
 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheet Personeel in Frankrijk  

 

Inzicht in uw werkgeverskosten & -verplichtingen in Frankrijk  
 

Welke wetgeving is van toepassing?  

In veel landen kunt u via een lokale medewerker uw producten of diensten aanbieden zonder 

dat u daarvoor een eigen vestiging nodig heeft. Vaak gelden er dan wel beperkingen ten 

aanzien van de aard van de activiteiten die u als buitenlandse onderneming zonder vestiging 

mag ontplooien. Daarnaast is op werknemers woonachtig in Frankrijk, die geheel of 

gedeeltelijk in Frankrijk werken, in beginsel de Franse sociale zekerheid van toepassing. Ook 

zal over het Franse salaris belasting in Frankrijk moeten worden afgedragen en zult u te maken 

krijgen met het Franse arbeidsrecht. 

Eén van de eerste vragen die u zou kunnen hebben, voordat u een werknemer in Frankrijk 

aanneemt, is hoe hoog de werkgeverskosten op jaarbasis in Frankrijk zijn? 

 

In deze factsheet treft u dan ook een overzicht aan van een in Frankrijk gebruikelijk 

arbeidsvoorwaardenpakket en de bijbehorende kosten op jaarbasis. 

 

Hoe kunt u deze factsheet gebruiken? 

Aan de hand van het kostenoverzicht krijgt u inzicht in de in Frankrijk gebruikelijke 

arbeidsvoorwaarden, zodat u een beslissing kunt nemen over de vraag of een werknemer in 

Frankrijk in het budget past. Zodra die beslissing is genomen helpen wij u graag om een 

passend aanbod te maken voor uw medewerker, zodat u alle elementen in huis heeft om de 

onderhandelingen met uw medewerker aan te gaan.  

 

Gezien de complexiteit en uw mogelijke onbekendheid met de Franse wetgeving, raden wij u 

aan om niet alleen naar het financiële plaatje te kijken! In bijlage treft u een uitgebreide 

toelichting op de in het kostenoverzicht voorkomende rubrieken. Tevens schetsen wij een 

globaal beeld van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, belastingen, employee benefits en 

welzijn en gezondheid in Frankrijk. 

 

  

 

Wie zijn wij? 

Interfisc Group 

Prins Boudewijnlaan 30, bus 7 

B-2550 Kontich 

 

Wilt u meer weten? 

0032 - (0)3 825 5003 

welcome@interfisc.eu 

 

Andere beschikbare talen: 

Frans, Engels, Duits 

 

Versie: 

FR-0011/04-‘21 

 

© Interfisc Holding BV 
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Werkgeverskosten op jaarbasis1 
 
 

A Uitgangspunten 

1 Werknemer is 45 jaar oud, getrouwd met 2 kinderen   

2 Bruto jaarsalaris (12 x € 4.000) € 48.000 

3 39-urige werkweek (standaard 35 uur – maximaal 39 uur in Frankrijk)    

4 Bruto commissie (12 x € 500) € 6.000 

5 8% vakantietoeslag over bruto jaarsalaris & commissie (niet verplicht noch gebruikelijk 

in Frankrijk, dus niet van toepassing) 

  

6 Auto van de zaak (fiscale waarde € 31.000, indien brandstof vergoed door werkgever: 

12% bijtelling) 

€ 3.720 

7 GSM abonnement   

 

B Bruto/netto traject 

1 Bruto jaarloon incl. vergoeding voor structureel meerwerk € 54.000,00 

2 -/- inhoudingen sociale zekerheid & aanvullende verzekeringen € 12.913,00 

3 -/- inhouding belastingen (neutraal barema 14% - het % in te houden belasting verschilt 

per werknemer rekening houdend met zijn persoonlijke situatie en wordt toegekend door 

de DGFIP, Franse belastingautoriteit) 

€ 6.612,00 

4 Uit te betalen nettoloon (ca. 64% van het brutoloon) € 34.475,00 

 

 

C Berekening sociale verzekeringspremies werkgever 

1 Bijdragen sociale zekerheid werkgever € 20.976,00 

2 Totale sociale verzekeringspremies werkgever (ca. 39% van het brutoloon) € 20.976,00 

 

