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PARTIËLE ONTBINDING, "OH NEE, TOCH NIET! (OF TOCH WEER WEL)" 

VAAMN COLLEGETOUR 



VICTORIA 



Partiële ontbinding…. 

 

De zaak Victoria; feiten 

 

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5633 

 

5.6 [verweerster] heeft nog bepleit om de arbeidsovereenkomst slechts gedeeltelijk te doen eindigen. Naar het 

oordeel van het hof is de arbeidsovereenkomst ondeelbaar, zodat dit verzoek wordt afgewezen.  
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Eén dag na instellen cassatieberoep inzake Victoria, kwam Kolom…. 

3.5.1 De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst voorziet niet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Volgens het 

wettelijk stelsel wordt een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel opgezegd of ontbonden. (…)   

 

Maar…… 

 

3.5.3 Desalniettemin moet de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke 

transitievergoeding wel worden aanvaard voor het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een 

substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.  

 

3.5.5 In die gevallen kan worden gesproken van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ongeacht of in het gegeven 

geval de vermindering van de arbeidsduur heeft plaatsgevonden in de vorm van (i) een gedeeltelijke beëindiging, (ii) een algeheel 

ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst dan wel (iii) aanpassing van de arbeidsovereenkomst. 
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HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:283 (Victoria) 

- Wet geeft duidelijk kader en voorziet op dit moment niet in mogelijkheid om partieel te ontbinden 

 

- De wetgever heeft deze regeling relatief kort geleden – Wwz - grondig herzien, zonder daarbij te voorzien in de mogelijkheid 

van gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ook is niet gebleken dat de wetgever in die mogelijkheid zou 

hebben willen voorzien. 

 

 Argument tegen: dat  wetgever daarin niet heeft willen voorzien blijkt ook niet en dat wetgever heeft willen voorzien 

 in partiële transitievergoeding (Kolom) blijkt ook nergens uit.  

 

- En…. We willen de wetgever ook niet voor de voeten lopen. 

 

- "(…) gaat het op dit moment de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten om te voorzien in de mogelijkheid van 

gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt te meer nu het kabinet de Commissie Regulering van Werk 

heeft ingesteld om te adviseren over de veranderingen op de arbeidsmarkt en de mogelijke gevolgen voor de regelgeving.In 

het op 23 januari 2020 aan het parlement aangeboden eindrapport van de commissie worden voorstellen gedaan om 

gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken." 
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In KOLOM hebben we ook niet beslist dat partiële ontbinding mogelijk is…. 

Kolom:   

3.5.3 Desalniettemin moet de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke 

transitievergoeding wel worden aanvaard voor het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een 

substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.  

3.5.5 In die gevallen kan worden gesproken van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ongeacht of in het gegeven geval 

de vermindering van de arbeidsduur heeft plaatsgevonden in de vorm van (i) een gedeeltelijke beëindiging, (ii) een algeheel ontslag 

gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst dan wel (iii) aanpassing van de arbeidsovereenkomst. 

  

Victoria 

De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden was of, ervan uitgaande dat de bestaande arbeidsovereenkomst gedeeltelijk is 

beëindigd, aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bestaat. (…) Deze overweging strekt ertoe de aanspraak op een gedeeltelijke 

transitievergoeding te verbinden aan bepaalde reeds bestaande mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst in feite gedeeltelijk te 

beëindigen. Zij heeft niet de strekking de mogelijkheid van gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst uit te breiden, al konden de 

bewoordingen van die overweging wel aanleiding tot die lezing geven." 

 

Dat is chique!  
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HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:283 (Victoria) 

- HET KAN NIET, of KAN HET TOCH?  

 

- Dat de arbeidsovereenkomst niet gedeeltelijk kan worden ontbonden op grond van 7:671b BW, laat onverlet: 

 

- (i) partijen kunnen schriftelijk overeenkomen de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen (art. 7:670b BW).  

 

 Dat is spannend: dan geldt dus voor aanpassing die neerkomt op vermindering van de arbeidsomvang een schriftelijkheidsvereiste! 

 Van belang in verband met vervaltermijn!!! 

 

- (ii) partijen kunnen afspreken dat een algeheel ontslag wordt gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst  

 

- (iii) de arbeidsovereenkomst kan gedeeltelijk worden ontbonden door de rechter op grond van een tekortkoming in de nakoming van de 

overeenkomst (art. 7:686 BW in samenhang met art. 6:265 BW en art. 6:270 BW).  

 

 Vreemd; dus de rechter kan wel bij wanprestatie partieel ontbinden, terwijl diezelfde wanprestatie ook een e-grond kan zijn! 
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HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:283 (Victoria) 

HET KAN NIET, of KAN HET TOCH?  

 

- Dat de arbeidsovereenkomst niet gedeeltelijk kan worden ontbonden op grond van 7:671b BW, laat onverlet: 

 

- (iv) ook kan de werknemer op grond van de in het arrest Stoof/Mammoet geformuleerde maatstaf gehouden zijn in te stemmen met een 

voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst, dat in resultaat neerkomt op een gedeeltelijke beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst. 

 

- Euhmmmmm, wat was er ook al weer in Xella gezegd???? Stoof/Mammoet leent zich niet voor omgekeerde toepassing omdat die 

maatstaf ziet op "wijziging" van de arbeidsovereenkomst en niet op beëindiging daarvan. Klaarblijkelijk ziet de maatstaf dus wel op 

gedeeltelijke beëindiging… 

 

- (v) de werkgever kan op grond van de Wet flexibel werken of op grond van goed werkgeverschap in de zin van art. 7:611 BW gehouden zijn 

met een daartoe strekkend voorstel van de kant van de werknemer in te stemmen. 

