
 

 

 University of Groningen

Case Note: ECLI:NL:HR:2020:797
Brouwer, J.G.; Koornstra, J.

Published in:
AB Rechtspraak Bestuursrecht

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:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Brouwer, J. G., & Koornstra, J. (2021). Case Note: ECLI:NL:HR:2020:797. AB 2021/51. Casenote over:
Hoge Raad (Civiele kamer), 17/04/2020, 19/01401, ECLI:NL:HR:2020:797 AB Rechtspraak Bestuursrecht,
2021(7), 374-376.

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/3f7d4674-f209-4c32-b317-7ed6f49301db


with Article 44 § 2 of the Convention, the follo-
wing amounts, to be converted into Bulgarian 
levs at the rate applicable at the date of settle-
ment:
(i) EUR 5,200 (five thousand two hundred eu-
ros), plus any tax that may be chargeable, in res-
pect of non-pecuniary dam age;
(ii) EUR 1,800 (one thousand eight hundred eu-
ros), plus any tax that may be chargeable to the 
applicant, in respect of costs and expenses, 
EUR 1,200 (one thousand two hundred euros) of 
which are to be paid to the applicant, and the re-
mainder directly to his legal representatives;
(b) that from the expiry of the above-mentioned 
three months until settlement simple interest 
shall be payable on the above amounts at a rate 
equal to the marginal lend ing rate of the 
European Central Bank dur ing the default period 
plus three per cen ta ge points;
5. Dismisses the remainder of the appli-
cant's claim for just satisfac tion.

Done in English, and notified in writing on 26 
March 2020, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the 
Rules of Court.

Noot

1. Deze uitspraak laat zien dat het EHRM 
on der de vrijheid van meningsuiting van artikel 
10 EVRM conform vaste jurisprudentie het recht 
om informatie te verspreiden en te ontvangen 
schaart. In dit verband benadrukt het Hof het be-
lang van het internet daarbij (vgl. de kritiek op de 
uitspraak van het HvJ EU in de Google/Spain-uit-
spraak als aan de orde in de bij dra ge van Kulk & 
Zui der veen Borgesius, NTM 2015/1; in deze uit-
spraak zou juist te weinig waarde zijn toegekend 
aan deze functie van het internet bij de introduc-
tie van het recht om informatie over per so nen op 
hun verzoek door de host van een server te laten 
verwijderen, het zogenaamde recht om vergeten 
te mogen worden). In dat licht is ook belangrijk 
dat het EHRM benadrukt dat artikel 10 EVRM zo-
wel de inhoud van de uiting als de vorm van de 
verspreiding en ontvangst beschermt. Mogelijk 
dat het EHRM daarmee impliciet wat tegengas 
wil geven ten aanzien van de lijn van het HvJ EU.
2. Zoals heel vaak het geval, betreft de kern 
van de toets van het EHRM on der artikel 10 EVRM 
de proportionaliteit van de maat re gel. Ondanks 
het feit dat klager geen journalist is of klok ken lui-
der en aldus hoge bescherming geniet on der arti-
kel 10 EVRM, is er volgens het EHRM geen sprake 
van een proportionele maat re gel. Daarbij worden 
alle om stan dig he den van het geval meegewogen. 
In het bijzon der is van belang dat de inbeslagge-
nomen server niet is gebruikt voor een strafpro-
cedure tegen klager en dat de relevante autoritei-

ten zich lange tijd op geen enkele wijze hebben 
ingezet om de server te retourneren ondanks ver-
zoeken daartoe waarbij er op is gewezen dat kla-
ger zon der de server zijn werkzaamheden niet 
kon verrichten. Een vrij evident geval van dispro-
portionaliteit dus.
3. Er wordt om vergelijkbare redenen ook 
een schending aan ge no men van het eigendoms-
recht van artikel 1 EP EVRM. Dat is in het geding 
omdat de server fysiek in beslag werd genomen 
en niet werd gekozen voor het alternatief een ko-
pie te maken. Het EHRM overweegt daarbij dat 
inbeslagname on der artikel 1 EP EVRM als eigen-
domsregulerende maat re gel niet is verboden als 
dat nodig is voor het verzamelen van (straf rech-
te lijk) bewijs hetgeen aan de orde is als er sprake 
is van een verdenking van strafbare feiten (zoals 
hier de inbreuk op het auteursrecht door een ge-
bruiker van de server). Maar ook hier moet dit 
wel op een proportionele manier gebeuren het-
geen niet het geval is. Daarbij spelen volgens vas-
te jurisprudentie de volgende factoren een rol: 
duur van de inbeslagname, de noodzaak daarvan, 
de gevolgen voor betrokkene en de houding van 
de autoriteiten.
4. On der artikel 41 claimt klager vergoe-
ding van materiële schade wegens het verlies aan 
internetbronnen en de onmogelijkheid de server 
gedurende de inbeslagname te gebruiken. Hij 
legde een verklaring over dat zijn website vóór de 
inbeslagname door 15.000 gebruikers werd be-
zocht. Deze claim wijst het Hof echter af nu de 
enkele verklaring van klager over de 15.000 ge-
bruikers onvoldoende is om de gestelde materië-
le schade aan te nemen en hij dit verzoek onvol-
doende heeft on der bouwd. Wel kent het Hof een 
vergoeding toe van € 5.200 voor de geleden im-
materiële schade, met name ook gezien de aard 
van de schending on der artikel 10 EVRM.
T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik
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Rechts per so nenrecht. IPR. Verzoek tot verkla-
ring voor recht dat werkzaamheid in ter na tio-
na le Bandidos Motorcycle Club in strijd is met 
openbare orde; verbodenverklaring en ontbin-
ding van Bandidos-motorclub in Ne der land.