D Verzuimbegeleiding en verzekeringen werkgever 

1 Aansluiting Médecine de travail € 150,00 

2 Overlijdens- & arbeidsongeschiktheidsverzekering € 852,00 

3 Ziektekostenverzekering € 684,00 

4 Totale kosten verzuimbegeleiding en verzekeringen (ca. 3% van het brutoloon) € 1.686,00 

 

E Totale werkgeverskosten 

1 Bruto jaarloon € 54.000,00 

3 Totale sociale verzekeringspremies werkgever € 20.976,00 

4 Totale kosten verzuimbegeleiding en verzekeringen € 1.686,00 

5 Totale werkgeverskosten (ca. 42% van het brutoloon) € 76.662,00 

 
  

                                                             
1 Aan deze tabel met voorbeeldjaarbedragen kunt u geen rechten ontlenen. 

"Het Franse sociale 

zekerheidsstelsel is 

complex en biedt relatief 

veel bescherming aan de 

werknemers. Daardoor 

rusten er op werkgevers 

veel administratieve 

verplichtingen en zijn de 

werkgeverskosten 

relatief hoog, nl. ca 45%"  
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Kijk verder dan alleen het financiële plaatje! 
 

Opmerking vooraf: registratie als werkgever in Frankrijk  

Een buiten Frankrijk gevestigde werkgever die een Franse werknemer in dienst neemt kan zich 

bij de Franse instanties laten registreren als een buitenlandse werkgever zonder vestiging in 

Frankrijk en ontvangt als zodanig een URSSAF-nummer en SIRET-nummer (equivalent van KVK 

nummer en loonbelastingnummer in Nederland of ondernemingsnummer in België).  

Deze vorm van registratie wordt niet beschouwd als een vaste inrichting indien de activiteiten 

in Frankrijk zich beperken tot het verkennen en ontwikkelen van de Franse markt. Er mag geen 

enkele commerciële activiteit ontplooid worden; u moet zich beperken tot prospectie, 

informatieverstrekking of andere activiteiten met een voorbereidend of ondersteunend 

karakter. Dit dient ook duidelijk te blijken uit de functieomschrijving van de werknemer(s). Alle 

functieomschrijvingen met het woord ‘sales’ (‘vente’) verwijzen per definitie naar een 

commerciële activiteit en dienen dus vermeden te worden. 

 

Zodra de activiteiten op basis van de feiten een meer dan voorbereidend of ondersteunend 

karakter krijgen, kan er door de Franse instanties al vrij snel een vaste inrichting worden 

geconstateerd met dezelfde juridische, fiscale en financiële verplichtingen als een Franse 

entiteit (zoals bijvoorbeeld het voeren van een boekhouding, btw-aangiften, en het betalen van 

vennootschapsbelasting). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer sprake is van een adres 

van de onderneming in Frankrijk (in sommige gevallen kan zelfs een home office van een 

werknemer als ondernemingsadres worden beschouwd) of wanneer uw werknemer door u is 

gemachtigd om in naam van uw bedrijf contracten af te sluiten met cliënten.  

 

Andere voorbeelden waardoor men kan oordelen dat een vaste inrichting aanwezig is, zijn: 

naamkaartjes met een Frans adres en/of telefoonnummer, het publiceren van de activiteiten 

van de firma in Frankrijk op of sociale media, de functieomschrijving op de loonstrook, zelfs de 

toegepaste cao (bv. commerce de gros (groothandel)) kan beschouwd worden als een indicatie 

van commerciële activiteiten.  

 

Het is dus erg belangrijk jaarlijks de activiteiten van de firma in Frankrijk te evalueren en 

vervolgens eventueel de nodige stappen te ondernemen voor de oprichting van een Franse 

entiteit. Desgewenst kunnen wij u dan in verbinding zetten met een specialist die samen met u 

kan onderzoeken welke vorm het meest bij uw onderneming past in Frankrijk.  

Indien een controle plaatsvindt en de Franse overheid van mening is dat er een Franse vaste 

inrichting bestaat, kunnen de boetes in het slechtste geval oplopen tot 80% van de 

verschuldigde btw en vennootschapsbelasting en kan zelfs een strafrechtelijke procedure 

opgestart worden. 

  

Enkele dagen vóór de indiensttreding van een medewerker moet er een meldingsprocedure 

gevolgd worden: de “déclaration préalable à l’embauche (DPAE)”. 

