
IN NAAM DES KOMNGS

vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 3538703 / 386
Rolnummer : 14-9332
Uitspraak : 27 november 2014

in de zaak van:

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

tegen:

de besloten vennootschap
gevestigd te ‘s-Hertogenbosch
gedaagde
niet verschenen.

1. De procedure

Nadat een dag was bepaald voor de behandeling van deze zaak, heeft eiser, verder te noemen
“de Stichting “, gedaagde, verder te noemen doen dagvaarden.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 13 november 2014. is bij
die gelegenheid niet verschenen, hoewel de dagvaarding op 4 november 2014 conform de
daarvoor geldende voorschriften is betekend. Tegen is daarom verstek
verleend. Daarop is vonnis bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1. De spoedeisendheid van de vorderingen is voldoende aannemelijk.

2.2. De vorderingen komen de kantonrechter niet ongegrond of onrechtmatig voor. De
vorderingen zijn derhalve toewijsbaar, met dien verstande dat de kantonrechter aanleiding
ziet om aan de door de Stichting gevorderde dwangsom êen maximum te verbinden van
€ 100.000,-.

2.3. zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten
van de procedure.

3. De beslissing

De kantonrechter, rechtdoende in kort geding:
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veroordeelt - om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de Stichting
te doen toekomen en te verstrekken de volgende deelnemersgegevens per medewerker die in
dienst is, dan wel in dienst is geweest in (enig deel van) de periode van 01-03-2013 t!m 30-
09-2014:

• naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer, straatnaam,
huisnummer, postcode, woonplaats en woonland;

• het brutoloon dat door ce werknemer is verdiend in de periode van 01-03-2013 tfm
30-09-20 14, gespecificeerd naar de perioden zoals genoemd in productie 3 bij de
dagvaarding in dit geding (de zogenoemde StiPP-perioden), dit telkens onder
vermelding van het aantal uur waarop het brutoloon betrekking heeft én telkens
onder de vermelding of het een deelname aan de Basispensioenregeling of de
Pluspensioenregeling betreft zoals omschreven in productie 4 bij de dagvaarding,

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor elke dag dat in
gebreke blijft de hiervoor beschreven gegevens, dan wel delen daarvan te verstrekken;

bepaalt dat ten titel van deze dwangsom geen hoger bedrag verbeurd zal worden dan de
somma van € 100.000,- en voorts dat deze dwangsom vatbaar is voor matiging voor zover
handhaving van de vermelde dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan,
de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

veroordeelt - om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de Stichting te
betalende buitengerechtelijke incassokosten ad € 659,45 inclusief btw;

veroordeelt in de kosten van de procedure, aan de kant van
begroot op € 592,52, waarvan € 77,52 aan explootkosten, € 115,- aan griffierecht en €400,-
als bijdrage in het salaris van de gernachtigde (niet met btw belast);

vérklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. J.P.M. van der Ham, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 27 november 2014.
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