
 

 

Formulier Eindafrekening FSO-premie 2017 (Lid KNV of Altro Via) 
 

Het uitgangspunt is de verzamelloonstaat zoals die jaarlijks wordt opgesteld ten behoeve van de 
Belastingdienst en het UWV alsmede de aan derden betaalde vergoeding voor ingeleende 
arbeidskrachten. 
 
Directieleden die niet onder de CAO besloten busvervoer vallen, zijn niet premieplichtig. 
 
De FSO CAO was algemeen verbindend verklaard door het ministerie van sociale zaken en 
werkgelegenheid tot en met 10 oktober 2017. Tot dat moment bedroeg de premie 1,00 % van de 
premiegrondslag. Er is een nieuwe CAO Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer 
overeengekomen tussen KNV Busvervoer, AltroVia, FNV en CNV Vakmensen. De looptijd van deze CAO is 
van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2018. Hierin is opgenomen dat het premiepercentage over 
het vierde kwartaal 0,66 % bedraagt voor KNV en Altro Via leden. Bij de facturatie van de eindafrekening 
zullen wij gemakshalve rekening houden met een gemiddeld premiepercentage van 0,915 % van de 
premiegrondslag over het hele jaar.  
 
Over een deel van de loonsom kan bijvoorbeeld premie voor een ander sociaal fonds verschuldigd zijn, 
zoals SFT-premie voor taxibedrijven. Hierover hoeft geen FSO premie betaald te worden. 
 

Naam                                                    :  

Adres                                                   :  

Postcode                                             :  

Plaats :  

KVK nummer :  

Debiteurnummer :  

Rekeningnummer (IBAN) :  

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van personeel : O ja                                           O nee 

ZVW Loon (kolom 12 verzamelloonstaat) : €                                                         + 

Betaalde vergoeding voor ingeleende arbeid : €                                                         +  

Af: Loonsom DGA : €                                                         - 

Af: Andere redenen* : €                                                         -  

Totale premiegrondslag : €                                                        = 

Naam :  

Telefoonnummer :  

Datum :  

Handtekening :  

     

   
 

*Indien de totale premiegrondslag afwijkt van het ZVW loon dient u naast de verzamelloonstaat ook een 
specificatie van de afwijking mee te sturen. 
 
Wij verzoeken u dit formulier te scannen en samen met de bijlage(n) te mailen naar: premie@stichtingfso.nl. U kunt het ook per post terugsturen 
naar: Stichting FSO Postbus 154 4100 AD Culemborg. 
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