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vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

van de kantonrechter, zittinghoudende te Rotterdam

in de zaak van

de stichting
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij exploot van dagvaarding van 9juli 2014,
gemachtigde: mr. A.A. Jhoeri,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

gevestigd te
gedaagde,
die niet heeft gereageerd.

1. Het verloop van de procedure
De kantonrechter heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:
- de dagvaarding met producties;
- de uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 13 maart 2014

en van 15juli 2014 betreffende gedaagde.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 17juli 2014. Namens eiseres is

verschenen haar gemachtigde. Namens gedaagde is niemand verschenen.

De kantonrechter heeft verstek verleend tegen de niet-verschenen gedaagde.

Het vonnis is bepaald op heden.

2. De beoordeling van de vordering
Eiseres heeft ter zitting uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van

13 maart 2014 en van 15 juli 2014 overgelegd betreffende gedaagde. Gebleken is dat
gedaagde op correcte wijze is opgeroepen voor de mondelinge behandeling op 17juli 2014.

Nu gedaagde niet ter zitting is verschenen en er geen bericht van verhindering van haar is
ontvangen, terwijl ook de overige bij wet voorgeschreven formaliteiten in acht zijn
genomen, heeft de kantonrechter verstek verleend tegen gedaagde.

Voldoende is gebleken dat eiseres een spoedeisend belang heeft bij de door haar gevorderde
voorziening, zodat eiseres in zoverre ontvankelijk is in haar vordering.
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De vordering komt niet ongegrond of onrechtmatig voor, zodat deze voor toewijzing gereed
Ligt. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, zoals hierna vermeld.

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 te verstrekken, de deelnemersgegevens als gespecificeerd in punt 6 tot en met

10 van de dagvaarding van 9juli 2014, te weten:

per werknemer die in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode
van 1 mei 203 tot en met 31 mei 2014;

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

- Het bruto-loon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 1 mei 2013 tot
en met 31 mei 2014, gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3 (de
zogenoemde StiPP-perioden). Dit telkens onder vermelding van het aantal uur
waarop het bruto-loon betrekking heeft én telkens onder de vermelding of het een
deelname aan de Basispensioenregeling of de Pluspensioenregeling betreft zoals
omschreven in productie 4;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1 .000,-- voor elke dag dat
gedaagde in gebreke blijft de voornoemde gegevens, dan wel delen van deze gegevens te
verstrekken, tot een maximum van E 100.000,--;

veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen een bedrag van € 659,45 aan
buitengerechtelijke kosten;

veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van
eiseres vastgesteld op € 208,80 aan verschotten en € 400,00 aan salaris voor de
gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.L. van Zetten en uitgesproken ter openbare terechtzitting.
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Uitgegeven voor eerste

de 25 JIJL 2014 rlffier,


