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Toerekening van gedragingen bij de 
toepassing van de steekvlambepaling (I)

1. Inleiding
Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in 
strijd is met de openbare orde wordt ingevolge 
art. 2:20 lid 1 BW op verzoek van het openbaar 
ministerie door de rechtbank verboden verklaard 
en ontbonden. Deze ‘steekvlambepaling’ is in de 
periode 2017-2019 met succes toegepast bij 
enkele Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) of 
vergelijkbare organisaties, te weten: Bandidos, 
Catervarius, Satudarah, Hells Angels en No 
Surrender. Het gaat hierbij om organisaties die in 
stand worden gehouden door (in)formele 
verenigingen en gekenmerkt worden door een 
cultuur van wetteloosheid.

Uit de wetsgeschiedenis van art. 2:20 lid 1 BW 
volgt dat ook een ‘middel’ waarvan de rechtsper-
soon zich bedient, zoals ernstige overtredingen, 
onder de werkzaamheid van de rechtspersoon 
kan worden geschaard indien het middel ‘een 
schakel vormt in de werkwijze’ van de rechts-
persoon.1 Het OM heeft in voormelde zaken een 
arbeidsintensief onderzoek verricht en de rech-
ters een uitvoerig dossier overgelegd om aan te 
tonen dat het begaan van ernstige overtredingen 
of misdrijven, een schakel vormt in de werkwijze 
van de (in)formele verenigingen. Met behulp van 
de zogeheten toerekeningsmethode zijn met 
name de strafbare gedragingen van tal van der-
den (niet zijnde de bestuurders), door de feiten-
rechters als eigen werkzaamheid van de rechts-
persoon aangemerkt.
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In deze bijdrage schets ik de criteria voor toe-
rekening, zoals uiteengezet in de Hells Angels 
beschikking van 2009 (nr. 2). Ik ga na op basis 
van welke bijzondere feiten en omstandigheden 
de rechters bij de hierboven genoemde vijf clubs 
tot toerekening zijn gekomen van met name de 
gedragingen van derden aan de rechtspersoon 
(nr. 3). Voorts maak ik een korte zijsprong naar 
een wetsvoorstel tot invoering van een alterna-
tieve steekvlambepaling (nr. 4).

2. Worden er strenge eisen gesteld aan
toerekening in de Hells Angels beschikking
van 2009?
De vrijheid van vereniging en vergadering is een
grondrecht. Dit recht noopt ertoe dat de steek-
vlambepaling terughoudend wordt toegepast.
De verbodenverklaring en ontbinding van een
rechtspersoon zijn echter noodzakelijke maatre-
gelen om gedragingen van de rechtspersoon te
voorkomen die

‘een daadwerkelijke en ernstige aantasting 

vormen van als wezenlijk ervaren beginselen van 

ons rechtsstelsel en die onze samenleving 

ontwrichten of kunnen ontwrichten.’2

1. Kamerstukken II 1984/85, 17476, 5-7, p. 9 en 10.
2. HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1124, NJ 2009/396, 

m.nt. Van Schilfgaarde, JOR 2009/222, m.nt. Schmieman 
(OM/Stichting Hells Angels Northcoast Harlingen c.s.), 
r.o. 3.3.
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Het probleem in 2009 was dat het OM niet in 
voldoende mate had aangetoond dat de Hells 
Angels-rechtspersonen systematisch en struc-
tureel werden ingezet voor het bedrijven van 
strafbare feiten. Simpel gezegd: het OM heeft de 
feitenrechters niet aan de hand van feiten en 
omstandigheden ervan weten te overtuigen dat 
de strafbare gedragingen een schakel vormen in 
de werkwijze, ergo in het DNA van de rechtsper-
soon zitten. De strafbare feiten blijven steken bij 
gedragingen van een aantal individuen buiten 
het kader van de rechtspersoon, waardoor de 
stap van toerekening van gedragingen van der-
den aan de rechtspersoon niet kon worden gezet.

Om die stap te kunnen zetten, is volgens de 
Hoge Raad als uitgangspunt vereist: een recht-
streekse betrokkenheid van de rechtspersoon bij 
de gedragingen van derden, zoals leden en zus-
terorganisaties. Dit doet zich voor indien het 
bestuur rechtstreeks leiding heeft gegeven aan 
de gedragingen van die derden of het bestuur 
daartoe doelbewust gelegenheid heeft gegeven. 
De Hoge Raad acht toerekening echter tevens 
mogelijk indien de bestuurders niet op de voor-
melde wijzen rechtstreeks betrokken zijn bij de 
gedragingen van derden. De Hoge Raad biedt de 
volgende escape: het toerekenen van gedragin-
gen van derden als eigen werkzaamheid van de 
rechtspersoon is tevens mogelijk als ‘bijzondere 
feiten en omstandigheden’ daartoe aanleiding 
geven.3

