergegeven: 
 

CPO referentieprijs Exporttaks 

<750 0 

751-800 3 

801-850 18 

851-900 33 

901-950 52 

951-1 000 74 

1 001-1 050 93 

1 051-1 100 116 

1 101-1 150 144 

1 151-1 200 166 

1 201-1 250 183 

>1 250 200 

 
 
Onderstaande grafiek geeft een vergelijking van de totale exportheffing en - taks volgens de regeling die van 
toepassing was tussen 10 december 2020 en 1 juli 2021 en de exportheffing en -taks die van toepassing zal 
zijn vanaf 2 juli 2021. 
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Concreet betekent dit dat er voor de maand juli 2021, op basis van een referentieprijs van USD 1 094/ton, 
voor verkopen van palmolie vanuit Indonesië een gecombineerde exportheffing en -taks van USD 291/ton (= 
USD 175/ton + USD 116/ton) aangerekend zal worden of een verlaging van USD 80/ton tegenover het 
systeem dat voordien van toepassing was. 
De gecombineerde exportheffing en -taks voor de maand juni bedroeg nog USD 438/ton (op basis van een 
referentieprijs van USD 1 224/ton). 
 
Deze recente ontwikkelingen zullen bijgevolg een positieve impact hebben op het toekomstige 
winstpotentieel en op de liquiditeitsgeneratie van de SIPEF-groep. 
 
Gezien het momenteel onduidelijk is in hoeverre de prijszetting van CPO en andere palmproducten zich in de 
volgende maanden zullen aanpassen aan deze nieuwe ontwikkelingen, is het onmogelijk om een impact te 
becijferen, maar de heffingen zullen betrekking hebben op de eigen productie van bij benadering 230 000 ton 
CPO en 48 000 ton palmpitten op jaarbasis. 
 
 
 
Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de Engelse versie is 
een vrije vertaling. We hebben alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om verschillen tussen de taalversies te vermijden, maar als 
er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang. 

 
 
Schoten, 29 juni 2021 
 
 
 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 
 
* F. Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder (GSM +32 478 92 92 82) 
* J. Nelis, chief financial officer 
 
Tel.: +32 3 641 97 00    
 
 
investors@sipef.com 
www.sipef.com (rubriek "investors") 

 

 

 

SIPEF is een Belgische agro-industriële groep, genoteerd op Euronext Brussels en is gespecialiseerd 
in de - als duurzaam gecertificeerde - productie van tropische landbouwgrondstoffen, voornamelijk 
ruwe palmolie en palmproducten. Deze arbeidsintensieve activiteiten zijn geconcentreerd in 
Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Ivoorkust en worden gekenmerkt door een brede 
stakeholderbetrokkenheid, die de lange termijn investeringen op duurzame wijze ondersteunt.  
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