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

de stichting
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR PERSONEELSDIENSTEN
gevestigd te Amsterdam
eiseres
gemachtigde: mr. M. Rutten

te g e n:

de besloten vennootschap

gevestigd te n kantoorhoudend te
gedaagde
niet verschenen

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 3 juli 2014 heeft eiseres een voorziening gevorderd.
Ter terechtzitting van 14 augustus 2014 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daar

is gedaagde niet verschenen, alhoewel de dagvaarding op behoorlijke wijze is uitgebracht.
De gemachtigde van eiseres is gehoord. Tegen gedaagde is verstek verleend.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Nu de vordering de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal deze worden
toegewezen als hierna vermeld.

2. Hetgeen betaald zal worden ingevolge de veroordeling tot betaling hieronder uitgesproken,
strekt als voorschot op hetgeen als te betalen zal worden toegewezen in de beslissing in de
(eventuele) bodemprocedure ter zake van onderhavig geschil.

3. De buitengerechtelijke kosten worden ten hoogste toegewezen conform de op de onderhavige
vordering toepasselijke maatstaven en het eventueel meer gevorderde wordt afgewezen.

4. Voor zover rente is gevorderd over buitengerechtelijke incassokosten en/of over rente (al dan
niet opgenomen in de opgegeven hoofdsom) wordt deze rente afgewezen nu ter zake
onvoldoende is gesteld.

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

BESLISSING

De kantonrechter:
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veroordeelt gedaagde om 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, te weten:

per werknemer die in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode van

01-01 -‘08 tlm 03-02-08, 03-11 -‘08 tlm 31-1 2-’08, 30-11 -‘09 t!m 31-1 2-09, 02-08-1 0 tlm 03-04

‘11, 02-04-’12t/m 31-05-2014:
• Naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, straatnaam,

huisnummer, postcode, woonplaats en woonland;

per werknemer die in dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode van

01 -01-08 t/m 03-02-08, 03-11 -‘08 t!m 31-1 2-’08, 30-11 -‘09 t!m 31-1 2-09, 02-08-1 0 tlm 03-04-

‘11, 02-04-’1 2 tlm 31-05-2014:

• Het bruto-loon dat door de werknemer is verdiend in de periode van 01-01-08 tlm 03-02-

‘08, 03-1 1-08 tlm 31-1 2-08, 30-1 1-09 tlm 31 -12-’09, 02-08-1 0 tJm 03-04-1 1, 02-04-12 t/m

31-05-2014, gespecificeerd naar de perioden genoemd in productie 3 (de zogenoemde StiPP

perioden) van de dagvaarding. 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

van de dagvaarding.

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag dat gedaagde in

gebreke blijft de voornoemde gegevens, dan wel delen van deze gegevens te verstrekken, met

dien verstande dat boven bedrag van € 100.000,00 geen verdere dwangsommen worden

verbeurd.

II. veroordeelt gedaagde om aan eiseres te voldoen het bedrag van € 659,45 aan

buitengerechtelijke incassokosten, inclusief BTW;

III. veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding aan de zijde van eiseres gevallen, tot op

heden begroot op:

- voor verschuldigd griffierecht € 115,00

- voor het exploot van dagvaarding € 93,80
- voor salaris van gemachtigde € 400,00

In totaal: € 608,80

één en ander, voor zover verschuldigd, inclusief BTW;

IV. veroordeelt gedaagde tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met

een bedrag van € 68,00 aan kosten voor betekening onder de voorwaarde dat betekening van

het vonnis heeft plaatsgevonden en gedaagde niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig

aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

V. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

VI. wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare

terechtzitting van 21 augustus 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter—
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