Niet kan worden aan ge no men dat BMC In ter na tio-
naal een wereldwijde, als zelfstandige een heid of 
organisatie naar bui ten optredende, motorclub is.

Het hof heeft geoordeeld dat de lokale Ne der-
landse chapters zijn aan te merken als informele 
verenigingen. Het heeft daartoe — na te hebben 
overwogen dat zowel de lokale chapters als hun le-
den (tevens) lid zijn van BMC Hol land — redenge-
vend geacht dat de lokale chapters zelf een besten-
dige organisatie met leden vormen, beschikken over 
een eigen bestuur, een eigen naam, eigen leden, ei-
gen vergaderingen, een eigen contributiever plich-
ting en eigen on derscheidingstekens op de kleding 
en zich naar bui ten toe als zelfstandige een heid pre-
senteren. Dit oordeel van het hof is feitelijk, en vol-
doende begrijpelijk gemotiveerd.

Beschikking in de zaak van het openbaar ministe-
rie (landelijk parket), te ’s-Gra ven ha ge, verzoeker 
tot cassatie, hierna: het OM, adv.: G.C. Nieuw land 
en M.W. Scheltema,
tegen
1. De informele vereniging de Ne der landse afde-
ling van de Bandidos Motorcycle Club, hierna: 
BMC Hol land,
2. De bui ten landse corporatie Bandidos 
Motorcycle Club, hierna: BMC In ter na tio naal, ver-
weersters in cassatie, niet verschenen,
3. De informele vereniging Bandidos MC Sit tard, 
te Nieuw stadt, gemeente Echt-Sus te ren, hierna: 
BMC Sit tard,
4. De bui ten landse rechts per soon Bandidos 
Motorcycleclub Federation Europe, te Helsingør, 
De ne mar ken, hierna: BMC Europe, belangheb-
benden in cassatie, adv.: R.T. Wiegerink.

1.  Procesverloop

Voor het verloop van het geding in fei te lij ke in-
stanties verwijst de Ho ge Raad naar:
a. de beschikkingen in de zaken C/16/427066 / 
HA RK 16-266 en C/16/427070 / HA RK 16-267 
van de Rechtbank Mid den- Ne der land van 20 de-
cember 2017 en 7 februari 2018;

b. de beschikking in de zaak 200.235.799 van 
het Ge rechts hof Arn hem-Leeu war den van 18 de-
cember 2018.
Het OM heeft tegen de beschikking van het hof 
beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is 
aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan 
deel uit. BMC Sit tard en BMC Europe hebben ver-
zocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal P. Vlas 
strekt tot ver nie ti ging van de bestreden beschik-
king en tot verwijzing.

De advocaten van par tij en hebben schriftelijk 
op die conclusie gereageerd.