 

Arbeidsvoorwaarden & arbeidsrecht in Frankrijk 

Hoewel er in theorie in internationaal verband een keuzevrijheid geldt m.b.t. het toepasselijke 

arbeidsrecht, geldt voor de vele “dwingende” bepalingen uit het Franse arbeidsrecht geen 

keuzevrijheid. Met andere woorden, een werknemer die in Frankrijk woont én werkt, kan zich  

toch op deze dwingende bepalingen beroepen, ook al zou voor een ander recht zijn gekozen. 

 

 

“Enkele dagen vóór de 

indiensttreding van een 

medewerker moet er 

een meldingsprocedure 

gevolgd worden: de 

“déclaration préalable  

à l’embauche (DPAE)”  
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Vanuit praktisch oogpunt is dan ook meestal ons advies om een arbeidsovereenkomst naar 

Frans recht te sluiten. Verder moet de arbeidsovereenkomst (én wijzigingen daarop) te allen 

tijde (minimaal) in de Franse taal worden opgesteld. 

Het Franse arbeidsrecht wordt wel beschouwd als één van de meest ingewikkelde 

rechtssystemen van Europa. Deskundig juridisch advies is dan ook noodzakelijk om problemen 

met de werknemers óf boetes te voorkomen. Uitsluitend om u een globaal idee te geven, volgt 

hieronder een korte opsomming van enkele juridische thema’s. 

In Frankrijk bepalen de hoogte van het salaris en het verantwoordelijkheidsniveau van de 

functie het “statut” (cadre/non-cadre) van de werknemer, dat gevolgen heeft voor zowel de 

hoogte van de sociale verzekeringspremies als de arbeidsvoorwaarden. 

 

a. Duur van de arbeidsovereenkomst 

Een contract voor onbepaalde duur (CDI) is de regel, een contract voor bepaalde duur (CDD) 

is een uitzondering. De situaties waarin het sluiten van een CDD geoorloofd is, zijn beperkt 

en moeten duidelijk omschreven worden in de arbeidsovereenkomst. De rechter kan een 

ongeoorloofd gesloten CDD herkwalificeren als CDI.  

Voorbeelden: 

1. Een werknemer wordt aangenomen voor een welbepaald en welomlijnd project voor 

de duur van dat project (dit mag alleen voor zover voorzien in de cao of een branche 

akkoord en dit is zelden het geval) 

2. Een werknemer wordt aangenomen ter vervanging van een arbeidsongeschikte of 

zwangere medewerker   

 

Mede omwille van deze beperkingen adviseren wij u een CDI af te sluiten. E.e.a. op een rij: 

1. Het is relatief eenvoudig om de arbeidsovereenkomst te beëindigen van een 

werknemer die korter dan een jaar in dienst is, er is nl. in Frankrijk in het algemeen 

geen toestemming van een rechter of instantie nodig (alleen voor ontslag van 

“beschermde werknemers” is voorafgaande toestemming nodig, zoals bijv. een lid 

van de ondernemingsraad of vakbondsvertegenwoordiger); 

2. Er is in principe geen ontslagvergoeding verschuldigd indien de 

arbeidsovereenkomst korter dan een jaar geduurd heeft. 

Indien de werkgever een CDD beëindigt is er daarentegen een opzegvergoeding 

verschuldigd ter hoogte van 10% van het totale brutoloon gedurende de looptijd 

van de CDD (indemnité de précarité), zie ook punt 4. 

3. U kunt een relatief lange proeftijd opnemen (zie punt b. hieronder); 

4. U kunt een CDD alleen op grond van een “faute grave” (ernstige fout) tussentijds 

beëindigen en de werknemer heeft na afloop van een CDD vaak recht op een 

vergoeding (“indemnité de précarité”) van 10% van het gedurende het 

dienstverband ontvangen salaris; 

5. Werknemer kan een CDD tussentijds opzeggen indien een andere werkgever hem 

een CDI aanbiedt.  

 

 

b. Proeftijd 

In geval van een CDI geldt een maximale duur van tussen de 1 en 4 maanden, afhankelijk 

van het statuut. Voor “cadres” mag de proeftijd max. 4 maanden duren. 

