Sociaaleconomisch en fiscale zaken

Onder de noemer sociaaleconomisch vallen veel
verschillende zaken. Zo gaat het om volksgezondheid,
opleidingsniveau en inkomen, maar ook over de verhouding
tussen de maatschappij en de hippische branche. In de
praktijk zijn dat zaken als het creëren van werkgelegenheid
voor kwetsbare groepen, het ondersteunen van (lokale)
goede doelen, samenwerking met andere partijen, zoals het
onderwijs en de gemeente en het verbeteren van het
ondernemersklimaat door plaats te nemen in een lokale
ondernemersraad.
Nederland telt bijna 500.000 ruiters en 450.000 paarden en
er gaat circa 1,5 miljard euro per jaar om in de hippische
sector. Met vele tienduizenden mensen die in de
paardensport werken, levert ieder zevende paard een
arbeidsplaats op. De hippische branche is daarmee van
groot belang voor de economie en heeft een groot bereik.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft veel
raakvlakken met sociaaleconomisch ondernemen. Omdat
dit begrip nog veel meer zaken omvat, heeft de FNRS
hierover een apart standpunt ingenomen.

Fiscaliteit
De FNRS zet zich in voor een fiscaal klimaat dat het voor
ondernemers betaalbaar houdt om te investeren en lenen,
om op deze manier het ondernemen in de hippische sector
aantrekkelijk te houden. Daarnaast is de FNRS ook
voorstander van een gematigd tarief voor winstbelastingen.
Om ondernemers te kunnen adviseren over de fiscale
kanten van het overnemen of overdragen van een bedrijf,
heeft de FNRS gespecialiseerde partners in de arm
genomen.

Wat vindt de FNRS?
Dat grote bereik betekent ook een grote invloed op de
maatschappij. En daarom vindt de FNRS het belangrijk dat
hippische ondernemers zich bewust zijn van hun
sociaaleconomische positie van hun bedrijf en de hippische
sector in het algemeen. Door hoge eisen te stellen aan de
aangesloten bedrijven en actief naar buiten uit te dragen
dat de veiligheid en opleidingen op FNRS-ruitersportcentra
goed voor elkaar zijn, zorgen we ervoor dat de
paardensport nog leuker en veiliger wordt.

Mocht u na het lezen van deze position paper nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de FNRS via 088 02 24 300 of
via ondernemersdesk@fnrs.nl.

Werkgeverschap
Onder sociaaleconomisch ondernemen valt ook de
verantwoordelijkheid voor veiligheid van mens en paard op
uw bedrijf, waarbij welzijn en gezondheid een belangrijke
rol spelen, net als goed werkgeverschap, de juiste
verzekeringen en veiligheidsmaatregelen. Degelijk advies en
relevante partners op dit gebied zijn daarom van groot
belang.

---disclaimer---De informatie in dit blad is bedoeld als algemene informatie en ter voorlichting van leden. Er
kunnengeenrechtenaandezeinformatieworden ontleend.FNRSwijsteropdatvoorspecifieke
situaties een daarop toegesneden advies dient te worden gevraagd. Hoewel dit informatieblad
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt FNRS geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

