
 

 

 University of Groningen

Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (II, slot)
Nethe, Miriam

Published in:
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Nethe, M. (2020). Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (II, slot).
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2020(7286), 433-435.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/4e4b2d54-7691-4c80-9861-2686d74c990d


4336 juni 2020

Toerekening van gedragingen  
bij de toepassing van de  
steekvlambepaling (II, slot)

Hells Angels (2019)
Het OM heeft ingevolge art. 10:122 lid 1 BW de 
rechtbank Midden-Nederland verzocht voor 
recht te verklaren dat de werkzaamheid van de 
buitenlandse corporatie Hells Angels Motorcycle 
Club (HAMC) in strijd is met de openbare orde 
als bedoeld in art. 2:20 lid 1 BW.12 Daartoe is het 
allereerst noodzakelijk dat de rechtbank nagaat 
of HAMC aan te merken valt als corporatie (art. 
10:117 lid 1 BW), dus als een naar buiten toe als 
een zelfstandige eenheid (of organisatie) optre-
dend lichaam of samenwerkingsverband. Dit is 
volgens de rechtbank het geval. Voor alle Hells 
Angels ter wereld gelden onder meer Worldrules. 
Dat HAMC gekwalificeerd kan worden als een 
corporatie blijkt tevens uit de mogelijkheid van 
het overrulen door HAMC van beslissingen op 
lager niveau en uit het bestaan van een wereld-
wijde website. 

HAMC accepteert het plegen van geweld en het 
plegen van andere misdrijven door zijn leden. 
Het geweld is vaak zo ernstig en zorgt voor zo-
veel onrust in de samenleving dat volgens de 
rechtbank Midden-Nederland sprake is van 
werkzaamheid in strijd met de openbare orde  
als bedoeld in art. 2:20 lid 1 BW. HAMC heeft een 
cultuur die geweld stimuleert, verheerlijkt en die 
geweld met zich meebrengt. Dit alles geldt vol-
gens de rechtbank ook voor HAMC Holland, 
omdat deze informele vereniging en haar leden 
deel uitmaken van HAMC. Bijzondere feiten en 
omstandigheden (zie nr. 2) nopen de rechtbank 
ertoe de gedragingen van leden van HAMC Hol-
land niet alleen horizontaal aan HAMC Holland 
maar ook verticaal aan de buitenlandse corpora-
tie toe te rekenen vanwege de cultuur van 
HAMC die geweld bevordert.

Het lijkt erop dat de rechtbank de buitenlandse 
corporatie HAMC, en alle zich in Nederland 
bevindende zusterorganisaties die deze cultuur 
van wetteloosheid aanhangen, met elkaar  
vereenzelvigt, waardoor het OM niet van alle 

chapters in Nederland voorbeelden hoeft te ge-
ven van ernstige strafbare feiten. De rechtbank 
creëert als het ware een paraplu-verbod voor alle 
zusterorganisaties in Nederland omdat zij zich 
conformeren aan de regels van HAMC en de 
daarbij behorende cultuur. Deze top down-bena-
dering moge werken voor de verbodenverklaring, 
maar voor het verwijderen van de criminele 
rechtspersonen uit het rechtsverkeer geldt mijns 
inziens nog steeds dat precies moet worden 
nagegaan waar de ontbindingsrijpe (in)formele 
verenigingen zich bevinden binnen de organisa-
tiestructuur. 

De rechtbank ontbindt slechts HAMC Holland. 
Voor de buitenlandse corporatie geldt op de voet 
van art. 10:122 lid 4 BW dat de enkele verboden-
verklaring het mogelijk maakt dat de rechter een 
vereffenaar benoemt, die zorgdraagt voor de 
vereffening van de in Nederland aanwezige  
goederen van HAMC.13

12. Begin dit jaar is een wetsvoorstel (Kamerstukken II 
2019/20, 35366) aanhangig gemaakt tot verruiming van 
de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen 
ex art. 2:20 BW. In het eerste lid wordt voor ‘de werk - 
zaamheid’ toegevoegd ‘het doel of’. Onder het begrip 
doel in de zin van Boek 2 BW wordt naar mijn mening 
het statutaire werkterrein verstaan en niet het oogmerk. 
De ontwerpers hebben zich vermoedelijk, mijns inziens 
ten onrechte, laten inspireren door art. 10:122 lid 1 BW 
waarin gerept wordt over het doel of de werkzaamheid, 
terwijl het begrip doel in dat eerste lid slechts kan 
verwijzen naar het tweede lid van art. 2:20 BW.