3. Op basis van welke bijzondere feiten
en omstandigheden rekent de rechter
gedragingen van leden of van zuster- 
organisaties toe aan de rechtspersoon?
Bandidos (2017 en 2018)
De werkzaamheid van de Bandidos Motorclub
(BMC) wordt bepaald aan de hand van zijn orga-
nisatie, regels en cultuur. De leden typeren hun
club als een motorclub met een cultuur van wet-
teloosheid, een outlaw-cultuur. De leden, dus
ook de bestuursleden, accepteren de betrokken-
heid van leden bij ernstige, strafbare feiten. De
regels binnen de Bandidos-organisatie waaraan
alle Bandidos-chapters (afdelingen) zich confor-
meren, geven blijk van deze acceptatie. Zo sti-
muleert de Bandidos-organisatie het plegen van
geweld door leden − en het uitdragen van het
lidmaatschap daarbij − door aan hen onder-
scheidingen te geven (patches). Tegen uitgetre-
den leden waarop het stempel ‘bad standing’ is
gedrukt, wordt vaak geweld gebruikt.

De cultuur en de gedragingen van ‘de Bandidos’ 
zijn dermate kenmerkend en structureel  
gebleken dat er volgens de rechtbank Midden-
Nederland een reële kans bestaat dat Bandidos-
leden binnen het kader van de rechtspersoon in 

de nabije toekomst in Nederland (opnieuw) 
ernstige geweldsdelicten plegen, die de lichame-
lijke integriteit van personen binnen de eigen 
clubsfeer en/of personen daarbuiten ernstig aan-
tasten en de Nederlandse samenleving ontwrich-
ten of kunnen ontwrichten.4

Het OM merkt een lid van de lokale chapter 
tevens aan als lid van de landelijk opererende 
BMC Holland en van de wereldwijde BMC-orga-
nisatie.5 Dit meervoudig lidmaatschap maakt het 
mogelijk om criminele gedragingen van leden 
horizontaal en verticaal6 toe te rekenen aan 
rechtspersonen die deel uitmaken van de Bandi-
dos-organisatie. Tot deze wijzen van toerekening 
van gedragingen van leden aan talrijke rechts-
personen kan de rechter echter pas komen in-
dien de complete organisatie wordt gekenmerkt 
door het structureel stimuleren van een cultuur 
van geweld, en door het gebruik van dezelfde 
naam, clubkleding, clubsymbolen en clubregels.

In navolging van de Hoge Raad stelt het hof 
Arnhem-Leeuwarden dat het voor de toepassing 
van art. 2:20 lid 1 BW niet volstaat, maar wel 
relevant is, dat de rechtspersoon van de gedra-
gingen of van de cultuur geen of onvoldoende 
afstand neemt. Niet alleen het bestuur van BMC 
Holland, maar ook de chapters in Nederland 
waarover BMC Holland een zekere mate van 
zeggenschap heeft, houden zich volgens het hof 
bezig met het aanmoedigen en in stand houden 
van een sfeer van (verheerlijking van) geweld en 
dreiging met geweld. Bij de beoordeling of spra-
ke is van werkzaamheid in strijd met de open-
bare orde – en daarmee voor het toerekenen van 
gedragingen van derden aan de rechtspersoon 
− is van belang: de aard van de werkzaamheid,
de kennelijke bedoeling bij de uitingen en gedra-
gingen alsmede de gevolgen ervan.7
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3. HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1124, r.o. 3.6.
4. Rb. Midden-Nederland 20 december 2017, ECLI:NL: 

RBMNE: 2017:6241, JOR 2018/66, m.nt. Schutgens (OM/
Bandidos), JIN 2018/12, m.nt. Kamerling, AB 2018/60, 
m.nt. Brouwer en Koornstra, r.o. 3.25, 3.27 en 3.34.

5. Het gaat hier om een corporatie in de zin van art. 10:117 
BW.

6. Horizontaal aan de ‘eigen’ vereniging, maar ook via de 
‘eigen’ vereniging aan zusterorganisaties met rechts-
persoonlijkheid en verticaal aan de overkoepelende 
vereniging.

7. Hof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2018, ECLI:NL: 
GHARL:2018:10865, JOR 2019/52, m.nt. Bulten, 
RO 2019/19 met wenk Th. de Rave, r.o. 4.20 en 4.27. Zie 
ook noot 3.



