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vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Kanton Den Haag

JRT
Rolnr.:
24 maart 2014

Verstekvounis in kort geding in de zaak van

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

tegen

gevestigd te
gedaagde partij,
niet verschenen.

Procedure:
- de dagvaarding van 12 maart 2014, met producties;
- mondelinge behandeling van 20 maart 2014.

Beoordeling
1 Gedaagde partij is niet verschenen. Omdat de voorgeschreven formaliteiten en

termijnen in acht genomen zijn, is tegen gedaagde partij verstek verleend, zoals
ook aan haar is aangezegd in de inleidende dagvaarding.

2 De vordering komt de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat
deze bij verstek zal worden toegewezen. De dwangsom zal daarbij op na te melden
wijze worden gemaximeerd.

3 Gedaagde partij zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de
procedure worden veroordeeld.
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Beslissing in karL geding
De kantortrechter

1 veroordeelt gedaagde partij om aan eisende partij binnen zeven dagen na de
betekening van dit vonnis te doen toekomen en te verstrekken de
deehiemersgegevens als gespecificeerd in punt 6 tot en met 10 van de inleidende
dagvaarding, te weten:

per werknemer die in dienst is. dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de
periode van
• naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, straatnaam.

huisnummer, postcode, woonplaats en woonland;
• het brutoloon dat door de werknemer is verdiend in de periode van

gespecificeerd naar de perioden genoemd in
productie 3 bij de inleidende dagvaarding (de zogenoemde St1PP-perioden).
Dit 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 Phispensioenregeling betreft, zoals omschreven in
productie 4 bij de inleidende dagvaarding,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor elke
dag dat gedaagde partij in gebreke blijft de hiervoor bedoelde gegevens, dan wel
delen van deze gegevens te verstrekken, zulks tot een maximum van € 100.000,-;

2 veroordeelt gedaagde partij in de kosten van de procedure tot hiertoe aan de zijde
van eisende partij vastgesteld op €964,88, waaronder begrepen een bedrag ad
€ 400,-, als het aan de gemachtigde van eisende partij toekomende salaris;

3 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.E. Kastein, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 24 maart 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.
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