13. Rb. Midden-Nederland 29 mei 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:2302, RO 2019/56, AB 2020/96, 
m.nt. Brouwer en Koornstra (OM/Hells Angels), r.o. 4.10, 
4.33, 4.36, 4.37 en 4.39. Zie voor de schorsing van de 
uitvoerbaarverklaring bij voorraad: Hof Arnhem- 
Leeuwarden 28 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:658.  
Kan HAMC worden ontbonden indien sprake is van een 
rechtspersoon sans loi? Zie voor een bevestigend 
antwoord de conclusie van A-G Vlas in de Bandidos-
zaak, ECLI:NL:PHR:2019:1163.
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No Surrender (2019)
De top down-benadering als uitgestippeld in de 
Hells Angels-zaak van 2019, trekt de rechtbank 
Noord- Nederland door, zij het op iets andere 
wijze. Bij No Surrender is geen sprake van een 
wereldwijde overkoepelende organisatie, maar 
wel van een landelijke overkoepelende informele 
vereniging. Het OM verzoekt de verbodenverkla-
ring van deze informele vereniging No Surrender 
Motorcycle Club (No Surrender MC), maar ook 
van de formele vereniging NS MC en de brother-
hoods. Het verzoekschrift ziet niet op de afzon-
derlijke chapters, omdat volgens het OM de 
voorbeelden van de aangevoerde gedragingen 

‘exemplarisch zijn voor de hele vereniging en 

haar onderdelen’. 

Het OM geeft niet aan dat de chapters zijn aan 
te merken als onzelfstandige onderdelen.

De rechtbank gaat een heel eind mee in deze 
‘een voor allen en allen voor een’-opzet van het 
OM. De rechtbank ziet − vanwege de verweven-
heid van de identiteit van de chapters en de 
brotherhoods met de landelijke informele  
vereniging − alle onderdelen tezamen met de 
landelijke vereniging als één ‘entiteit’ (over dit 
organisatorisch verband volgt hierna meer).

De rechtbank concludeert dat een groot aantal 
leden van No Surrender MC, waaronder  
bestuursleden, structureel betrokken is bij tal 
van verboden en ernstig verwijtbare gedragin-
gen. Tegen de aangevoerde feiten is geen verweer 
gevoerd waardoor de gedragingen als vaststaand 
worden beschouwd. 

Het verweer dat de chapters en brotherhoods 
zelfstandige onderdelen zijn en als aparte rechts-
personen in de verzoekschriftprocedure hadden 
moeten worden betrokken, gaat volgens de 
rechtbank niet op. Door zich te conformeren  
aan de regels van No Surrender MC en de bij No 
Surrender MC behorende cultuur hebben zij hun 
oorspronkelijke zelfstandigheid opgegeven. De 
rechtbank is van oordeel dat sprake is van ‘één 
organisatorisch verband van personen’ (bestaan-
de uit ‘een overkoepelend orgaan, chapters en 
brotherhoods en NS MC’) dat naar buiten toe  
als een eenheid optreedt. Nu de chapters en 
brotherhoods een hiërarchisch onderdeel vormen 
van dat verband, zijn zij met No Surrender MC 
te vereenzelvigen.

De rechtbank verbiedt en ontbindt de landelijke 
informele vereniging No Surrender MC en voegt 
daar cryptisch aan toe dat de verbodenverkla-
ring en de ontbinding van deze landelijke vereni-
ging ‘ook al haar onderdelen raakt’. Zij sugge-

reert daarmee te komen tot een paraplu-verbod 
voor alle onderdelen die met de landelijke infor-
mele vereniging worden vereenzelvigd, maar in 
het dictum worden alleen de in rechte betrokken 
formele vereniging NS MC en de brotherhoods 
genoemd en niet de chapters. De rechtbank gaat 
niet zo ver dat zij expliciet consequenties ver-
bindt aan de ontbinding van de landelijke infor-
mele vereniging voor alle al dan niet rechtsperso-
nen die met haar worden vereenzelvigd. De 
rechtbank houdt de zaak in verband met de 
benoeming van een vereffenaar van het vermo-
gen van ‘No Surrender’ aan. Onduidelijk is of 
daarmee wordt bedoeld: (i) uitsluitend het ver-
mogen van No Surrender MC dan wel (ii) het 
vermogen van No Surrender MC en van de for-
mele vereniging NS MC of (iii) het vermogen van 
alle onderdelen van die ene ‘entiteit’ omdat die 
onderdelen met No Surrender MC worden ver-
eenzelvigd.14

4. Een voorstel tot invoering van een  
bestuursrechtelijke steekvlambepaling
Op 13 november 2018 hebben enkele Tweede 
Kamerleden een voorstel van wet ingediend tot 
invoering van een bestuurlijk verbod van crimi-
nele motorbendes en vergelijkbare ondermijnen-
de organisaties en rechtspersonen, uit te vaardi-
gen door de minister voor Rechtsbescherming. 
De minister krijgt volgens dit voorstel tevens de 
bevoegdheid tot ontbinding van deze rechtsper-
sonen. Beide maatregelen kunnen ter toetsing 
worden voorgelegd aan de bestuursrechter.15

De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel noemen 
onder meer als argument voor de introductie van 
het bestuurlijk verbod, dat de civielrechtelijke 
steekvlambepaling, dus art. 2:20 lid 1 BW, als 
‘moeilijk toepasbaar’ wordt ervaren omdat de 
Hoge Raad 

‘strenge eisen leek [cursivering, MN] te hante-

ren voor het toerekenen aan de rechtspersoon 

van crimineel handelen van leden ervan’. 
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14. Rb. Noord-Nederland 7 juni 2019, ECLI:NL:RBNNE: 
2019:2445, RO 2019/58, AB 2020/35, m.nt. Brouwer en 
Koornstra (OM/No Surrender MC c.s.), r.o. 3.9, 3.10, 3.15, 
3.32, 3.38, 4.1 en 4.3.

