
IN NAAM DES KON1NGS

vonnis
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak\rolnumrner: 2495424 VV EXPL 13-147

Vonnis d.d. 3 december 2013

inzake

de stichting Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten,
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,
eiseres, hierna de Stichting te noemen,
gemachtigde mr. M. Rutten, advocaat te Amsterdam (postbus 9245, 1006 AE)

tegen

1. de vennootschap onder firma
gevestigd en kantoorhoudende te
en haar vennoten:
2. de besloten vennootschap
gevestigd te i kantoorhoudende te
3. de besloten vennootschap’
gevestigd en kantoorhoudende t
gedaagden,
niet in rechte verschenen.

PROCESGANG

Bij dagvaarding heeft de Stichting een vordering ingesteld als daarin nader omschreven.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 28 november 2013. Verschenen is de
geniachtigde van de Stichting. Tegen de niet in rechte verschenen gedaagden is verstek
verleend. Van het verhandelde heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

Uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de Stichting voldoende aannemelijk
gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen, zodat zij in
zoverre ontvankelijk is in haar vorderingen.

2. Nu gedaagden geen verweer hebben gevoerd, moet van de juistheid van de door de
Stichting gestelde feiten worden uitgegaan.
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3. De vorderingen komen de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, met
uitzondering van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten vordert de
Stichting namelijk op basis van het Rapport Voorwerk II en dit rapport voorziet niet in
vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ingeval van onbepaalde vorderingen als de
onderhavige.

4. De vorderingen zullen daarom, met uitzondering van de gevorderde buitengerechte
lijke incassokosten, worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd
tot € 100.000,00.

5. Gedaagden zullen, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden
veroordeeld in de kosten van dit geding. Deze zullen worden berekend op basis van de
toegewezen (onbepaalde) vordering.

BESLISSING 1N KORT GEDING

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagden (hoofdelijk) om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de
Stichting 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 1juli 2010 tot en met 30september2013:
• naam, voorletters, geboortedatum, burgerservicenummer, straatnaam, huisnummer, post

code, woonplaats en woonland;
• het brutoloon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 1juli 2010 tot en met

30 september 2013, gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3 bij de
dagvaarding (de zogenoemde StiPP-perioden); dit telkens onder vermelding van het aantal
uur waarop het brutoloon betrekking heeft én telkens onder vermelding of het een
deelname aan de Basispensioenregeling of de Pluspensioenregeling betreft als omschreven
in productie 4 bij de dagvaarding;

bepaalt dat gedaagden (hoofdelijk) een dwangsom verbeuren van € 1.000,00 voor elke dag
dat zij in gebreke blijven de voornoemde gegevens, dan wel delen van deze gegevens, te
verstrekken, met een maximum van € 100.000,00;

veroordeelt gedaagden (hoofdelijk) in de kosten van het geding, aan de zijde van de Stichting
tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 112,000 aan griffierecht, € 92,82 aan explootkosten
en € 400,00 voor salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door A. Fokkema, kantonrechter, en op 3 december 2013 uitgesproken
ter onenbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

Voor qrossrjrft çonform
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