2.  Uitgangspunten en feiten

2.1.  Deze zaak gaat over het verbod en de 
ontbinding door de rechter van Bandidos-motor-
clubs in Ne der land. In cassatie is nog aan de orde 
(i) of Bandidos Motorcycle Club (in dit geding 
‘BMC In ter na tio naal’ genoemd) kan worden aan-
gemerkt als een wereldwijd, als zelfstandige een-
heid of organisatie naar bui ten optredend li-
chaam of samenwerkingsverband, en (ii) of een 
verbod van de Ne der landse afdeling van de 
Bandidos Motorcycle Club (de informele vereni-
ging BMC Hol land) tot gevolg heeft dat ook de lo-
kale Ne der landse ‘chapters’ zijn verboden.
2.2.  Motorclubs on der de naam Bandidos zijn 
ontstaan in de Verenigde Staten. Daarbij waren er 
aanvankelijk alleen chapters van Bandidos in 
Noord- en Zuid-Ame ri ka. Later kwamen er ook 
chapters in Austra lië, Europa en Azië. Wereldwijd 
zijn er inmiddels meer dan 200 chapters met 
meer dan 2.500 leden. De eerste chapter van 
Bandidos in Ne der land is in 2014 opgericht. Dat 
was BMC Sit tard. Daarna zijn in Ne der land nog 
chapters opgericht in Alk maar, Utrecht en Nij me-
gen.
2.3.  Het OM heeft in deze procedure verzocht 
de informele vereniging BMC Hol land op grond 
van art. 2:20 BW verboden te verklaren, omdat de 
werkzaamheid van BMC Hol land in strijd is met 
de openbare orde. Daarnaast heeft het OM op 
grond van art. 10:122 BW een verklaring voor 
recht gevraagd dat de werkzaamheid van de bui-
ten landse corporatie BMC In ter na tio naal in strijd 
is met de openbare orde als bedoeld in art. 2:20 
BW.
2.4.  Het OM heeft hiertoe, kort gezegd, ge-
steld dat de cultuur van de Bandidos-motorclubs 
is gericht op het plegen van ernstige strafbare fei-
ten, in het bijzon der het plegen van drugsmisdrij-
ven, wapenmisdrijven en afpersing, het facilite-
ren en stimuleren daarvan en het aantasten van 
de rechten en vrijheden van anderen en de eigen 
leden.
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2.5.  BMC Hol land en BMC In ter na tio naal zijn 
in deze procedure niet verschenen. Wel zijn, als 
belanghebbenden, BMC Europe en BMC Sit tard 
verschenen. Laatstgenoemden hebben verweer 
gevoerd tegen de verzoeken van het OM.
2.6.  De rechtbank heeft de verzoeken van het 
OM toegewezen.1 Hiertoe heeft de rechtbank, 
kort gezegd, als volgt overwogen.

BMC In ter na tio naal treedt naar bui ten toe op 
als een zelfstandige, wereldwijde motorclub en 
moet dan ook worden aangemerkt als een corpo-
ratie in de zin van art. 10:122 BW. (rov. 3.8–3.11)

BMC Hol land kan als een informele vereni-
ging worden aangemerkt, nu zij als een organisa-
torisch verband van per so nen naar bui ten toe op-
treedt. (rov. 3.14–3.15)

Een afweging van alle betrokken belangen en 
rechten brengt mee dat het in een democratische 
samenleving noodzakelijk is dat voor recht wordt 
verklaard dat de werkzaamheid van BMC In ter-
na tio naal in strijd is met de openbare orde en dat 
BMC Hol land wordt verboden. (rov. 3.35)

Het OM heeft niet van alle lokale chapters in 
Ne der land of daarbui ten voorbeelden genoemd 
van ernstige strafbare feiten. Dat doet echter niet 
eraan af dat deze chapters behoren tot BMC In ter-
na tio naal en zich hebben geconformeerd aan de 
regels van de Bandidos en de daarbij horende cul-
tuur. (rov. 3.34)

Het verbod en de verklaring als hiervoor be-
doeld, houden in dat de aanwezigheid van de 
Bandidos in Ne der land, in welke ver schij nings-
vorm ook, wordt beëindigd. (rov. 3.36)
2.7.  Het hof is, evenals de rechtbank, tot het 
oordeel gekomen dat het verzoek van het OM 
wat betreft BMC Hol land moet worden toegewe-
zen.2 Deze beslissing wordt als zo da nig in cassa-
tie niet bestreden.

Wat betreft BMC In ter na tio naal moet het ver-
zoek van het OM volgens het hof worden afgewe-
zen.

Over een en ander heeft het hof, voor zover in 
cassatie van belang, als volgt overwogen.