Sommige cao’s bieden de mogelijkheid om de proeftijd 1 x (geheel of gedeeltelijk) te 

verlengen. 
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Grofweg bedraagt de proeftijd bij een CDD 1 kalenderdag per week, met een maximum van 

2 weken indien de overeenkomst max. 6 maanden duurt en van een maand voor een 

arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden. 

Bij opzegging gedurende de proeftijd geldt ook, voor zowel werkgever als werknemer, een 

opzegtermijn. 

 

c. Arbeidstijden 

De arbeidstijdenwetgeving in Frankrijk is eveneens strikt gereglementeerd. In principe 

geldt een maximale wekelijkse arbeidsduur van 35 uur en moet elke overschrijding hiervan 

geregistreerd en uitbetaald worden (1,25% vanaf het eerste overuur). Deze strikte 

reglementering kan een dure en administratief omslachtige zaak worden voor de 

werkgever, zeker voor commerciële of hogere profielen die niet in een 9 tot 5 uurrooster 

passen. 

Sedert 2019 zijn deze overuren vrijgesteld van de loonbelasting en leveren dus een fiscaal 

voordeel voor de medewerkers op.  

 

Er zijn, afhankelijk van de van toepassing zijnde cao, mogelijkheden om in plaats van de 

35-urige werkweek te voorzien in een 39-urige werkweek of in een "forfait de jours" (vast 

aantal werkdagen, indien opgenomen in de cao). Deze regelingen worden veelal toegepast 

bij zelfstandige, van huis uit werkende medewerkers. De werknemer is dan vrijer om zijn 

werkweek in te vullen en de werkgever heeft minder administratieve lasten maar dient wel 

de werktijden in de gaten te houden en in geval van claims van de werknemer te kunnen 

bewijzen dat deze niet de (wettelijke) maxima te boven gingen. Er hoort vaak wel een 

salariseis bij van minimaal ca. € 4.000 bruto per maand. Van belang is om de afspraken over 

het structurele meerwerk zowel in de arbeidsovereenkomst als op de loonstrook correct 

vast te leggen. Dit is specialistenwerk! 

 
d. Verlof 

Werknemers hebben recht op minimaal 5 weken betaald verlof per referentieperiode van 

12 maanden (van 1 juni t/m 31 mei). In bepaalde situaties kan de wet en evt. een 

toepasselijke cao aanvullende vakantiedagen toekennen.  

 

Indien het aantal verworven vakantiedagen het toelaat dient de werknemer gedurende de 

maanden mei t/m oktober minimaal 2 en maximaal 4 aanééngesloten weken verlof te 

nemen. Om deze reden adviseren wij u om de werknemer vóór 1 april van ieder jaar te 

laten aangeven wanneer de vakantie zal worden opgenomen.  Indien werknemer een aantal 

vakantiedagen opneemt buiten de periode van mei t/m oktober heeft hij recht op 1 of 2 

extra vakantiedagen (zogenaamde “jours de fractionnement”).  NB: De werkgever mag in 

beginsel 4 weken vakantie opleggen, de werknemer kiest zelf de 5e week. In de praktijk 

laten werkgevers steeds meer de keuze aan de werknemers – ook voor de eerste 4 weken.  

 

Er zijn in beginsel 11 officiële feestdagen die u op onze website aantreft bij 

www.interfisc.com/frankrijk/#feestdagen. Houdt u er rekening mee dat er door 

decentralisatie in Frankrijk op dit vlak regionale verschillen kunnen zijn.  

 

Tot slot geldt er in Frankrijk géén wettelijke verplichting om vakantiegeld uit te betalen, 

alleen het loon wordt doorbetaald. Een cao kan wel een vakantiepremie toekennen (“prime 

de vacances”). 

 

“Er zijn mogelijkheden 

om in plaats van de 35-

urige werkweek te 

voorzien in een 39-urige 

werkweek of in een 

"forfait de jours" (vast 

aantal werkdagen, 

indien opgenomen in de 

CAO). Deze regelingen 

worden veelal toegepast 

bij zelfstandige van huis 

uit werkende 

medewerkers”  
 

http://www.interfisc.com/frankrijk/#feestdagen
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e. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) 

Vrijwel alle Franse cao’s zijn algemeen bindend verklaard en dus van toepassing zodra de 

werknemer activiteiten ontplooit die binnen de definitie van de cao vallen. De meeste zijn 

nationaal, sommige regionaal. Ons advies is dan ook om op voorhand te laten onderzoeken 

of en zo ja welke cao er eventueel van toepassing is. 

