
 

 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 
 

Nummer: 3 Datum: 27 juni 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Air Center Europe Aviation Academy B.V., 

gevestigd te 9718 JC Groningen, Kraneweg 13 12 

Faillissementsnummer: F12/269 

Datum uitspraak: 2 oktober 2012 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Het verzorgen van opleidingen tot piloot. 

Omzetgegevens: Volgens de jaarrekening 2010 bedroeg de omzet 

over dat jaar € 25.000,-. In 2009 bedroeg de 

omzet € 29.889,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 0 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 1 maart t/m 27 juni 2013 

Bestede uren in verslag periode:  00:42 

Bestede uren totaal: 20:42 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Air Center Europe Aviation Academy B.V. is opgericht bij 

akte van 14 juli 2008. De aandelen van Air Center Europe 

Aviation Academy B.V. zijn in handen van Ruber Acia B.V. 

welke eveneens op 2 oktober 2012 failliet is verklaard.. Enig 

aandeelhouder van Ruber Acia B.V. is Aviation Global 

Solutions Holding B.V., enig aandeelhouder van deze 

vennootschap is de heer B.W.A. Cappelle. De heer Cappelle 

is tevens feitelijk bestuurder van gefailleerde vennootschap. 

De activiteiten van de onderneming zijn eind 2009 gestaakt. 

1.2 Winst en verlies : Volgens de jaarrekening 2010 is in dat jaar een resultaat van € 

3.863,- positief behaald. In 2009 bedroeg het resultaat € 

79.287,- negatief. 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2010 € 83.924,-. 

1.4 Lopende procedures : Geen 

1.5 Verzekeringen : Geen 

1.6 Huur : N.v.t. (kantoorruimte werd gehuurd door moederbedrijf Ruber 

Acia B.V.) 
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1.7 Oorzaak faillissement : Volgens opgave van de bestuurder, de heer Cappelle, moet de 

oorzaak van het faillissement worden gezocht in de 

ongunstige financiering die ABN Amrobank ter beschikking 

stelde aan leerlingen van de vliegschool. Voorafgaande aan 

het opstarten van de vliegschool is gefailleerde een 

samenwerking aangegaan met ABN AMRO  Bank N.V. Bij 

de bank zouden de leerlingen een lening kunnen afsluiten om 

een percentage van de opleidingskosten te financieren. Later 

bleek echter dat andere vliegscholen een veel gunstigere 

regeling hadden met ABN AMRO Bank waarbij de leerlingen 

een groter deel van de opleidingskosten gefinancierd konden 

krijgen. Hierdoor zijn, aldus de heer Cappelle, veel leerlingen 

afgehaakt. Gefailleerde heeft uiteindelijk slechts twee 

leerlingen opgeleid. Daarnaast is de mark voor 

vliegopleidingen vrij snel na start van de vliegschool 

ingestort. 

In de jaarrekeningen van gefailleerde staat vermeld dat is 

voldaan aan de volstortingsverplichting op aandelen. Of 

sprake is van werkelijke volstorting van aandelenkapitaal is 

echter nog maar de vraag (zie §7.4). 

 

N.V. NOM heeft een bedrag van € 100.000,- geïnvesteerd in 

de thans gefailleerde onderneming. Doordat gefailleerde niet 

genoeg omzet behaalde, kon zij niet aan haar 

betalingsverplichtingen jegens (onder andere) N.V. NOM 

voldoen. N.V. NOM heeft vervolgens het faillissement van 

zowel Air Center Europe Aviation Academy B.V. als Ruber 

Acia B.V. aangevraagd. 

 Werkzaamheden : 07:54 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Geen 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Geen  

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 
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3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Geen.  

Moederbedrijf Ruber Acia BV (eveneens gefailleerd) had 

twee vliegtuigen in bezit die voor de onderneming werden 

ingezet. 

3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Geen 

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Geen 

4.2 Opbrengst : n.v.t. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank € 3.808,10 m.b.t. debetstanden. 

5.2 Leasecontracten : Geen 
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5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:12 

 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet aan de orde. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding, voor zover deze aan de curator ter 

beschikking is gesteld, is warrig ingedeeld in diverse 

mappen. De grootboekkaarten lijken niet aan te sluiten bij de 

jaarrekeningen, met name wat betreft de onderlinge 

rekening-courantvorderingen tussen de gelieerde 

vennootschappen. Aan de heer Cappelle is terzake om 

opheldering gevraagd.  

Tot op heden heeft de heer Cappelle geen duidelijkheid 

kunnen/willen geven; De grootboekkaarten sluiten niet aan 

met de jaarrekeningen. Zo blijkt uit de jaarrekening 2009 dat 

€ 17.107,- door Ruber Acia is ingelost op de rekening-
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courant schuld jegens ACE.  

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de heer Cappelle geen 

verklaring en specificatie van deze inlossing verstrekt. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Blijkens de bankafschriften heeft Ruber Acia BV op 2 juni 

2008 een bedrag groot € 18.000,- gestort op de bankrekening 

van Air Center Europe Aviation Academy BV onder 

vermelding van “spoedopdracht bv io opstart inleg”. Dit 

bedrag van € 18.000,- is vervolgens een dag later 

teruggeboekt naar Ruber Acia BV onder de vermelding 

“spoedopdracht rek courant terugstorting inleg”. 

