Carpoolen: chauffeur en meerijders € 0,19 per
kilometer?
30 oktober 2010
Enkele van mijn werknemers willen gaan carpoolen. Een van de betreffende medewerkers
heeft een auto van de zaak, de anderen rijden in hun privé auto en krijgen voor zakelijke
kilometers – waaronder het woon-werkverkeer – een belastingvrije vergoeding van €
0,19 per kilometer. Kan ik de meerijders ook € 0,19 belastingvrij per kilometer vergoeden?
En hoe zit dat als zij meerijden met de medewerker die een auto van de zaak heeft?
Antwoord
Voor de beantwoording van uw vraag moet een onderscheid gemaakt worden tussen de werknemers
die met hun privé auto rijden, en de werknemers met een auto van de zaak.
De werknemer die met zijn privé auto rijdt, kunt u een maximale belastingvrije vergoeding betalen
van € 0,19 per zakelijk verreden kilometer. Als u als werkgever het carpoolen organiseert, en de
werknemer moet omrijden om zijn collega’s op te halen, dan kunt u hem voor de omrijdkilometers
ook € 0,19 per km belastingvrij vergoeden. De meerijders kunt u géén belastingvrije
kilometervergoeding geven: doordat u als werkgever het carpoolen organiseert, is er sprake van
vervoer vanwege de werkgever.
Als in deze situatie de werknemers zelf het carpoolen organiseren en regelen, kunt u als werkgever
wél een belastingvrije vergoeding van € 0,19 per km aan de meerijders geven. Voor eventuele
omrijdkilometers is een vrije vergoeding aan de chauffeur dan niet toegestaan.
Cruciaal is of u als werkgever het carpoolen regelt. Doet u dat niet, dan kunt u de chauffeur én ieder
van de meerijders € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoeden. U organiseert het carpoolen niet als
u voor de werknemers een belangstellingsregistratie aanhoudt, als u als werkgever probeert de
meerijders – via het prikbord in de bedrijfskantine – te regelen. U kunt ook ongestraft de chauffeur
vragen om aan u door te geven hoe de werknemers onderling het carpoolen geregeld hebben.
Wordt het carpoolen uitgevoerd door een werknemer met een auto van de zaak, dan zijn de
spelregels anders. Voor de chauffeur is dan sprake van vervoer vanwege de werkgever: u mag hem
geen belastingvrije vergoeding geven. Als u als werkgever het carpoolen organiseert, geldt dat ook
voor de meerijders: vervoer vanwege de werkgever, dus geen belastingvrije vergoeding.
Als de werknemer met de auto van de zaak zelf besluit om een of meer collega’s mee te nemen in
zijn auto van de zaak, kunt u als werkgevers die collega’s weer wel een belastingvrije vergoeding
van maximaal € 0,19 per kilometer betalen.
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