
 

Onze experts: 

De tools en trajecten worden ontwikkeld en onderhouden door een team van ervaren experts. U vindt een overzicht 

van alle experts op: rendement.nl/tools/experts. 

 

Deze tool is mede mogelijk gemaakt door: 

Lotte van Rees 

Voor meer tools en trajecten ga naar: 

http://www.rendement.nl/tools 

 

Disclaimer 

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer. 

 

Werkkleding van de zaak 
 

Checklist | Versie 1.3 
 

Kleding die werknemers tijdens hun werk dragen, kan onder voorwaarden als fiscale werkkleding gelden. Als 

dat het geval is, is onbelaste terbeschikkingstelling ervan door de werkgever onder voorwaarden mogelijk op 

grond van een nihilwaardering. Voor vergoedingen voor en verstrekkingen van (werk)kleding geldt dit niet. In 

de praktijk ontstaan er regelmatig geschillen over de vraag of kleding als onbelaste werkkleding kwalificeert 

en er zijn over dit onderwerp dan ook al vele rechtszaken geweest. 

 

Deze tool biedt een overzicht van de voorwaarden waaraan onbelaste werkkleding moet voldoen. 

http://www.rendement.nl/tools/experts
http://www.rendement.nl/tools
http://www.rendement.nl/premium/vaktools/disclaimer


Rendement.nl 

 

 
2/3 

Werkkleding van de zaak 
Soms dragen werknemers bepaalde kleding bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Als er hierbij fiscaal gezien 

sprake is van werkkleding – wat dus iets anders is dan ‘kleding die de werknemer gebruikt voor zijn werk’ – is de 

terbeschikkingstelling van deze kleding onbelast vanwege een nihilwaardering als de kleding (deels) op de werkplek 

wordt gedragen. 

Slechts als aan één van onderstaande punten wordt voldaan, is er sprake van zulke werkkleding: 

 

                                                                                                 Checkpunten Opmerkingen 

 De kleding is (nagenoeg) uitsluitend 
geschikt om tijdens het werk te worden 
gedragen 

De kleding moet voor 90% of meer uitsluitend geschikt zijn 

om tijdens het werk gedragen te worden. Hierdoor is beperkt 

privégebruik zonder fiscale gevolgen mogelijk. Voorbeelden 

van zulke kleding zijn de werkoverall van een automonteur of 

schilder, een laboratorium- of stofjas en het uniform van een 

kapitein. 

 De kleding is voorzien van één of 
meerdere duidelijk zichtbare, aan de 
werkgever verbonden beeldkenmerken 
van in totaal minimaal 70 cm

2
 

Als de kleding ook buiten het werk te dragen is, kan er via de 

toetsing van logo’s toch sprake zijn van werkkleding. Per 

kledingstuk moet er hiervoor 70 cm
2
 aan logo’s aanwezig 

zijn, wat het totaal van meerdere logo’s samen per 

kledingstuk kan zijn. Voor het bepalen van de oppervlakte 

van het logo moet worden uitgegaan van een denkbeeldige 

vierkant of rechthoek om de uiterste punten ervan. Deze 

logo’s moeten bovendien aan de werkgever verbonden en 

duidelijk zichtbaar zijn, dus een logo op de binnenzak van 

een colbert of logo’s op de voering van een bedrijfsjas tellen 

fiscaal gezien niet mee. 

 De kleding blijft op de werkplek achter Het moet aantoonbaar zijn dat de kleding op de werkplek 

achterblijft – niet zijnde de woning van de werknemer – en de 

werknemer er dus geen privévoordeel van kan hebben. Let 

hierbij op dat als de werknemer zelf moet zorgen voor 

reiniging van de kleding die werkkleding is vanwege het 

achterblijven op de werkplek, de kleding door het meenemen 

voor reiniging niet langer als op de werkplek achterblijvende 

kleding geldt en de nihilwaardering op die grond dus komt te 

vervallen. 

 Er is sprake van een uniform dat (of 
overall die) buiten de werkplek ook door 
derden met de werkgever wordt 
geassocieerd 

Als de kleding ook buiten het werk kan worden gedragen en 

ook niet aan de logo-eis voldoet, kan er alsnog sprake zijn 

van werkkleding. Als namelijk een (bepaalde) categorie 

werknemers gelijke kleding draagt die ook buiten de 

werkomgeving met de werkgever of het beroep wordt 

geassocieerd, is er sprake van een uniform. Voorbeelden 

hiervan zijn de kleding van stewardessen en militairen. Of er 

sprake is van een uniform en uit welke onderdelen dit precies 

bestaat, hangt af van de specifieke situatie. Bij onzekerheid 

hierover is afstemming met Belastingdienst raadzaam. 

 Het gaat om kleding voorgeschreven door 
de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 

Op grond van de Arbowet kan de werkgever verplicht zijn om 

bepaalde kleding of accessoires aan werknemers te 

vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan speciale isolerende of beschermende 

kleding of schoenen, een veiligheidsbril of een medische 

keuring. Als hierbij voldaan wordt aan bepaalde 

voorwaarden, kan dat onbelast gebeuren. 
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 Extra voorwaarden bij onbelaste arbokleding 

De extra voorwaarden die gelden bij onbelaste vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van kleding 

(of accessoires) op grond van de Arbowet, zijn dat de werkgever een arboplan heeft en de kleding of 

accessoire in redelijkheid bij dat arboplan past, de werknemer de kleding (of accessoires) overwegend tijdens 

werktijd draagt en hij hiervoor geen eigen bijdrage is verschuldigd. 

 
Belaste kleding 
De vergoeding of verstrekking van kleding is belast, ook als het om werkkleding gaat. Hiervoor geldt de 

nihilwaardering dus niet. Een terbeschikkingstelling van kleding die niet aan één van de genoemde voorwaarden 

voldoet, is ook belast. Zo’n belaste vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling kan desgewenst wel als 

eindheffingsloon in de vrije ruimte worden ondergebracht, als aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan (zie de tool 

‘Gebruikelijkheidstoets’). Zo wordt dit alsnog in onbelast loon voor de werknemer omgezet. 

 

 Schoonmaakkosten  

Als er sprake is van werkkleding die onbelast ter beschikking kan worden gesteld vanwege de nihilwaardering, 

kan een vergoeding voor of verstrekking van het wassen of op andere manier reinigen van de kleding ook 

onbelast blijven voor de werknemers. Als het echter gaat om een belaste terbeschikkingstelling van 

(werk)kleding, of om een belaste vergoeding of verstrekking ervan, is de vergoeding voor of verstrekking van 

het reinigen van de kleding ook belast. Dit kan in onbelast loon voor de werknemer worden omgezet door het 

als eindheffingsloon in de vrije ruimte onder te brengen. 
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