
 

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

Nummer: 3 Datum: 27 juni 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Ruber Acia B.V., tevens handelend de namen 

‘Ruber Acia Euro-MSO’, ‘Ruber Acia Aviation 

Academy’, ‘Ruber Acia Foundation’ en ‘Air 

Center Europe’, gevestigd te (9718 JC) 

Groningen aan de Kraneweg 13 12 

Faillissementsnummer: F12/270 

Datum uitspraak: 2 oktober 2012 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Holdingmaatschappij 

Omzetgegevens: De omzet bedroeg in 2010 € 25.000,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 0 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 1 maart t/m 27 juni 2013 

Bestede uren in verslag periode:  04:30 

Bestede uren totaal: 33:36 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Ruber Acia B.V. is opgericht bij akte van 8 december 2006. 

Aviation Global Solutions Holding B.V. (AGS Holding B.V.) 

is enig aandeelhouder van Ruber Acia B.V. Enig 

aandeelhouder van AGS Holding B.V. is de heer B.W.A. 

Cappelle, tevens feitelijk bestuurder van Ruber Acia B.V. 

1.2 Winst en verlies : Het resultaat over 2010 bedroeg € 8.183,- negatief. Over het 

jaar 2009 bedroeg het resultaat € 55.664,- negatief. 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2012 € 68.249,-. 

1.4 Lopende procedures : Geen 

1.5 Verzekeringen : Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Interpolis. Deze zal 

worden beëindigd. 

1.6 Huur : Gefailleerde huurde een werkplek in een bedrijfspand aan de 

Kraneweg 13 te Groningen. De curator heeft de huur 

inmiddels opgezegd per 1 december 2012. De huur is door 

gefailleerde tot die datum voldaan bij wege van voorschot c.q. 

borg. 
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1.7 Oorzaak faillissement : Dochtervennootschap Air Center Aviation exploiteerde een 

vliegschool. 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 Air 

Center Aviation 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. 

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

Air Center Aviation. Ruber Acia heeft zich hoofdelijk 

aansprakelijk gesteld voor deze schuld. Aangezien de 

vliegschool niet aan haar betalingsverplichtingen jegens 

(onder andere) N.V. NOM voldeed, heeft de NOM 

uiteindelijk het faillissement van zowel Air Center Europe 

Aviation Academy B.V. als Ruber Acia B.V. aangevraagd. 

 Werkzaamheden : 11:42 

 

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 



 

 
Gegevens onderneming: Ruber Acia B.V., tevens handelend de namen ‘Ruber 

Acia Euro-MSO’, ‘Ruber Acia Aviation Academy’, 

‘Ruber Acia Foundation’ en ‘Air Center Europe’, 

gevestigd te (9718 JC) Groningen aan de Kraneweg 

13 12 
Faillissementsnummer: F12/270 

 

 

PAG. 3 

 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Geen (zie echter § 7.6) 

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 : n.v.t. 

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:24 

 

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) : Geen 

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 : 00:00 

 

 

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 
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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-

courant schuld jegens ACE.  

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de heer Cappelle geen 

verklaring en specificatie van deze inlossing verstrekt. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen : Jaarrekening 2007 is te laat gedeponeerd, op 27-3-2009. De 

overige jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Een eventueel nog openstaande stortingsverplichting is reeds 

verjaard. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Er is sprake van onrechtmatige daad en onbehoorlijk bestuur. 

Bij de onverplichte overname van een schuld van 

zusterbedrijf CTDC jegens Star Airservice BV heeft de 

bestuurder van Ruber Acia BV zijn taak onbehoorlijk 

vervuld. De schuldovername was niet in het belang van 

Ruber Acia.  

Daarnaast heeft de bestuurder, door tijdens de grote 

financiële nood waarin de onderneming verkeerde, te 

bewerkstelligen dat de verkoopopbrengst van een Cessna 150 

vliegtuig werd verrekend met de vordering van AGS Holding 

BV, zich schuldig gemaakt aan ongeoorloofde selectieve 

betaling aan AGS Holding te nadele van de overige 

crediteuren van Ruber Acia.  

De curator heeft de bestuurder per brief van 29 oktober 2012 

aansprakelijk gesteld voor de schade. 

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. 
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7.6 Paulianeus handelen : Een Antonov An-2T vliegtuig is door gefailleerde paulianeus 

verkocht aan 100% aandeelhoudster Aviation Global 

Solutions Holding B.V. De curator heeft per brief van 29 

oktober 2012 deze verkoop vernietigd en gesommeerd tot 

teruggave van het vliegtuig.   

Daarnaast kan ook de verkoop van de Cessna 150 als 

paulianeus worden gekwalificeerd. De koper van dat 

vliegtuig, Star Airservice BV, is zelf ook failliet, zodat 

afgifte van het vliegtuig illusoir is.  

De heer Cappelle heeft via zijn advocaat laten weten dat hij 

de vorderingen betwist. Zie § 7.5.  

3
e
 verslag: 

De Antonov bleek zich te bevinden op het vliegveld Teuge. 

De curator heeft contact gezocht met Justitie teneinde 

aangifte te doen van onttrekking uit de faillissementsboedel 

van het vliegtuig Antonov 2T N244MJ. Op 27 juni 2013 is 

strafrechtelijk beslag gelegd op het vliegtuig.  

 Werkzaamheden : 12:42 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 4.376,- 

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 : 3 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 82.101,65 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden : 03:12 

 

9. Procedures 

 

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

9.2 Aard procedure : n.v.t. 
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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 (circa 3 

maanden); 

 Opeisen en te gelde maken vliegtuig Antonov An-2T 

(duur onbekend); 

 Afwikkeling bestuurdersaansprakelijkheid (duur 

onbekend) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : 27 september 2013 

 Werkzaamheden : 05:36 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