Het is verplicht om een cao toe te passen, indien deze algemeen bindend is verklaard. 

 

f. Einde van de arbeidsovereenkomst 

In geval van een individueel ontslag ("licenciement") hoeft er in Frankrijk niet vooraf aan 

een derde partij toestemming te worden gevraagd (de zogenaamde preventieve toets zoals 

die in Nederland geldt). De ontslagen werknemer kan wel achteraf het ontslag bij de 

rechter aanvechten en krijgt dan schadevergoeding toegekend, maar wordt niet 

teruggeplaatst.  

Ingeval van ontslag dient een zeer formele procedure te worden doorlopen en kan de 

werknemer, bij een dienstverband langer dan 1 jaar en afhankelijk van de ontslaggrond, 

recht hebben op een ontslagvergoeding. Dit geldt in elk geval wanneer de ontslaggrond 

een zogenaamde “cause réelle et sérieuse” is maar geldt niet in geval van een “faute grave” 

of “faute lourde”.  

Om u een idee te geven: indien uitsluitend het arbeidsrecht (en geen cao) van toepassing is, 

bedraagt de vergoeding 1/5 van het maandsalaris x het aantal dienstjaren voor de eerste 

10 dienstjaren. Voor elk daaropvolgend dienstjaar komt daar nog 2/15 bij. 

In deze situatie geldt ook een opzegtermijn waarvan de duur afhankelijk is van de lengte 

van het dienstverband en de evt. toepassing van een cao. Deze bedraagt in elk geval 

minimaal één en maximaal 3 maanden, tenzij het dienstverband korter was dan 6 maanden. 

De arbeidsovereenkomst kan ook met wederzijds goedvinden ("rupture conventionnelle") 

beëindigd worden, in welk geval eveneens een zeer formele procedure gevolgd moet 

worden. Ook geldt een vergoeding die minimaal gelijk is aan de bovengenoemde 

ontslagvergoeding. Daarnaast dient “homologatie” ofwel bevestiging te worden verkregen 

van de Franse arbeidsinspectie. 

Na een “licenciement” kan er aanleiding bestaan om met de werknemer een schikking te 

treffen omtrent een reeds bestaand en/of evt. toekomstig geschil, bijvoorbeeld over 

vakantiedagen. Ook dit is specialistenwerk! 

 

Hoe dan ook is het in Frankrijk verstandig om het functioneren van uw werknemer 

regelmatig te evalueren, eventueel disfunctioneren tijdig te bespreken en werknemer de 

mogelijkheid te bieden zich te verbeteren. Het is belangrijk om aan dossieropbouw te doen. 

Dit betekent dat u een en nder schriftelijk vastlegt zodat u, mocht u uw werknemer willen 

ontslaan omdat hij niet naar behoren functioneert, goed beslagen ten ijs komt. 

 

g. Gesprekken 

De werkgever dient een aantal gesprekken te houden met de werknemers (en die 

schriftelijk vast te leggen!): 

1. 1 keer per jaar entretien d’évaluation (functioneringsgesprek) 

2. 1 keer per 2 jaar entretien professionnel (doorgroeimogelijkheden, opleiding) 

3. 2 keer per jaar gesprek over werkdruk / balans werk-privé (alleen verplicht voor 

werknemers die een forfait-jours hebben). 

 

 

“In Frankrijk hielden 

werkgevers tot 1 januari 

2019 géén loonbelasting 

(bedrijfsvoorheffing) in 

op het loon van de 

werknemers. Sinds 1 

januari 2019 is echter 

ook in Frankrijk een 

bronbelasting ingevoerd, 

onder de naam 

prélèvement à la source, 

kortweg PAS”  
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h. Concurrentiebeding 

Op grond van Franse jurisprudentie dient een concurrentiebeding aan de volgende 

voorwaarden te voldoen: 

1. Beperkt in tijd: 

2. Beperkt in geografische omvang; 

3. Beperkt in de activiteiten en/of cliënten; 

4. Financiële tegenprestatie, die dus na afloop van het arbeidscontract te betalen is 

tenzij: 

i. Werkgever tijdig van het laten gelden van het concurrentiebeding afziet; of 

ii. Werknemer het concurrentiebeding niet in acht neemt. 

