De Belastingdienst omschrijft werkkleding als:
Kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals
uniformen en overalls. kleding die voorzien is van een of meer duidelijk zichtbare aan de organisatie
gebonden beeldmerken (bijvoorbeeld een logo) met een oppervlakte van minimaal 70 cm² in totaal.
Deze laatste voorwaarde geldt voor elk kledingstuk. Bijvoorbeeld voor een trainingspak geldt dat
zowel de broek als het jack een voldoende groot logo moeten hebben. Ook T-shirts, die in de praktijk
vaak worden verstrekt, moeten een voldoende groot logo hebben.
Men moet uitgaan van een denkbeeldig(e) vierkant of rechthoek om de uiterste punten van het logo. Als men de
lange en de korte zijde met elkaar vermenigvuldigt, moet er minimaal een oppervlak van 70 cm² uitkomen (of uit
de som van de afzonderlijke rechthoeken).
Let op
Kleding met het logo van de sponsor is alleen werkkleding als de naam van de sponsor is opgenomen in de naam
van de organisatie. Sportkleding en sportschoenen zullen meestal niet voldoen aan de definitie van werkkleding
en kunnen voor de loonheffingen dus niet onbelast worden verstrekt, tenzij deze kleding aantoonbaar op de
werkplek achterblijft.
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(Werk)kleding en uniformen
Vergoedingen voor en verstrekkingen van werkkleding en vergoedingen voor het wassen van die
werkkleding zijn onbelast.
Werkkleding is:
•
•

kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals
uniformen en overalls
kleding die is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de
werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte
van ten minste 70 cm2 in totaal
Voor het bepalen van de oppervlakte gaat u uit van een denkbeeldig vierkant of rechthoek om
de uiterste punten van het logo.

Ook door u ter beschikking gestelde kleding die niet aan deze voorwaarden voldoet, is onbelast
zolang deze kleding aantoonbaar op de werkplek blijft.
Werkschoenen, zoals veiligheidsschoenen, kunt u onbelast aan de werknemer verstrekken of
vergoeden.
Een vergoeding of verstrekking voor het reinigen van kleding is alleen onbelast als er sprake is van
werkkleding.

Er is sprake van een uniform als een (bepaalde) categorie werknemers gelijke kleding draagt die ook
buiten de werkomgeving door derden wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. De kleding van
bijvoorbeeld postbestellers en stewardessen wordt als uniform beschouwd, maar dat geldt niet voor
de zwarte broek met blauwe blazer van chauffeurs. Of er sprake is van een uniform en uit welke
onderdelen een uniform bestaat, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Deze
aspecten kunt u met ons afstemmen. Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform dat voor de
uitoefening van de dienstbetrekking wordt gebruikt, dan is dat kledingstuk werkkleding. In dat geval is
het niet relevant of een onderdeel van een uniform afzonderlijk niet als zodanig herkenbaar is of
buiten de dienstbetrekking gedragen zou kunnen worden.
De verstrekking van kleding kan samenhangen met verplichtingen die u hebt op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet, zoals speciale isolerende of beschermende kleding (zie ook:
Arboverstrekkingen). In zo’n geval kunt u de kleding vrij verstrekken als u voldoet aan de volgende
voorwaarden:
•
•
•
•
•

U hebt als werkgever een arboplan.
De verstrekking van kleding maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
De kleding wordt overwegend tijdens werktijd gedragen.
De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Schema werkkleding
Gebruik dit algemene schema om te bepalen of u de kleding die uw werknemers op het werk dragen,
onbelast mag vergoeden of verstrekken.

