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 1.Interdepartementale Commissie 
•  Oneerlijke concurentie voor agrarische 

sectoren 
•  Commissie Mendonza (Min Fin, LVV en HI) 
•  Opdracht: Doorrekenen fiscale maatregelen 
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2.Bestaande Wettelijke en Fiscale  Voorzieningen 

•  Wet Tarief Invoerrechten 1996 en 
Grondstoffenbesluit 1997 

•  Wet Omzetbelasting 1997 
•  Investeringswet 2001 
•  Wet op Statistiekrecht 1993 
•  Decreet VerbruiksbelastingMotorbrandstoffen 

1987  
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3. Voorstellen voor Rijstsector 

•  Verlenging Vrijstelling invoerrechten Ureum; 
 

•  Ontheffing op invoerrechten op inputs agrarische 
sector (op aanvraag); 

 

•  Vrijstelling van Omzetbelasting landbouwmachines 
en onderdelen en chemicalien die een nultarief 
invoerrechten hebben. 

 

•  Gedeeltelijke teruggave op verbruiksbelasting 
motorbrandstoffen ten bedrage van het verschil met 
Guyana (US$ 0,25/liter diesel, mrt 2008), met 
expliciete goedkeuring RvM elk seizoen. 

 

•  Additioneel adviseert men: vrijstelling voor import 
door agrarische verenigingen (cooperatieve import); 
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4. Voorwaarden 
 
1. Verplichte registratie bij LVV; 
2. Registratie bij Douane indien zelf 

geimporteerd; 
3. Schriftelijk verzoek teruggave 

brandstofbelasting met: 
-  Brandstof aankoop formulier/quotum 

formulier voor elke motor/ originele 
kwitanties 

4. Halfjaarlijkse restitutie. 
5. Evaluatie na 3 jaar. 
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5. Effecten 
•  Bij 125 liter /ha en inzaai van 30.000 ha en 

een teruggave van het verschil met Guyana 
van US$ 0.25 bedraagt de restitutie maximaal 
US$ 0,9 miljoen per seizoen. 

 

•  Aktueel (2016): Teruggave van de gehele 
Government take van ca. SRD 2 per liter komt 
neer op SRD 250 per ha en bij een opbrengst 
van 60 zakken /ha op SRD 4/zak; 

 

•  Totaal derft de Overheid SRD 7.5 miljoen (US$ 
1,2 miljoen); 

 

•  Bij 800 ha meerinzaai /export zijn deze 
deviezen al terugverdiend.  
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6. Conclusies 
•  Crisis biedt ook nieuwe kansen. De noodzaak om 

meer te exporteren om meer valuta te verdienen 
noodzaakt tot een exportstimulerend beleid. 

 

•  Enkele fiscale voorzieningen zijn reeds door de 
Overheid in kaart gebracht en direct uitvoerbaar. 

 

•  Private sector moet zich dan ook committeren aan 
productie- en export verhoging.  
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