Deze tegenprestatie dient “niet te verwaarlozen” te zijn. Doorgaans betekent dit dat 

een percentage van 20% - 30% van het gemiddelde bruto maandsalaris volstaat. Een 

toepasselijke cao kan echter een hoger percentage verplicht stellen. 

 

Sociale zekerheid in Frankrijk (rubriek B2 en C1) 

Het Franse sociale zekerheidsstelsel is complex en biedt relatief veel bescherming aan de 

werknemers. Daardoor rusten er op werkgevers veel administratieve verplichtingen en zijn de 

werkgeverskosten relatief hoog. Sociale zekerheidsbijdragen zijn in beginsel verschuldigd over 

alle aan de werknemer betaalde of verstrekte vergoedingen, zowel in geld als in natura. Voor 

het berekenen van de verschuldigde bijdrage geldt een complex systeem van verschillende 

premiepercentages en verschillende berekeningsbases (tranche A t/m C).  

Grofweg bedragen de werkgeverskosten in Frankrijk ca. 45% en is de werknemersbijdrage 

vastgesteld op ca. 25%. 

 

Belastingen in Frankrijk (rubriek B3) 

In Frankrijk hielden werkgevers tot 1 januari 2019 géén loonbelasting (bedrijfsvoorheffing) in 

op het loon van de werknemers, in tegenstelling tot de meeste buurlanden. De werknemers 

waren zelf verplicht om jaarlijks vóór het einde van de maand mei een persoonlijke 

belastingaangifte in te dienen. Sinds 1 januari 2019 is echter ook in Frankrijk een bronbelasting 

ingevoerd, onder de naam prélèvement à la source, kortweg PAS.  

 

Het percentage voor de PAS is individueel en wordt bijgevolg individueel voor alle 

werknemers, afhankelijk van hun persoonlijke situatie, vastgelegd door de Franse 

belastingautoriteiten (DGFIP). De werknemer kan ervoor kiezen een neutraal percentage toe te 

passen van 14%. De percentages variëren tussen de 0% en 45%.  

 

Employee benefits in Frankrijk (rubriek B2 en D2 en 3) 

 

a. Aanvullende verzekeringen 

Naast de wettelijke sociale verzekeringen waarvoor u via de salarisadministratie premie 

afdraagt zijn er nog enkele aanvullende verzekeringen die u moet sluiten. 

 

i. Mutuelle complémentaire (verplichte aanvullende vergoeding van medische kosten; 

verplicht sinds 1 januari 2016) 

U kunt kiezen om de verzekering alleen voor uw werknemer af te sluiten of voor het 

hele gezin, in welk geval u er ook voor kunt kiezen om de premie voor de verzekering 

te verdelen over werkgever en werknemer, zolang de werkgeversbijdrage maar 

minimaal 50% bedraagt. Neemt u daarbij in overweging dat de werkgeversbijdrage is 

vrijgesteld van heffingen.  
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ii. Prévoyance (verplichte aanvulling op het inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, 

invaliditeit of overlijden) 

Dit is een verplichte verzekering, waarvan de dekkingsgraad afhangt van de cao en/of 

de keuze van de werkgever. 

De jaarlijkse premie hangt af van de hoogte van het salaris, dat voor de verdeling 

ervan over werkgever en werknemer in 3 schijven verdeeld wordt. De premie over het 

eerste deel is minimaal 1,5% (tranche A, van 0 tot een bruto maandinkomen van in 

2021 € 3.428), deze bijdrage van 1,5% moet volledig door de werkgever worden 

betaald terwijl de premie over het meerdere (tranche B en C) voor minimaal 50% door 

de werkgever betaald moet worden. Een gebruikelijke verdeling is 60% voor 

werkgever en 40% voor werknemer. 

 

iii. Retraite supplémentaire (aanvullende oudedagsvoorziening; niet verplicht) 

Deze verzekering is in principe niet verplicht en erg ongebruikelijk in Frankrijk.  

 

b. Vergoedingen & verstrekkingen 

 

i. Auto van de zaak 

De auto van de zaak is in Frankrijk minder gebruikelijk als secundaire 

arbeidsvoorwaarde, maar wel gebruikelijk als het gaat om "cadres de direction" en 

bepaalde commerciële buitendienstfuncties. 

