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1. Verzoek om vrijstelling van overdrachtsbelasting is onder voorwaarden

goedgekeurd
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Hierbij delen wij u mee dat het Ministerie van Financiën op 15 juni jl. het
verzoek van Havenschap Moerdijk om met toepassing van de hardheidsclausule
vrijstelling van de overbelasting te verlenen bij de verzelfstandiging van
Havenschap Moerdijk, onder voorwaarden heeft goedgekeurd.
Aan de in het besluit van het ministerie genoemde voorwaarden kan met de
voorliggende voorstellen met betrekking tot inrichting van de verzelfstandiging
en de financiering van het Havenschap worden voldaan.
Met deze goedkeuring vervalt de opschortende voorwaarde die als beslispunt 3
in het Statenvoorstel 46/16 Uitwerking governance Havenschap Moerdijk was
opgenomen. U ontvangt een aangepast Ontwerp Besluit van ons.

Toelichting
Op 18 december 2015 hebben we bij de belastingdienst Breda een verzoek
ingediend tot vrijstelling van overdrachtsbelasting op basis van art. 15 bij de
verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk. Hierop hebben we op 23 mei
een brief (gedateerd 18 mei) gekregen van de belastingdienst waarin het
verzoek tot vrijstelling van overdrachtsbelasting op basis van art. 15 wordt
afgewezen omdat de financiering niet mee overgaat naar de NV en daarmee
niet aan alle wettelijke vereisten is voldaan. De belastingdienst heeft in deze
brief de suggestie gedaan om voor het verkrijgen van vrijstelling een beroep te
doen op de hardheidsclausule bij het ministerie van Financiën. Met betrekking
tot participatie door derden heeft zij aangegeven goedkeuring te verlenen, dat
na oprichting aandelen worden uitgegeven aan een derde, vol te storten in
geld, mits die uitgifte geschiedt tegen een zakelijke prijs.
Hierop hebben we op 30 mei jl. een verzoek ingediend bij het ministerie van
Financiën om met toepassing van artikel 63 van de wet inzake rijksbelastingen,
zijnde de ‘hardheidsclausule’, vrijstelling van overdrachtsbelasting te verlenen bij
de verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk. Hierop is het goedkeurend
besluit van het ministerie van 15 juni jl. ontvangen.

2. Memo wijzigingen in bijlagen bij Statenvoorstel 46/16 t.o.v. de eerder bij de

voortgangsrapportages toegezonden conceptdocumenten
Het verzoek heeft ons bereikt, om ten behoeve van de voorbereiding van het
dossier een overzicht te ontvangen van de wijzigingen tussen de bijlagen bij het
voorstel en de eerder bij de voortgangsrapportages toegestuurde documenten.
In bijgaand memo van de projectleider Governance treft u dit overzicht aan. Het
overzicht is beperkt tot de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen; technische of
redactionele wijzigingen worden niet genoemd. Tevens wordt aangegeven
welke documenten nieuw zijn.
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Met vriendelijke groet,
Bert Pauli
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