 

Het gestorte bedrag is aldus nog vóór de oprichtingsdatum 

van de vennootschap volledig teruggestort op de rekening 

van de enig aandeelhouder die het bedrag een dag tevoren 

had gestort. Niet duidelijk is in hoeverre de op te richten 

vennootschap (Air Center Europe Aviation Academy B.V.) 

na de terugstorting nog over het geld kon beschikken. Uit de 

terugboeking met de vermelding “terugstorting inleg” blijkt 

niet dat het ging om een lening aan Ruber Acia. Het bedrag 

ad € 18.000,- is vervolgens in rekening-courant geboekt. Uit 

de door de directie overgelegde jaarstukken van de twee 

vennootschappen blijkt niet dat de terugboeking van het 

stortingsbedrag is gedaan ten titel van een op zakelijke 

voorwaarden overeengekomen lening. Er is geen rente 

bedongen terzake van de “terugstorting”. Op de rekening-

courantschuld werd niet of nauwelijks afgelost door Ruber 

Acia. Ultimo 2008 bedroeg de schuld aan Air Center € 

96.161,-. Eind 2009 bedroeg deze schuld € 79.054,-. Een 

specificatie van die aflossing ontbreekt. Sinds 2009 is 

überhaupt nooit meer afgelost. 

Per saldo is het door Ruber Acia gestorte geldbedrag niet 

daadwerkelijk vóór de oprichting aan Air Center ter 

beschikking gekomen en heeft Ruber Acia als oprichter 

slechts een rekening-courant vordering op haarzelf doen 

ontstaan. Dat kan niet als een rechtsgeldige storting worden 

aangemerkt. 

 

Gelet op dit alles moet worden geconcludeerd dat niet is 

voldaan aan de stortingsplicht. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur : Door het niet volstorten van de aandelen, terwijl in de 

jaarrekeningen is opgenomen dat daarvan wél sprake is, doet 

zich de situatie voor dat niet op elk moment de rechten en 

verplichtingen van de vennootschap uit de boekhouding 

blijken, hetgeen leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid op 

basis van art. 2:248 BW (vgl. Rechtbank Dordrecht 16-05-

2007 (LJN: BA5273)). Op basis van art. 2:10 lid 1 BW is het 

bestuur verplicht een zodanige administratie te voeren dat te 

allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap 

kunnen worden gekend. Ten aanzien van het eigen vermogen 

van de vennootschap geeft de administratie een onjuist beeld, 

nu het geplaatste kapitaal in werkelijkheid niet is volgestort. 

Dat is bepaald geen onbelangrijk verzuim. De vermogens-

toestand van een vennootschap is immers een essentieel 

onderdeel van de jaarrekening en derden die daarvan (door 

de publicatie) kennis nemen, kunnen en mogen op de 

juistheid daarvan vertrouwen. Ex art. 2:248 lid 2 BW wordt 

aan het niet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit 

art. 2:10 BW het onweerlegbare vermoeden ontleend dat het 

bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Deze 

onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke 

oorzaak van het faillissement te zijn. Ruber Acia BV is 

derhalve als bestuurder aansprakelijk voor het gehele 

faillissementstekort van Air Center Europe Aviation 

Academy BV. Op grond van het bepaalde in artikel 2:11 BW 

rust deze bestuurdersaansprakelijkheid tevens hoofdelijk op 

de heer B.W.A. Cappelle. 

Voorts is de bestuurder aansprakelijk voor alle 

rechtshandelingen die Air Center Europe Aviation Academy 

BV heeft verricht, als bedoeld in artikel 2:180 lid 2 sub b 

BW. 

De heer Cappelle is per brief van 29 oktober 2012 door de 

curator aansprakelijk gesteld.  

De advocaat van de heer Cappelle heeft schriftelijk 

gereageerd en aansprakelijkheid afgewezen. Van werkelijke 

bereidheid tot schikking is niet gebleken aangezien slechts 

een symbolisch klein bedrag is aangeboden. De curator 

beraadt zich omtrent gerechtelijke maatregelen; voor een 

procedure zal financiering moeten worden verkregen. 

 

7.6 Paulianeus handelen : Vooralsnog heeft de curator binnen Air Center Europe 

Aviation Academy BV geen aanwijzingen voor paulianeus 

handelen. Bij de gefailleerde moedermaatschappij Ruber 

Acia BV blijkt dat wel het geval te zijn; verwezen wordt naar 

het betreffende faillissementsverslag. 
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 Werkzaamheden : 05:18 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 5.024,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : Geen 

8.4 Andere pref. crediteuren : N.V. NOM € 1.087,26 (aanvraagkosten faillissement) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 5 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 90.059,04 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden : 03:00 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie bezittingen en schulden 

(voltooid) 

 

 Afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheid (duur 

onbekend) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : 27 september 2013 

 Werkzaamheden : 04:18 
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S. van Gessel, 

Curator 