Net als in de meeste buurlanden wordt het voordeel in natura dat de werknemer 

geniet in geval van privégebruik via de loonstrook afgerekend. Het is in Frankrijk 

zonder vestiging overigens meestal niet mogelijk om een auto te leasen of kopen. 

Huur of shortlease is bij sommige maatschappijen echter wél mogelijk.  

Vanuit verzekeringsoogpunt is het een risico om een in Frankrijk woonachtige en 

werkende werknemer met een auto met buitenlands kenteken te laten rijden.  

Alternatief is om de werknemer een kilometervergoeding of car allowance aan te 

bieden. Voor het vergoeden van zakelijke kilometers die de werknemer met een eigen 

voertuig aflegt worden jaarlijks forfaitaire bedragen vastgesteld. De hoogte is 

afhankelijk van het aantal zakelijke kilometers en van het vermogen (CV) van de auto. 

 

ii. Kosten openbaar vervoer 

In sommige gevallen is de werkgever verplicht om 50% van de openbaar 

vervoerkosten van de werknemer te vergoeden. Het gaat dan om de kosten die 

betrekking hebben op het woon-werktraject. 

 

iii. Kantoor aan huis toelage 

Het is in Frankrijk toegestaan om een onbelaste vergoeding te geven aan werknemers 

die niet beschikken over een kantoorwerkplek maar die bijvoorbeeld werken vanuit 

een werkplek aan huis.  

 

iv. Onkostenvergoedingen 

In zijn algemeenheid mag de werkgever onkosten die de werknemer ten behoeve van 

de werkgever maakt onbelast vergoeden. Op basis van bewijsstukken mogen de  

werkelijke kosten worden vergoed maar voor bepaalde soorten onkosten (bijv. 

maaltijden) worden jaarlijks forfaits vastgesteld die de werkgever maximaal onbelast 

mag vergoeden, zonder bewijsstukken. Wel moet hij kunnen aantonen dat de 

vergoede bedragen met de werkelijkheid overeenstemmen. 
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Welzijn, veiligheid & gezondheid in Frankrijk (rubriek D1)  

 

a. Aansluiting bij een Médecine du travail  

De werkgever moet zich aanmelden bij een Médecine du travail. Dit is een preventief 

georiënteerde organisatie die op terugkerende momenten een medische keuring moet 

uitvoeren. Een medewerker moet zich op regelmatige tijdstippen door een bedrijfsarts 

geschikt voor de job laten verklaren. Ook komen zij intussen bij langdurige ongeschiktheid.  

Een medewerker moet in Frankrijk regelmatig medisch gekeurd worden door een 

bedrijfsarts of hij “geschikt is voor de job”. Ook speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol 

wanneer sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. 

 

b. Loon bij ziekte 

De sociale zekerheid betaalt aan de zieke werknemer (evt. via de werkgever) vanaf de 4e 

dag een uitkering (“indemnité journalière de sécurité sociale”), gelijk aan minimaal 50% van 

het bruto dagloon over de voorgaande 3 maanden met een maximum van € 46 bruto per 

dag (2021) of in bepaalde gevallen € 61,33 bruto per dag (2021). 

Vanaf een dienstverband van een jaar dient werkgever dit bedrag vanaf de 8e dag (1e dag 

indien sprake is van een bedrijfsongeval of beroepsziekte) van afwezigheid wegens ziekte 

aan te vullen tot: 

1. 90% van zijn brutoloon gedurende de eerste 30 dagen afwezigheid  

2. 66,66% van zijn brutoloon gedurende de volgende 30 dagen afwezigheid 

 Deze termijnen van 30 dagen worden verlengd met 10 dagen voor elke 5 jaar anciënniteit 

(bovenop het eerste dienstjaar). 

Er geldt een maximum van 90 dagen voor beide termijnen. 

Na deze periode kan de werknemer, indien van toepassing, terugvallen op zijn prévoyance. 

 Er kunnen afwijkingen zijn al naargelang de toepasselijke cao. 

