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Voorwaarden voor bonus ad EUR 225.000,-- niet vervuld, maar Athlon toch bonus 
verschuldigd aan Ericsson 
 
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in haar vonnis van 1 mei 2019 
(ECLI:NL:RBZWB:2019:1972) de vordering van Athlon Car Lease Nederland B.V. op 
Ericsson Telecommunicatie B.V. tot (terug)betaling van een (stay on) bonus ad EUR 
225.000,-- vermeerderd met wettelijke handelsrente afgewezen. Athlon Car Lease 
Nederland B.V. mocht afzien van het sluiten van een nieuwe overeenkomst met Ericsson 
Telecommunicatie B.V., omdat laatstgenoemde niet de gevraagde financiële informatie of 
een bankgarantie wilde verstrekken. De redelijkheid en billijkheid verzetten zich echter 
tegen terugbetaling van de voorwaardelijke (stay on) bonus. 
 
Ericsson Telecommunicatie B.V. (‘Ericsson’) leased sinds 29 januari 2008 voertuigen van 
Athlon Car Lease Nederland B.V. (‘Athlon’) op basis van een raamovereenkomst die 
herhaaldelijk is verlengd en zou aflopen op 1 januari 2017. In 2016 is Ericsson een 
offertetraject gestart met het oog op een exclusieve leverancier voor haar leaseauto’s in 
Nederland. Athlon heeft een offerte uitgebracht op basis waarvan Ericsson en Athlon in 
onderhandelingen zijn getreden. Tijdens de onderhandelingen hebben partijen in januari 
2017 een addendum op de raamovereenkomst getekend. In het addendum zijn partijen 
overeengekomen dat (i) de looptijd van de raamovereenkomst wordt verlengd tot 1 juli 
2017, (ii) Athlon na ondertekening van het addendum aan Ericsson een voorwaardelijke 
bonus zal uitkeren van EUR 200.000,--, (iii) Athlon jaarlijks een additionele voorwaardelijke 
bonus verleend van EUR 25.000,-- in de vorm van een korting op de verzekeringspremie en 
(iv) Ericsson de voorwaardelijke bonussen dient terug te betalen als partijen niet uiterlijk op 
1 juli 2017 een overeenkomst zijn aangegaan, waarin Athlon wordt aangewezen als 
exclusieve leverancier van de leaseauto’s voor een periode van vier jaar. Partijen hebben in 
de volgende onderhandelingen een tweede addendum getekend, waarin de looptijd van de 
raamovereenkomst is verlengd tot 1 januari 2018. Tussen partijen zijn tijdens de 
onderhandelingen diverse conceptovereenkomsten gewisseld, die niet zijn getekend. In 
december 2017 heeft Athlon telefonisch en schriftelijk diverse vragen gesteld over de 
financiële positie van Ericsson en het verwachtte volume voor 2018. Ericsson heeft 
geantwoord in 2018 40-50 auto’s te zullen leasen en verder geen financiële informatie te 
kunnen delen met Athlon. Athlon heeft daarop Ericsson verzocht een bankgarantie ad EUR 
586.640,-- te verschaffen. Ericsson heeft dit geweigerd. Op 2 maart 2018 heeft Athlon de 
onderhandelingen beëindigd. Op 26 april 2018 is Ericsson gesommeerd om EUR 225.000,-- 
terug te betalen aan Athlon. Toen betaling uitbleef heeft Athlon op 20 juni 2018 beslag 
gelegd onder de ING Bank en ABN AMRO Bank. 
 
In haar dagvaarding stelt Athlon dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen als 
bedoeld in artikel 7 en 8 van het eerste addendum, zodat de voorwaarde voor betaling van 
de voorwaardelijke bonus niet is ingetreden op 1 januari 2018. Als gevolg dient Ericsson het 
betaalde bedrag ad EUR 225.000,-- terug te betalen. Ericsson weigert terugbetaling, omdat 
(i) er wel een overeenkomst tot stand is gekomen in de zin van artikel 7 en 8 van het eerste 
addendum, althans (ii) Athlon vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft 
bewerkstelligt, zodat zij op grond van artikel 6:23 lid 2 BW geen beroep kan doen op 
vervulling van de ontbindende voorwaarde. De rechtbank honoreert het subsidiaire verweer 
van Ericsson en wijst de vorderingen van Athlon af. De rechtbank motiveert dat uit de 
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gestelde feiten volgt dat zowel Athlon als Ericsson vrij snel na medio 2016 hadden besloten 
dat zij hun contractuele relatie wilden vervolgen met een vier jaar durende overeenkomst, 
op basis van exclusiviteit. Athlon heeft in dit traject nooit aangegeven dat de 
kredietwaardigheid van Ericsson aan verlenging van de samenwerking in de weg kon staan. 
Alhoewel het Athlon vrijstond om toch de samenwerking niet voort te zetten zonder 
positieve credit check, dienen de gevolgen daarvan met betrekking tot artikel 7 en 8 van her 
eerste addendum voor haar rekening te komen, omdat de redelijkheid en billijkheid dat 
verlangen. 
 
Voor meer informatie of praktisch advies over het opstellen, uitonderhandelen en 
procederen over leaseovereenkomsten kunt u contact opnemen met: 
 
Martijn Evers 
(Internationale) commerciële contracten & geschillenbeslechting 
Advocaat 
 
AKD advocaten | notarissen | belastingadviseurs  
T: +31 88 253 5756 | M: +31 6 52 04 89 90 | F: +31 88 253 5620 
E: mevers@akd.nl | W: www.akd.nl | LinkedIn  
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