
Geschil rond C1000:
(leven krijgt gelijk

jHi"H!J' Supermarkt
door Joost van Putten

F., Cleven uit Rosmalen hoeft
zijn rechten op het voormalige
pand van Big Boss aan de Graaf·
sebaan in RÇ>smalen niet over te
dr:agen aan zijn werkgever, su
ptirmarktconcern Schuitema,
moederbedrijf van de CIOOO-ke
ten. Met dat vonnis stelt de
rechtbank in Den Bosch Schui
terna in het ongelijk.
Namens Schuitema verklaarde
aqvocaat F. Grapperhaus on
langs dat het Big Boss-pand dat
de Rosmalenaar aankocht, feite
lij,k toebehoort aan de super
marktketen. Als werknemer bij
CIOOO had Cleven zijn werkge
v~r - al enige tijd op zoek naar
een locatie in Rosmalen - moe
ten tippen. in plaats van het
pand zelf op te kopen. Althans,
zo kijkt Schuitema aan tegen
de aankoop.
Maar rechter]. Strijbos ziet dat
anders. Volgens Strijbos heeft
Cleven bij CIOOO weliswaar een
adviesfunctie, maar gaat het
daarbij niet om vastgoedzaken
en het eventueel zelf exploite·
ren van een supermarkt. Dilt
laatste hoopt Cleven te kunnen
gaan doen aan de Graafsebaan.
Dat Cleven onderhandelingen

- met C1000 die hadden moeten
leiden tot een oplossing van het
ge,schil, voortijdig afbrak, is vol-

gens de rechter geen 'wanpres·
tatie', zoals advocaat Grapper·
haus stelde.
Schuitema heeft niet kunnen
aantonen dat Cleven, die inmid
dels als werknemer geschorst
is, zich zonder geldige reden te
rugtrok. Voor Cleven mocht
meetellen dat er onzekerheid is
over medewerking van gemeen·
tewege en over winstprogno·
ses, vindt de rechtbank.
Ook het door Cleven gevraagde
bedrag van ruim 1 miljoen eu
ro, waarvoor Schuitema de rech
ten kon overnemen, is"niet on·
verantwoord hoog, oordeelt
rechter Strijbos. Daarbij wel op
merkend dat, mocht het tot
een bodemprocedure kQmen,
de Raad van State daar moge·
lijk anders tegenaan kijkt.

Tweede rechtszaak
Tot slot speelt nog een tweede
rechtszaak, waarbij Schuitema
wil afdwingen dat de schorsing
van Cleven kan worden omge
zet in ontslag. Deze uitspraak
laat nog op zich wachten. Cle
ven was gisteren niet bereik
baar voor een reactie.
Bij CIOOO tot slot toont direc
teur 1. van Bóxmeer zich teleur·
gesteld. "We meenden toch ster·
ke argumenten te hebben."

~ "Of we in beroep gaan? Weten
we nog niet. Eerst moet nog
meer duidelijk zijn."
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