
BELASTINGVOORDEEL VOOR 
CONCURRENTIEVERMOGEN EN 
WERKGELEGENHEID 

Het doel van het belastingvoordeel voor concurrentievermogen en 
werkgelegenheid (crédit d’impôt pour la compétivité et l’emploi – 
CICE) is om arbeidskosten te verlagen en daarmee het 
concurrentievermogen te versterken van bedrijven die in Frankrijk 
gevestigd zijn. 
Het CICE belastingvoordeel bedraagt 6% van de loonsom van 
maximaal 2,5 keer het minimumloon (SMIC). In totaal kan er zo in 
het bedrijfsleven tot wel 10 miljard euro per jaar bespaard worden 
op loonlasten.  



I.1 – Bedrijven die winstbelasting betalen 
Alle bedrijven die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, 

komen in aanmerking voor het CICE. 
 

I.2 – Bedrijven die tijdelijke vrijstelling hebben van winstbelasting 
Bedrijven die tijdelijk geen inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeven te betalen 
vanwege hun status (jonge innoverende bedrijven, nieuwe bedrijven) of vanwege hun 

locatie (in stedelijke vrijhandelszones, of in plattelandsgebieden die worden 
ondersteund) blijven in aanmerking komen voor het CICE. 

 

1. 
ALLE BEDRIJVEN KOMEN 

IN AANMERKING VOOR 
HET CICE 



2. 
HET CICE 

BELASTINGVOORDEEL 
BEREKENEN 

II.1 – Grondslag van het belastingvoordeel 
Om de grondslag van het belastingvoordeel te berekenen dient men alle uitgekeerde 
looncomponenten bij elkaar op te tellen (salarissen, toeslagen, betaald vakantieverlof 
en voordelen in natura) , waarvan het totaal maximaal 2,5 keer het wettelijk 
minimumloon (SMIC — salaire minimum interprofessionnel de croissance) bedraagt. 

 
Voor 2014 geldt: 

-Bruto minimumuurloon: €9,53 
-Wettelijk vastgelegde werktijden: 35 uur per week of 1820 uur per jaar 

-Drempelwaarde van 2,5 keer het wettelijk nationaal minimumloon (SMIC): bruto 
jaarloon van €43,361 (2,5 x €9,53 x 1820), of bruto maandloon van €3.613. 

 
Overuren moeten worden opgenomen in de berekening van de drempelwaarde om in 

aanmerking te komen: in het geval van werknemer nr. 2 op de volgende pagina, 
komen ze dus bovenop het totaal van 1820 uren. 

 
II.2 – Bedrag van het CICE belastingvoordeel 

Het tarief van het CICE bedraagt 6% van het bruto uitgekeerde loon. 

 1Het gaat hierbij om de looncomponenten die gebruikt worden om de werkgeverspremies te berekenen. 



4. 
VOORBEELDBEREKENING 

VAN HET CICE 
BELASTINGVOORDEEL 

Op 1 januari 2014 start een MKB een handelsactiviteit met vier mensen in dienst. 
Voor 2014 geldt het volgende: 

- Werknemer 1 ontvangt een jaarlijks bruto salaris van €60.000. 
- Werknemer 2 werkt 35 uur per week voor een bruto jaarsalaris van €42.000. Hij 

werkt dit jaar 33 overuren. 
- Werknemer 3 werkt 35 uur per week en verdient jaarlijks bruto €40.000. 

- Werknemer 4 werkt 35 uur per week en verdient het minimumloon (SMIC) van 
bruto €17.345 per jaar.  

 



2014  Bruto 

jaarloon  

Grenswaarde Aanmerking voor CICE  Jaarlijks 

bedrag 

CICE  

Werknemer 1  €60.000  €43.361  NEE 

(60.000 > 43.361)  

0  

Werknemer 2  €42.000  2,5 x 9,53 x 

(1820 + 33) = 

€44.148  

JA 

(42.000 < 44.148)  

€ 2.520 

  

  

Werknemer 3  €40.000  €43.361   JA 

(40.000 € < 43.361)  

€ 2.400 

Werknemer 4  €17.345   €43.361  JA 

(17.345 < 43.361)  

€ 1.041 

DIT BEDRIJF ONTVANGT JAARLIJKS EEN CICE BELASTINGKREDIET 
VAN €5,961 OVER HET UITGEKEERDE LOON IN 2014. 
 
Het bedrijf komt ook in aanmerking voor korting op de 
werkgeversbijdrage (“réduction Fillon”) voor werknemer 4 (aangezien 
deze minder dan 1,6 keer het SMIC verdient). Deze korting bedraagt 
25% van de werkgeverspremie. 

3Algemene drempelwaarde 
442.000 x 6%  
540.000 x 6%  
617.345 x 6%  



Als het uitgekeerde loon van een werknemer meer dan 2,5 keer het SMIC bedraagt, komt 
een deel van het loon dan in aanmerking voor het CICE belastingkrediet? 

- Nee. Als het totale loon boven de grondslag uitkomt, komt het niet in aanmerking.  
 

Kunnen bedrijven rekenen op onmiddellijke terugbetaling van het CICE belastingvoordeel? 
- Ja. MKB’ers, jonge innoverende bedrijven, nieuwe bedrijven die in handen zijn van 

natuurlijke personen en noodlijdende bedrijven kunnen onmiddellijke teruggave van het CICE 
verkrijgen. Hiervoor moeten de bedrijven formulier nr. 2573-SD opsturen naar de Direction 

générale des finances publiques (Directoraal-generaal Overheidsfinanciën). 
 

Zit er een maximum aan het uit te keren CICE belastingvoordeel? 
- Nee. 

5. 
VEELGESTELDE VRAGEN 



HTTP://WWW.ECONOMIE.GOUV.FR/MA-COMPETITIVITE/FAQ-CICE 

 
 

WAARSCHUWING: AAN DIT DOCUMENT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.  

VOOR MEER INFORMATIE:  
VRAAG-EN-ANTWOORD OVER HET CICE: 

http://www.economie.gouv.fr/MA-COMPETITIVITE/FAQ-CICE
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