
vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatreclit

faiilissementsniimmer: C/13/18/65 F

Ter griffie van deze rechtbank is op 2 februari 2018 een verzoekschrift met rekestnummer
C/13/642655 / FT RK 18/196 ingekomen van:

wonende te i

verzoeker,

advocaat mr. J.W. de Vries.

Het verzoek strekt tot faillietverklaring van:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KOINZ TRADING B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67804470,
statutair gevestigd Amsterdam,
vestigingsadres: 8218 NH Lelystad, Albert Einsteinweg 4.

Namens verzoeker is gehoord ter terechtzitting van 13 februari 2018 mr. J.W. de Vries.
Gerekestreerdc is, lioewel op de bij de wet voorgeschreven wijze opgeroepen, niet
verschenen.

Verzoeker heeft aan zijn verzoek het volgende ten grondslag gelegd.

Op 17 januari 2018 is gerekestreerde bij verstekvonnis van de rechtbank Midden-Nederland
onder meer veroordeeld tot iiitbetaling van de mining opbrengsten, zijnde in totaal 0,591
bitcoin aan verzoeker, op stralTe van een dwangsom tot een maximum van € 10.000,-. Tot
op heden heeft gerekestreerde niet aan dit vonnis voldaan.

Beoordeling

Ingevolge art. 1 Fw wordt een schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft
opgehouden te bctalen, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer van zijn
schuldeisers bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.

Schuldeiser in de zin van art. 1 Fw is iedereen die een vordering heeft op de schuldenaar,
die bij niet-voldoening leidt tot verhaal op de boedel en die voortvloeit uit een reeds ten tijde
van de faillietverklaring bestaande rechtsverhouding (HR 19 april 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY6108 - Koot Bcheer/mr. Tidemcm q.q.). De vordering dient derhalve
een verifieerbare vordering te zijn. Aangezien de in het vonnis opgenomen dwangsommen
in gevolge het bepaalde in art. 611 onder e van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering niet tot verhaal op de boedel kunnen leiden, kan de rechtsvordering tot
betaling van dwangsommen derhalve het verzoek niet dragen. Het verzoek zal dus slechts
kunnen worden toegewezen als de vordering tot uitbetaling van bitcoin is aan te merken als
een te verififiren vordering.






