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Tijdelijke opschorting van de Indonesische exportheffing op palmproducten  

  
 
 
 
Sinds februari 2022 heeft de Indonesische regering een hele reeks maatregelen getroffen om de prijs van de 
lokale bakolie, waarvan palmolie het voornaamste ingrediënt is, onder controle te houden. De bestaande 
exportheffingen werden substantieel verhoogd. Een exportban werd ingevoerd en vervolgens opgeheven en 
vervangen door de invoering van een minimumvolume en maximumprijs voor de lokale markt gecombineerd 
met de uitgifte van exportvergunningen Deze maatregelen hebben de hele industrie ontregeld. 
Exportvergunningen werden moeilijk verkregen en de tanks van de raffinaderijen en fabrieken liepen vol. 
Hierdoor kwamen de lokale palmolieprijzen onder enorme druk te staan en konden de producenten hun 
palmolie maar mondjesmaat verkopen. De lokale palmolieprijs dook tijdelijk onder de USD 500/ton, terwijl op 
de wereldmarkt palmolie verhandeld werd boven de USD 1 200/ton. 
 
Recentelijk besliste de Indonesische regering om vanaf 15 juli de exportheffing op de verkoop van ruwe 
palmolie tot eind augustus 2022 op de schorten. De exportheffing van USD 200/ton valt dus tijdelijk weg. Ook 
de ‘flush tax’ van USD 200/ton, die in het leven werd geroepen om palmolie-export toe te laten ondanks de 
heersende regelgeving, zal vanaf 1 augustus 2022 opgeheven worden. De exporttaks, die momenteel USD 
288/ton bedraagt, blijft echter onveranderd van toepassing tot eind augustus. In concreto zal dus vanaf  
1 augustus 2022  de totale exporttaks en -heffing van USD 688/ton teruggebracht worden tot USD 288/ton. 
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Met deze beslissing wil de Indonesische regering de export stimuleren, de voorraden op versneld tempo  
reduceren en de lokale markt stabiliseren. Uiteindelijk beoogt ze  de verbetering van de palmolieprijs voor de 
lokale boer en een grotere rentabiliteit voor de hele palmolieketen. Op deze manier zou het prijsniveau van 
de wereldmarkt en dat van de lokale markt snel naar elkaar moeten toegroeien. 
 
Ten gevolge van de voortdurend wijzigende overheidsmaatregelen, heeft SIPEF de laatste maanden slechts 
een minimumvolume van haar Indonesische productie verkocht. De gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs 
van de Groep daalde dan ook niet de laatste maanden. Hierdoor bevinden de palmolievoorraden van SIPEF 
zich op een recordhoogte van zo’n 30 000 ton boven het gebruikelijke onverkochte volume. De verdere 
normalisatie van de lokale Indonesische markt in de volgende weken tot maanden zal  een significante invloed 
hebben op de jaarresultaten van de Groep, die deze van het vorige jaar zullen overstijgen. 
 
 
 
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, 19 juli 2022 
 
 
 
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.  


