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Vorig jaar ben ik onterecht ontslagen. Ik heb mijn ontslag aangevochten en de rechter heeft mijn
ex-baas veroordeeld tot het betalen van een ontslagvergoeding. Bij die procedure heb ik gebruik
gemaakt van de diensten van een advocaat. Een goede arbeidsrechtadvocaat, wel wat duur. Zijn
rekening is ruim € 11.000. Die kosten kan ik niet aftrekken, maar mijn ex-werkgever kan mij die
wel belastingvrij vergoeden. Ik heb daarom de betaling van de rekening van mijn advocaat over
mijn ex-werkgever laten lopen: hij heeft de nota voldaan, en dat bedrag in mindering gebracht op
de aan mij te betalen (netto)ontslagvergoeding. Gaat dat goed?

Antwoord
Dat denk ik niet. U heeft voor deze opzet gekozen omdat de rechtbank – zo begrijp ik uit uw vraag – beslist
heeft dat iedere procespartij zijn eigen kosten moet dragen. Uw ex-werkgever is niet veroordeeld tot het
betalen van uw proceskosten. De optie van een belastingvrije vergoeding door uw ex-werkgever krachtens het
rechterlijke vonnis is daarmee van de baan. De vraag is dan of u en uw ex-werkgever op een andere manier,
buiten de beschikking van de rechter om, een afspraak hebben gemaakt over een (belastingvrije) vergoeding
van de kosten van uw advocaat. Dat lijkt onwaarschijnlijk: u heeft het conflict met uw ex-werkgever niet in der
minne kunnen regelen, de rechter is daar aan te pas gekomen. Waarom zou uw ex-werkgever u dan nog de
kosten van uw advocaat willen vergoeden?
De door u gekozen opzet komt er op neer dat u uw ex-werkgever als kassier hebt ingeschakeld voor de betaling
van de nota van uw advocaat. Hij heeft die betaling in mindering gebracht op het bedrag dat hij u als netto
ontslagvergoeding moet uitkeren. Zo bezien heeft u de advocaatkosten zelf gedragen, en dan is een aftrek van
die kosten niet mogelijk. Dat een werkgever die kosten wel belastingvrij kan vergoeden, is geen reden om die
kosten toch aftrekbaar te stellen. De Hoge Raad heeft die ongelijke behandeling geaccepteerd, omdat daarvoor
‘een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat’. Zie ook Belastingbelangen, augustus 2007:
Advocaatkosten bij ontslag: geen aftrek voor de werknemer!
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