Catervarius (2018)
Het criterium ‘eigen werkzaamheid’ van de 
rechtspersoon levert in deze zaak geen proble-
men op. Er is geen verweer gevoerd en de recht-
streekse betrokkenheid van de rechtspersoon  
bij criminele activiteiten staat vast, omdat het 
bestuur zich schuldig heeft gemaakt aan in club-
verband gepleegde strafbare feiten. Er is dus 
sprake van meer dan alleen ‘leiding geven’ door 
het bestuur aan strafbare gedragingen en meer 
dan alleen ‘gelegenheid bieden’ aan derden (zie 
het onder nr. 2 vermelde uitgangspunt van de 
Hells Angels-beschikking van 2009). De recht-
bank hanteert ten overvloede de escape van 
deze beschikking teneinde de betrokkenheid van 
de rechtspersoon bij criminele activiteiten nog 
duidelijker te motiveren. Zij komt tot toereke-
ning van de laakbare gedragingen van Catervari-
us-leden aan de rechtspersoon vanwege de  
cultuur en de feitelijk daaruit voortvloeiende 
gedragingen die kenmerkend en structureel zijn 
gebleken. Van belang is dat deze gedragingen in 
het clubverband van Catervarius zijn begaan en 
de leden zich hebben beroepen op hun lidmaat-
schap. Het (feitelijk) bestuur heeft zich niet 
gedistantieerd van de gedragingen van de leden.8

Satudarah (2018 en 2019)
De rechtbank Den Haag concludeert dat de 
informele9 vereniging Satudarah zich kenmerkt 
door een structureel aanwezige cultuur van het 
begaan van handelingen in strijd met de open-
bare orde en door de kennelijke instemming van 
de bestuurders met die handelingen. De recht-
vaardiging voor toerekening schuilt met name in 
de rechtstreekse betrokkenheid van het bestuur 

omdat een bestuurslid in verenigingsverband 
automatische wapens verkoopt. Het bestuur 
pleegt aldus zelf strafbare feiten en geeft daar-
naast leiding aan strafbare gedragingen van 
leden. Hierdoor is het bestuur mede verantwoor-
delijk voor het in het leven roepen en in stand 
houden van een klimaat waarin het plegen van 
strafbare feiten als respectabel handelen in  
verenigingsverband wordt ervaren en aldus de 
drempel tot het plegen van dergelijke feiten 
wordt verlaagd. De inbreuken op de openbare 
orde die door de Satudarah-leden zijn begaan, 
kunnen eveneens aan de vereniging worden  
toegerekend, omdat de leden bij het plegen van 
strafbare feiten duidelijk het belang van de  
vereniging Satudarah beogen te dienen.10 Tegen 
dit oordeel is geen grief ingesteld.

Het hof Den Haag concludeert dat de rechtbank 
op goede gronden heeft geoordeeld dat de ge-
dragingen van individuele leden aan Satudarah 
moeten worden toegerekend, gelet op de recht-
streekse betrokkenheid van bestuursleden, de 
hiërarchische cultuur binnen Satudarah en het 
feit dat de gedragingen binnen het kader van de 
vereniging zijn verricht. Het hof verklaart de 
informele vereniging Satudarah, inclusief haar 
onzelfstandige support clubs, verboden en  
bepaalt dat de ontbinding van voornoemde  
vereniging ook de onzelfstandige support clubs 
omvat.11

Mr. M.Y. Nethe*

(wordt vervolgd)

WPNR 7285Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap

8. Rb. Midden-Nederland 17 januari 2018, ECLI:NL: 
RBMNE:2018:113, JOR 2018/67, m.nt. Schutgens, 
JIN 2018/33, m.nt. Oostlander, AB 2019/93, m.nt. 
Brouwer en Koornstra (OM/Catervarius).

9. Tot de kenmerken van een informele vereniging, die niet 
bij notariële akte is opgericht, behoren: een ledenbe-
stand, een gemeenschappelijk doel en het als eenheid 
aan het rechtsverkeer deelnemen.

10. Rb. Den Haag 18 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7183, 
JOR 2019/51, m.nt. Bulten, RO 2018/59, AB 2019/267, 
m.nt. Brouwer en Koornstra (OM/Satudarah MC c.s.), 
r.o. 2.31 en 2.33.

11. Hof 18 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1451, 
JOR 2019/185, m.nt. Van der Weel, RO 2019/52, met wenk 
Groenland, AB 2020/80, m.nt. Brouwer en Koornstra 
(Satudarah MC c.s./OM), r.o. 7.9, 14.4 en 15.2. 

* Verbonden aan de sectie Handelsrecht en Arbeidsrecht, 
Rijksuniversiteit Groningen. 
(M.Y.Nethe@rug.nl)
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