
vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 858384 UV EXPL 13-1 18 AP 4184

Verstekvonnis van 11 april 2013

inzake

de stichting
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten,
Hierna: de Stichting,
gevestigd te Amsterdam,
eisende partij,

tegen:

wonende te Veenendaal,
gedaagde partij,
niet verschenen.

1. De procedure

.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. De spoedeisendheid van de zaak is gegeven met de aard van de vordering.

2.2. Nu geen verweer wordt gevoerd en de vordering de kantonrechter niet onrechtmatigof ongegrond voorkomt, wordt het gevorderde toegewezen.

2.3. De Stichting heeft een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. Voorde verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten dient te worden gesteld enonderbouwd op grond waarvan deze verschuldigd zijn en voorts dat genoemde kostendaadwerkelijk zijn gemaakt.
Daarbij hanteert de kantonrechter conform het rapport Voorwerk II het uitgangspunt dat hetmoet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde)
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aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige
inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.
De Stichting heeft ten aanzien van voormelde criteria voldoende gesteld en onderbouwd om
tot toewijzing van het gevorderde te kunnen overgaan. De hoogte van het gevorderde bedrag
is in overeenstemming met de staffel kantonrechters als bedoeld in het rapport Voorwerk 11
en daarmee - zijnde conform de tarieven volgens welke zodanige kosten gewoonlijk aan
opdrachtgevers in rekening worden gebracht - redelijk. De kantonrechter ziet derhalve geen
reden tot matiging en wijst het gevorderde bedrag toe.

3. De beslissing

De kantonrechter

geeft de volgende onmiddellijke voorziening:

3.1. veroordeelt om aan de Stichting binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis
te doen toekomen en te verstrekken, de deelnemersgegevens als gespecificeerd in punt 6 tot
en met 10 van de dagvaarding, te weten

per werknemer die in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode van
01-01-2008 t/m 28-02-2013:

• Naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, straatnaam,
huisnummer, postcode, woonplaats en woonland;

Per werknemer die in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode 01
01-2008 t/m 28-02-2013:

• Het bruto-loon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 01-01-2008 t/m
28-02-20 13, gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3 bij de
dagvaarding (de zogenoemde St1PP-perioden). Dit telkens onder vermelding van het
aantal uur waarop het bruto-loon betrekking heeft en telkens onder de vermelding of
het een deelname aan de Bas ispensioenregeling of de Pluspensioenregeling betreft
zoals omschreven in productie 4 bij de dagvaarding;

3.2. bepaalt dat een dwangsom verbeurt van € 1.000,00 voor elke dag, dat
gedaagde in gebreke blijft de voornoemde gegevens, dan wel delen van deze gegevens te
verstrekken, ingaande op de zevende dag na betekening van dit vonnis;

3.3. veroordeelt tot betaling aan de Stichting tegen bewijs van kwijting een bedrag
van €659,45 aan buitengerechtelijke incassokosten;

3.4. veroordeelt’ . tot betaling van de proceskosten aan de zijde van de Stichting, tot
de uitspraak van dit vonnis begroot op € 731,82, waarin begrepen € 527,00 aan salaris
gemachtigde;

3.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad

3.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. Wachter, kantonrechter, en
griffier in het openbaar uitgesproken op II april2013.


