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Kort geding verstekvonnis ‘van 3 april 2013

inzake

de stichting
Stichting Pensioenfonds voor Personecidiensten,gevestigd te Amsterdam,
verder te noemen StiPP,
eisende partij,
gemachtigde: mr. Ll.H.A. Schrier,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

statutair gevestigd te Zutphen, thans zonder bekend kantooradres, reden waarom het explootis betekend ten woonhuize van haar bestuurder en enig aandeelhouder wonende teZeist,
verder te noemen
gedaagde partij,
niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de verstekverlening tegen de niet verschenen gedaagde.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De overwegingen van de kantonrechter

2.1. Voor toewijzing van de voorlopige voorzicning zoals door StIPP wordt gevorderd,moet het in hoge mate waarschijnlijk zijn dat een gelijkiuidende vordering in een te voerenbodemprocedure zal worden toegewezen.

2.2. StiPP vordert bij wege van voorlopige voorziening veroordeling van
. om— kort samengevat — aan haar werknernersgegevens te verstrekken, die zij nodig heeft om debedrij fstakpensioenregel ing uit te voeren.
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2.3. Zij legt aan die vordering ten grondslag dat de pensioenregeling van StÎPP op grondvan artikel 2 Wet Verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf),door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht is gesteld voor debedrijfstak ‘personeelsdiensten’.
. drijft een uitzendbureau en valt daarom alswerkgever onder de verplicht gestelde pensioenregeling van StiPP. Krachtens artikel 4 vande Wet Bpf alsook op grond van de statuten en reglementen van StiPP isverplicht werknemergegevens aan te leveren, teneinde StiPP in staat te stellen depensioenregeling uit te voeren. Ondanks herhaalde sommatie weigert

. aan dieverplichting te voldoen. StiPP heeft een spoedeisend belang bij het verkrijgen van dewerknemersgegevens. Door het verzuim van
. kan zij niet voldoen aan haarwettelijke informatieverplichtingen jegens de werknemers. Daarnaast kan zij door hetaanhoudende verzuim van

. om gegevens aan te leveren niet voorzien in eenadequate dekking van de risico’s, terwijl zij wel geconfronteerd kan worden met werknemersof hun nabestaanden, die aanspraak maken op pensioen.

2.4. Nu geen verweer wordt gevoerd en de vordering de kantonrechter niet onrechtmatigof ongegrond voorkomt, wordt het gevorderde toegewezen, met dien verstande dat aan degevorderde dwangsom een maximum wordt gesteld van € 100.000,--.

2.5. wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in deproceskosten aan de zijde van StiPP, tot de datum van dit vonnis begroot op in totaal€ 604,82, te weten:
- € 112,-- vastrecht;
- € 92,82 explootkosten;
- € 400,-- salaris gemachtigde (2 punten x het tarief van € 200,--).

3. De beslissing

De kantonrechter:

geeft de volgende onmiddellijke voorziening:

veroordeelt
. om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan StIPP teverstrekken de volgende deelriemersgegevens, als gespecificeerd in de dagvaarding van7 maart 2013 in de punten 6 tot en met 10:

per werknemer die in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode van1 januari 2008 tot en met 31januari 2013:
• naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, straatnaam,huisnummer, postcode, woonplaats en woonland; en• het brutoloon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 1januari 2008 toten met 31januari 2013 gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3 bijde dagvaarding (de zogenoemde StiPP-perioden). Dit telkens onder vermelding vanhet aantal uur waarop het brutoloon betrekking heeft en telkens onder de vermeldingof het een deelname aan de Basispensioenregeling of de Pluspensioenregeling betreftzoals omschreven in productie 4 bij de dagvaarding,

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- per dag, voor elke dag datin gebreke blijft de voornoemde gegevens, dan wel een delen van die gegevens, teverstrekken, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,--;
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veroordeelt
incassokosten;

veroordeelt . tot betaling van de proceskosten aan de zijde van St1PP, tot deuitspraak van dit vonnis begroot op € 604,82;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

• om aan StiPP te betalen € 659,45 ter zake van buitengerechtelijke

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.M. de Laat, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de-.! griffier in het openbaar uitgesproken op 3 april 2013.
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