15. Deze rechtsingang kan lang duren, wat voor de Raad 
van State een belangrijk argument is om het wetsvoor-
stel te ontraden.



Zij menen dat het aanbeveling verdient, op  
basis van de uitspraken in de zaken Bandidos, 
Satudarah en Catervarius, 

‘de criteria voor toerekening in de wet vast te 

leggen in een vorm die is toegesneden op OMG’s 

en vergelijkbare organisaties’.16 

Gelet op het woord ‘leek’ vraag ik mij af of de 
initiatiefnemers van de bestuurlijke steekvlam-
bepaling daadwerkelijk problemen hebben met 
de in nr. 2 beschreven criteria voor toerekening 
of dat er een ander probleem is: de aanzienlijke 
inspanningen voor het OM om bij de civielrech-
telijke steekvlamroute tot een compleet en over-
tuigend dossier te komen. Zouden de initiatief-
nemers van de bestuurlijke steekvlambepaling 
van mening zijn dat de bewijslast van het OM bij 
die alternatieve route flink minder kan zijn dan 
bij de civielrechtelijke steekvlambepaling en dat 
gemakkelijker een paraplu-verbod kan worden 
opgelegd zonder dat er lastige vragen beant-
woord hoeven te worden over de organisatiere-
gels en de organisatiestructuur (wat zijn onzelf-
standige onderdelen, waar zitten de 
rechtspersonen en wat doen zij)?

De lat voor toerekening wordt in zoverre erg laag 
gelegd, omdat vaag blijft op basis van welke 
informatie van het OM de minister OMG’s mag 
verbieden en ontbinden. De enkele constatering 
door de minister dat de rechtspersoon een cul-
tuur van wetteloosheid creëert, bevordert of in 
stand houdt, is voldoende. Formeel wordt nog 
een tweede eis gesteld, het dulden van de laak-
bare gedragingen, maar aan deze eis is naar mijn 
mening automatisch voldaan indien de rechts-
persoon een cultuur van wetteloosheid creëert, 
bevordert of in stand houdt. Werd in 2009 het 
door het OM geopperde ‘cultuurcriterium’ en 
van die cultuur ‘geen afstand doen’ nog als te 
vaag bestempeld door A-G Timmerman en de 
Hoge Raad om tot toerekening aan de rechtsper-
soon te komen, in het voorstel tot invoering van 
het bestuurlijk verbod wordt in mijn optiek pre-
cies deze wens van het OM alsnog gehonoreerd.

Samenvatting en slotopmerking
In het kader van een verzoek tot verbodenver-
klaring en ontbinding ingevolge art. 2:20 lid 1 BW 
beoordeelt de rechter het geheel van door het 
OM aangevoerde gedragingen van het bestuur 
en van derden, waaronder de leden en zuster-
organisaties. Er vindt een waardering plaats van 
talrijke incidenten om een antwoord te krijgen 
op diverse vragen, zoals:

- wordt de rechtspersoon systematisch en 
structureel ingezet voor het bedrijven van 
strafbare feiten? 

- vormt het begaan van ernstige overtredingen 
en van misdrijven door het bestuur en/of  
derden een schakel in de werkwijze van de 
rechtspersoon?

- beogen de leden bij het plegen van strafbare 
feiten duidelijk het belang van de rechtsper-
soon te dienen?

- is sprake van een cultuur van geweld die  
door het (feitelijk) bestuur wordt gecreëerd, 
gestimuleerd of geaccepteerd?

- welke rol spelen de organisatieregels, zoals 
regels over clubkleding en bad standing? 

- zijn de clubuitingen kenmerkend en structu-
reel gebleken?

- gaat het om een groot aantal leden die on-
toelaatbare activiteiten binnen het kader van 
de rechtspersoon verrichten?

- worden tal van delicten begaan binnen het 
kader van de rechtspersoon, met beroep op 
hun lidmaatschap, dus in clubverband?

- wat zijn de gevolgen van de uitingen en gedra-
gingen van derden?

- is sprake van angst dan wel grote onrust in de 
maatschappij? 

Kortom, aan diverse elementen – dus niet alleen 
aan het ‘cultuurcriterium’ en van de cultuur 
‘geen afstand doen’ − wordt getoetst alvorens de 
civiele rechter overgaat tot toerekening van 
gedragingen van bestuurders en derden aan de 
rechtspersoon. Dat de voorgestelde bestuurs-
rechtelijke steekvlambepaling alle elementen 
codificeert die blijkens de recente uitspraken een 
rol spelen bij de toepassing van de toerekenings-
methode, is naar mijn mening niet juist.

Mr. M.Y. Nethe*
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16. Kamerstukken II 2018/19, 35079, 3, p. 5 (wetsvoorstel 
bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties). 

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