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Vonnis ex artikel 254 Rv in de zaak van:

de stichting Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten,
gevestigd te Amsterdam,
eisende partij.
gemachtigde: mr. H.H.A. Schrier,

tegen

de besloten vennootschap
gevestigd te en kantoorhoudend te
gedaagde partij,
niet verschenen.

Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de dagvaarding in kort geding van 11 oktober
2013.

Op 31 oktober 2013 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij is
verschenen mr. L-I.H.A. Schrier als gemachtigde van eisende partij. Gedaagde partij is
daarop niet verschenen en heeft ook anderszins niet gereageerd. De voorgeschreven
termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen. Tegen gedaagde partij is daarom verstek
verleend. Van het verhandelde ter zitting zijn door de griffier aantekeningen gemaakt, die
zich in het griffiedossier bevinden. Vervolgens is de uitspraak van dit vonnis bepaald op
heden.

Vordering

Eisende partij vordert dat de kantonrechter, bij wijze van voorlopige voorziening, bij vonnis
uitvoerbaar bij voorraad gedaagde partij te veroordelen om binnen zeven dagen na
betekening van dit vonnis aan eisende partij te doen toekomen en te verstrekken, de
deelnemersgegevens als gespecificeerd in de dagvaarding onder punt 6 tot en met 10, te
weten per werknemer die in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de
periode van 17juni 2008 tot en met 31 augustus 2013:

- naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, straatnaam,
huisnummer, postcode, woonplaats en woonland;

- het brutoloon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 17juni 2008 tot
en met 31 augustus 2013, gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3
bij dagvaarding, telkens onder vermelding van het aantal uur waarop het brutoloon
betrekking heeft en telkens onder de vermelding of het een deelname aan de
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Basispensioenregeling of de Pluspensioenregeling betreft zoals omschreven in
productie 4 bij dagvaarding;

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1 .000,- voor elke dag dat gedaagde
partij in gebreke blijft de voornoemde gegevens, dan wel delen van deze gegevens te
verstrekken, met veroordeling van gedaagde partij in de buitengerechtelijke en de
proceskosten.

Eisende partij legt aan haar vordering het navolgende ten grondslag. Eisende partij is een
bedrijfstakpensioenfonds. Zij heeft op grond van de Wet Bpf en de Pensioenwet een aantal
verplichtingen. Zij kan pas aan deze verplichtingen voldoen, indien zij van de werkgevers in
de bedrijfstak ‘personeelsdiensten’, waar gedaagde partij onder valt, de benodigde
werknemersgegevens heeft ontvangen. Gedaagde partij heeft verzuimd de benodigde
gegevens aan te leveren. Eisende partij heeft € 545,- (exclusief btw) aan kosten gemaakt
teneinde de benodigde gegevens buiten rechte te verkrijgen. Deze kosten komen voor
rekening van gedaagde partij.

Beoordeling

De spoedeisendheid is met de aard van de vordering gegeven.

Nu gedaagde partij de vordering niet heeft weersproken en de vordering de kantonrechter
evenmin onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal de vordering worden toegewezen, met
dien verstande dat de gevorderde dwangsom wordt gemaximeerd tot € 100.000,-.

Gedaagde partij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten
van deze procedure.

Beslissing

De kantonrechter, bij wijze van voorlopige voorziening:

o veroordeelt gedaagde partij om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan
eisende partij te doen toekomen en te verstrekken, de deelnemersgegevens als
gespecificeerd in de dagvaarding onder punt 6 tot en met 10, te weten per werknemer die
in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode van 17juni 2008
tot en met 31 augustus 2013:

- naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, straatnaam,
huisnummer, postcode, woonplaats en woonland;

- het brutoloon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 17juni 2008 tot
en met 31 augustus 2013, gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3
bij dagvaarding, telkens onder vermelding van het aantal uur waarop het brutoloon
betrekking heeft en telkens onder de vermelding of het een deelname aan de
Basispensioenregeling of de Pluspensioenregeling betreft zoals omschreven in
productie 4 bij dagvaarding;

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor elke dag dat gedaagde
partij in gebreke blijft de voomoemde gegevens, dan wel delen van deze gegevens te
verstrekken, met een maximum van € 100.000,-;
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o veroordeelt gedaagde partij om aan eisende partij te betalen een bedrag van € 659,45
(inclusief btw) aan buitengerechtelijke kosten;

o veroordeelt gedaagde partij in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de
zijde van eisende partij vastgesteld op € 404,82 waaronder € 200,- als het aan de
gemachtigde van eisende partij toekomende salaris;

o verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

o wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. F.J. Verbeek en uitgesproken ter
terechtzitting van 14 november 2013.
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