
 

Bedrijfskleding en de 
Werkkostenregeling. 
 

Hoe zit het nu eigenlijk? 
 
Sinds de invoering van de nieuwe gerichte vrijstelling spreken we regelmatig 
bedrijven die zich afvragen of bedrijfskleding hier ook onder valt.  
 
Bedrijfskleding valt niet onder de nieuwe gerichte vrijstellingen.  
 
Dit betekent dat voor bedrijfskleding de oude regels aangehouden kunnen worden. 
Wij zetten ze hieronder graag voor u op een rij.  
 
Wat is bedrijfskleding?  
Kleding wordt door de Belastingdienst gezien als werkkleding, wanneer deze voldoet 
aan één van de volgende voorwaarden. 
 
 De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een 

laboratoriumjas en een stofjas. 
 Op de kleding zitten één of meer duidelijk zichtbare beeldmerken die horen bij de 

werkgever, bijvoorbeeld een bedrijfslogo of adres van de website. Deze hebben 
samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte 
berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo. 

 De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek. 
 De kleding is een uniform of een overall. 
 U stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit 

voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. Daarin dient u aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 

o U heeft een arboplan. 
o Het ter beschikking stellen van de kleding past bij het arboplan. 
o De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen. 
o De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.  

 
Als de kleding niet aan één van deze voorwaarden voldoet, is de waarde van de 
kleding loon van de werknemer.  
 
Wanneer u de kleding onbelast ter beschikking mag stellen, dan mag u vervolgens 
ook de reinigingskosten van de kleding onbelast vergoeden. Een vergoeding van deze 
kosten aan uw werknemer is een vergoeding voor intermediaire kosten.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u het volgende stroomschema volgt kunt u zien of u de kleding onbelast ter 
beschikking mag stellen aan uw werknemer. 
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‘Wij maken kleding die écht past!’ 
 
 

 

Stelt u kleding ter beschikking 
die de werknemer geheel of 
gedeeltelijk op de werkplek 
draagt? 

Is de kleding (bijna) alleen geschikt 
om tijdens het werk te dragen? 

U mag kleding onbelast ter 
beschikking stellen. 

 
U mag ook de reinigingskosten van 
deze kleding onbelast vergoeden.  

U mag de kleding niet onbelast 
ter beschikking stellen. 

Heeft de kleding duidelijk zichtbare 
beeldkenmerken die horen bij de 

werkgever, van ten minste 70 cm² 
per kledingstuk? 

Blijft de kleding aantoonbaar achter 
op de werkplek? 

Stelt u de kleding ter beschikking 
omdat de Arbeidsomstandig-
hedenwet dit voorschrijft? En 

voldoet u aan de voorwaarden:  
- U heeft een arboplan. 
- Het ter beschikking stellen van 
  kleding past bij dat arboplan. 
- De kleding wordt vooral tijdens  
  werktijd gedragen. 
- De werknemer hoeft geen eigen  
  bijdrage te betalen. 
  

Is de kleding een uniform of een 
overall? 

U mag de kleding niet onbelast ter 
beschikking stellen. 