 

 

c. Verplichtingen tijdens arbeidsongeschiktheid  

In geval van arbeidsongeschiktheid moet de werknemer de werkgever onmiddellijk 

informeren over de reden en verwachte duur van zijn afwezigheid. Daarnaast moet hij zich 

bij zijn huisarts melden die hem een doktersverklaring (“certificat médical”) zal geven. Ook 

bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid zal hij “certificats de prolongation” aan de 

werkgever moeten verstrekken. 

 

 Op de werkgever rusten diverse administratieve verplichtingen met strenge termijnen. De 

"Médecine du travail" speelt een belangrijke rol in geval van arbeidsongeschiktheid en 

moet op diverse momenten worden ingeschakeld. Het door hen afgegeven “avis 

d’inaptitude” bepaalt o.a. de mate van arbeidsongeschiktheid. 

In Frankrijk geldt overigens een ontslagverbod wegens ziekte, met uitzonderingen o.a. bij 

herhaalde afwezigheid die zodanig storend is voor het bedrijf dat vervanging van de zieke 

werknemer met een CDI noodzakelijk is. 

 

  

“De werkgever moet 

zich aanmelden bij een 

Médecine du travail. Dit 

is een preventief 

georiënteerde 

organisatie die op 

terugkerende 

momenten een 

medische keuring moet 

uitvoeren”  
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Wat kan Interfisc voor u betekenen? 
 

Onderhandelt u met een werknemer in Frankrijk, dan kunnen wij op uw verzoek een pro forma 

loonberekening voor u maken. Ook kunnen wij u in contact brengen met een meertalige (o.a. 

Nederlands) Franse arbeidsrechtspecialist om een contract naar Frans recht op te stellen en om 

een eventuele Franse cao-verplichting voor u laten onderzoeken. 

 

Komt het tot een dienstverband, dan registreren wij uw bedrijf bij de Franse instanties waarna 

wij uw volledige salaris- en personeelsadministratie in Frankrijk verzorgen. Inclusief de 

communicatie met instanties, aangiften én afdrachten van sociale verzekeringen en betaling 

van het nettoloon aan uw personeel. Ook de aangifte van de begin 2019 ingevoerde 

bronbelasting (prélèvement à la source/PAS) verzorgen wij voor u, alhoewel de afdracht ervan 

alleen kan verlopen middels een automatische incasso op uw eigen bankrekening. Interfisc 

zorgt wel voor de aanmeldingen bij de Franse Belastingdienst en bezorgt u de gegevens om de 

incasso bij uw bank in orde te kunnen maken.  

U ontvangt van ons een maandelijkse factuur voor het uitbetaalde nettoloon met daarbij de 

werkgevers- en administratiekosten en wij doen de rest. Uiteraard houden wij u op de hoogte 

van belangrijke wijzigingen in Frankrijk. 

 

Daarnaast biedt Interfisc ook voor de overige in deze factsheet genoemde 

werkgeversverplichtingen in Frankrijk, al dan niet via haar partners, een praktische oplossing.  

Ditzelfde doen wij in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Onze kracht is 

het ontzorgen van internationale werkgevers door de bundeling van al uw personeels- c.q. 

salarisadministraties voor meerdere landen in één loket.  

 

Voor u betekent dit geen onnodig tijdverlies door te moeten schakelen tussen verschillende 

partijen c.q. landen maar één loket waar u al uw vragen en mutaties voor alle landen kwijt 

kunt, met als resultaat tevreden werknemers in binnen- en buitenland die zich volledig kunnen 

richten op hun commerciële doelstellingen.  

 
 
Hoe bereikt u ons? 
 

Voor meer informatie én een persoonlijk advies kunt u terecht bij onze adviseurs Anke Stevens, 

Myriam Van Asbroeck & Sven Fabré.   

 

U bereikt ons via onderstaande contactgegevens: 

 

0031 - (0)70 313 3000 0044 - (0)20 7125 0211 welcome@interfisc.be 

0032 - (0)3 825 5003 0049 - (0)221 8000 4576 www.interfisc.be 

 

 
Deze factsheet wordt u uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden en vormt op geen enkele wijze juridisch of 

professioneel advies. Aan de inhoud van deze factsheet kunt u geen rechten ontlenen. Voor juridisch of professioneel 

advies kunt u zich wenden tot onze adviseurs.  

“Eén loket voor al uw 

vragen, geen onnodig 

tijdverlies door te 

moeten schakelen 

tussen verschillende 

providers in het 

buitenland”  
 