 

- Goed werkgeverschap kan werkgever gehouden laten zijn in te stemmen met partieel beëindigingsvoorstel (gemitigeerde variant 

Xella)!!!! 
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Hoe zit het nou met het recht op partiële TV bij partiële beëindiging?  

"In de hiervoor genoemde gevallen (i)-(v) is sprake van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarbij kan in 

de hiervoor onder (ii), (iv) en (v) genoemde gevallen wettelijk aanspraak bestaan op een gedeeltelijke transitievergoeding, indien 

is voldaan aan de vereisten die art. 7:673 BW stelt, indien door omstandigheden gedwongen tot gedeeltelijke beëindiging is 

overgegaan en indien de gedeeltelijke beëindiging een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de 

werknemer betreft. " 

 

- Dus geen wettelijk recht op gedeeltelijke TV bij aanpassing arbeidsomvang op grond van een afspraak (i), tenzij afspraak 

terug te voeren is op Stoof/Mammoet (iv) of ex art. 7:611 BW (v)! 

 

- Geen recht op gedeeltelijke TV bij ontbinding wegens wanprestatie (hoe verhoudt zich dat tot art. 7:673 lid 1 BW, dat spreekt 

over ontbinding door de rechter?).  

 

- Is bij ontbinding wegens wanprestatie per definitie sprake van ernstige verwijtbaarheid?  

 - Vgl. Hof Den Bosch 23 mei 2006, RAR 2007/65 
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Het redelijke voorstel van de werknemer tot gedeeltelijke beëindiging ex art. 7:611 BW 

Een dergelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst kan door de werknemer ook voorwaardelijk – als verweer of als 

tegenverzoek – worden gedaan in het kader van een ontbindingsprocedure waarin de werkgever ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst heeft verzocht op de voet van art. 7:671b BW. Onder omstandigheden kan dit wijzigingsvoorstel tot gevolg 

hebben dat niet langer een redelijke grond als bedoeld in art. 7:669 lid 3 BW in samenhang met art. 7:671b BW aanwezig is.  

Dat is het geval indien de rechter oordeelt dat  

 

(i) het ontbindingsverzoek van de werkgever op zichzelf voor toewijzing in aanmerking komt,  

(ii) de werkgever echter op grond van goed werkgeverschap in de zin van art. 7:611 BW gehouden is met het wijzigingsvoorstel 

in te stemmen en  

(iii) (de instemming met het voorstel zou betekenen dat de arbeidsovereenkomst zodanig wordt gewijzigd dat daarmee de door 

de werkgever aangevoerde grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst komt te vervallen.  

In dat geval zal het ontbindingsverzoek moeten worden afgewezen.  
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In potentie belangrijk tactisch middel voor werknemer 

Wijzigingsvoorstel/tegenverzoek kan stok in het wiel van het ontbindingsverzoek steken! 

 

Primair integrale afwijzing ontbindingsverzoek vragen, subsidiair tegenverzoek tot partiële beëindiging in 

combinatie met afwijzing ontbindingsverzoek 

 

Kan rechter zelf het tegenverzoek tot gedeeltelijke beëindiging toewijzen?  

 

Constitutieve beschikking? 

 

Why not?   

 

Vgl. Amsta-beschikking HR inzake herstel van de arbeidsovereenkomst (7:682/683) 
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Of wijzigingsvoorstel moet worden aanvaard hangt af van holistische weging… 

"Of de werkgever op grond van goed werkgeverschap in de zin van art. 7:611 BW gehouden is in te stemmen met het wijzigingsvoorstel van de 

werknemer, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard en inhoud van de 

overeengekomen werkzaamheden, de aan het voorstel van de werknemer ten grondslag liggende omstandigheden en de omstandigheden binnen 

het bedrijf van de werkgever." 

 

- "aard en inhoud van de overeengekomen werkzaamheden":  

 Bijvoorbeeld: zijn de taken helder splitsbaar in taken die werknemer wel en die hij niet kan doen?  

 

- "De aan het voorstel van de werknemer ten grondslag liggende omstandigheden":   

 Bijvoorbeeld: is sprake van disfunctioneren op een deel van de taken dat is veroorzaakt door de werkgever; is sprake van nijpende 

 privé omstandigheden die maken dat werknemer groot belang heeft bij partieel baanbehoud? Is sprake van een verstoring van de 

 relatie op één werklocatie waar de werkgever onvoldoende aan heeft gedaan? 

 

- "De omstandigheden binnen het bedrijf van de werkgever":  

 Bijvoorbeeld: omvang werkgever, financiële draagkracht, etc.  
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En kan leiden tot partiële transitievergoeding….. 

 

Indien de werkgever in een ontbindingsprocedure instemt met een wijzigingsvoorstel van de werknemer als 

hiervoor bedoeld, of indien de rechter oordeelt dat een voorwaardelijke tegenverzoek van de werknemer tot 

wijziging van de overeenkomst op grond van goed werkgeverschap toewijsbaar is, en door de wijziging van de 

arbeidsovereenkomst die van deze instemming of toewijzing het gevolg is, de grond aan de verzochte 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst komt te ontvallen, kan wegens deze gedeeltelijke beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst recht bestaan op een gedeeltelijke transitievergoeding. 

 

Woorden "of toewijzing" lijken te bevestigen dat rechter zelf constitutieve beschikking tot wijziging kan geven.  
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Eindoordeel: geen partiële ontbinding, maar wel partiële beëindiging! 
 
Het klopt allemaal, maar….  
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