
In naam des Konings
EISER

RECHTBANK AMSTERDAM KORT GEDING
AFDELING PRIVAATRECHT
Kenmerk : KK 14-1 090
Datum : 5 augustus 2014
178

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van:

de stichting Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam
eiseres
gemachtigde: mr. A.A. Jhoeri

t e g e n:

de besloten vennootschap
gevestigd en kantoorhoudende te
gedaagde
gemachtigde:

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding met bijlagen van 9 juli 2014 heeft eiseres een voorziening gevorderd.

Ter terechtzitting van 29 juli 2014 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Partijen zijn
verschenen bij hun gemachtigden.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Eiseres is een bedrijfstakpensioenfonds die in het kader van de Wet verplichte deelneming in
een bedrijfstakpensioenfonds 2000 onder meer pensioenpremies int. In dat verband is
gedaagde als werkgever verplicht om bepaalde door eiseres verzochte werknemersgegevens
aan te leveren.

2. Eiseres vordert dat gedaagde diverse gegevens met betrekking tot haar werknemers aan haar
meedeelt op straffe van een dwangsom. Eiseres stelt daartoe dat gedaagde daarin ondanks
som maties al lange tijd nalatig is.

3. Gedaagde voert als verweer tegen de vordering - kort gezegd - aan dat deze niet spoedeisend
is, aangezien de betreffende gegevens al op 1 mei 2013 geleverd hadden moeten zijn en er nu
pas wordt gedagvaard. Subsidiair wijst gedaagde erop dat er nogal wat (financiële) problemen
bij gedaagde zijn waardoor het aanleveren van de gegevens geen prioriteit had. Gedaagde
vindt toewijzing van gevorderde kosten en een dwangsom niet terecht.

4. De vordering tot het aanleveren van de gevraagde gegevens is, gelet op de in het geding
zijnde belangen van werknemers, zonder meer spoedeisend. Dat eiseres niettemin de nodige
tijd heeft laten verstrijken ontneemt niet het spoedeisende karakter aan de vordering. Dit
verweer wordt mitsdien verworpen.
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5. De subsidiair aangevoerde argumenten tegen toewijzing van de vordering falen. De
aangevoerde problemen bij gedaagde komen voor haar risico.

6. De vordering is daarom als onvoldoende betwist toewijsbaar. Waarom onder die
omstandigheden de gevorderde kosten zouden moet worden afgewezen valt niet in te zien.
Voor zover dit verweer zich subsidiair richt tegen de hoogte van de buitengerechtelijke kosten
wordt geoordeeld dat deze, gelet op de bij de dagvaarding aangetroffen aanmaningen, niet
onredelijk voorkomt.

7. De dwangsom wordt op gronden van billijkheid gemaximeerd als na te melden.

8. Derhalve wordt de vordering toegewezen als hieronder wordt bepaald

9. Gelet op de afloop van de procedure wordt gedaagde veroordeeld in de kosten gevallen aan
de zijde van eiseres.

BESLISSING

De kantonrechter:

1. veroordeelt gedaagde om aan eiseres binnen vier weken na betekening van dit vonnis te doen
toekomen en te verstrekken de deetnemersgegevens te weten:

per werknemer die in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode van
01 -05-2013 tlm 31-05-2014:

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

- Het bruto-loon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 01 -05-2013 /m 31-05-
2014, 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
bruto-loon betrekking heeft en telkens onder de vermelding of het een deelname aan de
Basispensioenregeling of de Pluspensioenregeling betreft zoals omschreven in productie 4 bij
de dagvaarding;

II. veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke
dag dat gedaagde in gebreke blijft de voornoemde gegevens of delen daarvan te verstrekken
tot een maximum van € 20.000,00;

III. veroordeelt gedaagde tot betaling van buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 659,45
(inclusief BTW);

IV. veroordeelt gedaagde in de proceskosten van eiseres tot op heden begroot op:

-griffierecht € 115,00
- dagvaardingskosten € 79,75
- gemachtigdensalaris € 400,00

In totaal: € 594,75

V. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

VI. wijst af het meer of anders gevorderde.
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Aldus gewezen door mr. C. von Meyenfeldt, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 5 augustus 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier
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