
IN NAAM DES KONINGS

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 894246/253
Rolnummer : 13 — 3579
Uitspraak : 28mei 2013

in de zaak van:

de stichting Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten,

gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
gemachtigde: 1-1.1-LA. Schier,

tegen:

de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

gevestigd te Ïvlaastricht en kantoor houdende te Rosmalen,

gedaagde,
niet verschenen.

1. De procedure

Nadat een dag was bepaald voor de behandeling van deze zaak, heeft eiseres gedaagde doen

dagvaarden.

De mondelinge behandeling heeft op 24 mei 2013 plaatsgevonden. Gedaagde is bij die

gelegenheid niet verschenen. Tegen haar is verstek verleend. Daarop is vonnis bepaald op

lieden.

2. Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1. Eiseres vordert — zakelijk weergegeven - dat de kantonrechter bij wege van voorziening

ex artikel 254 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), en bij vonnis uitvoerbaar bij

voorraad gedaagde veroordeelt om aan eiseres binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis

te doen toekomen en verstrekken, de deelnernersgegevens 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

0 1-05-2007 tot en met 31-03-2013:
- naam, voorletters, geboortedaturn, 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 van

01-05-2007 tot en met 31-03-2013:
- het brutoloon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 0 1-05-2007 tot en met

vonnis Kanton
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31-03-2013, gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3 (de zogenaamde StIPP

perioden). Dit telkens onder vermelding van het aantal uur waarop het brutoloon betrekking

heeft en telkens onder de vermelding of liet een deelname aan de Basispensioenregeling of

de Pluspensioenregeling betreft zoals omschreven in productie 4;

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag dat gedaagde in

gebreke blijft, met veroordeling van gedaagde tot betaling van een bedrag van € 659,45

inclusief I3TW ter zake buitengerechtelijke incassokosten en met veroordeling van gedaagde

in de kosten van het geding.

2.2. De vordering komt de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat deze in

beginsel voor toewijzing vatbaar is,

2.3. Wel is de kantonrechter van oordeel dat de gevorderde dwangsom buitensporig hoog is.

Daarom zal de dwangsom worden gematigd tot € 1.000,00 voor elke week of gedeelte

daarvan dat gedaagde in gebreke blijft aan de veroordeling te voldoen, tot een maximum van

€ 50.000,00.

2.4, Gedaagde wordt als de in liet ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

3. De beslissing

De kantonrechter, rechtdoende in kort geding:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis te doen

toekomen en verstrekken, de deelnernersgegevens 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

01-05-2007 tot en met 3 1-03-2013:
- naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, straatnaam,

huisnummer, postcode, woonplaats en woonland, en
- liet brutoloon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 0 1-05-2007 tot en met

31-03-2013, gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3 (de zogenaamde StIP?

perioden), een en ander onder vermelding van het aantal uur waarop liet brutoloon

betrekking heeft en telkens onder de vermelding of het een deelname aan de

I3asispensioenregeling of de Pluspensioenregeling betreft zoals omschreven in productie 4;

veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke

week of gedeelte van een week dat gedaagde na de hiervoor genoemde periode van 7 dagen

in gebreke blijft voornoemde gegevens, dan wel delen van deze gegevens, te verstrekken;

bepaalt dat ten titel van deze dwangsom geen hoger bedrag verbeurd zal kunnen worden dan

€ 50.000,00, en dat de dwangsom vatbaar is voor matiging voor zover handhaving ervan naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen

de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van

verwijtbaarheid van de overtreding;

veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting ter zake buitengerechtelijke

incassokosten aan eiseres €659,45 inclusief btw te voldoen;
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veroordeelt gedaagde in de proceskosten, die tot op heden aan de zijde van eiseres worden
begroot op € 92,82 aan dagvaardingskosten, € 112,00 aan griffierecht en €400,00 aan
gemachtigdensalaris;

verklaart dit vonnis, voor zover het de veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden,
openbare terechtzitting van 28 mei 2013,

en uitgesproken ter