 Ten aanzien van BMC In ter na tio naal 
Niet kan worden aan ge no men dat BMC In ter na-
tio naal een wereldwijde, als zelfstandige een heid 
of organisatie naar bui ten optredende, motorclub 
is. Hiertoe is het volgende redengevend. (rov. 
4.10)

Er zijn aan wij zin gen dat tot 2007 wereldwijd 
tussen de Bandidos-motorclubs in Ame ri ka, Eu-
ropa, Austra lië en Azië nauw werd samenge-
werkt, maar ook is voldoende aannemelijk dat 

1 Rb. Mid den- Ne der land 20 december 2017, 
ECLI:NL:RBMNE:2017:6241.

2 Hof Arn hem-Leeu war den 18 december 2018, 
ECLI:NL:GHARL:2018:10865.

daarvan wegens een conflict tussen de Ame ri-
kaanse organisatie en de organisaties in de ande-
re continenten sinds 2007 geen sprake meer is. 
Het OM heeft niet voldoende gemotiveerde feiten 
gesteld waaruit blijkt dat er in de Verenigde Sta-
ten een in ter na tio naal (in de zin van wereldwijd) 
bestuur, kantoor of organisatie is die op een of 
andere manier zeg gen schap heeft over 
Bandidos-motorclubs elders in de wereld of daar-
voor centraal georganiseerde activiteiten ont-
plooit. Niet voldoende on der bouwd is dat de pre-
sident van Bandidos USA ook de wereldwijde 
president is. Evenmin is gebleken van wereldwij-
de, be sluiten nemende vergaderingen waaraan 
alle Bandidos-motorclubs in de hele wereld on-
derworpen zijn. Wel is sprake van een gemeen-
schappelijke website, maar niet is duidelijk ge-
worden wie deze website beheert en on derhoudt, 
waardoor niet aannemelijk is geworden dat ach-
ter de website een wereldwijde, zelfstandige een-
heid schuilgaat. Ook met betrekking tot het be-
heer en de uitgifte van de clubkleding, logo’s en 
on derscheidingstekens voor Bandidos-leden we-
reldwijd is niet gebleken dat daarvoor een we-
reldwijde organisatie ver ant woor de lijk is. Dat in-
ter na tio na le activiteiten worden georganiseerd of 
aangestuurd door een wereldwijde overkoepe-
lende organisatie is evenmin gebleken. (rov. 4.11)

Dat juist geen sprake is van een wereldwijde 
organisatie van Bandidos, maar dat de 
Bandidos-leden lokaal en per werelddeel zijn ge-
organiseerd, blijkt ook uit de om stan dig heid dat 
voor bepaalde continenten handboeken bestaan, 
terwijl er geen wereldwijd, in ter na tio naal hand-
boek bestaat en ook niet is gebleken dat de regels 
uit de bestaande handboeken zijn opgelegd door 
een overkoepelende wereldwijde organisatie. Eu-
ropa heeft een eigen president, bestuursleden en 
kantoor, en contributie wordt op Eu ro pees niveau 
geïnd. De chapters krijgen aan wij zin gen vanuit 
BMC Europe en ook de uitgifte van clubtekens, 
logo’s en on derscheidingstekens wordt in Europa 
op Eu ro pees niveau gecoördineerd. Al deze om-
stan dig he den vormen aan wij zin gen dat BMC 
Europe een zelfstandige Europese organisatie is 
en dat de Bandidos-motorclubs lokaal en per we-
relddeel zijn georganiseerd. (rov. 4.12)

Het OM heeft nog aangevoerd dat BMC In ter-
na tio naal als corporatie aan te merken is omdat 
leden van motorclubs over de hele wereld on der 
de naam Bandidos dezelfde kleding en kleuren 
dragen, dezelfde slogans gebruiken en zichzelf als 
wereldwijde motorclub omschrijven. Dit laat zich 
echter verklaren doordat alle Bandidos-motor-
clubs dezelfde oorsprong hebben en (daardoor) 
hetzelfde gedachtegoed aanhangen en gelijk-
soortige regels hanteren. In zoverre zijn 
Bandidos-motorclubs wereldwijd gelijksoortig, 
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zijn hun leden wereldwijd herkenbaar en zijn die 
leden wereldwijd loyaal aan elkaar. Dit is onvol-
doende voor de conclusie dat (leden van de) 
Bandidos-motorclubs wereldwijd als zelfstandige 
een heid of organisatie naar bui ten optreden. (rov. 
4.13)

Het hof overweegt ten overvloede nog dat uit 
de wetsgeschiedenis niet volgt dat voor het aan-
nemen van een corporatie in de zin van art. 
10:122 BW voldoende is dat sprake is van tussen 
zelfstandige organisaties gemaakte afspraken of 
afgestemde fei te lij ke gedragingen. Volgens de 
wetsgeschiedenis moet de samengaande groep 
zich als een zelfstandig subject van rechten verto-
nen en door het recht als een heid worden behan-
deld om als zo da nige corporatie te kunnen wor-
den aangemerkt. Contractuele of fei te lij ke 
samenwerking is niet voldoende, als daarbij het 
vereiste van zelfstandigheid ontbreekt. (rov. 4.14)

Slotsom is dan ook dat BMC In ter na tio naal 
niet kan worden aangemerkt als een corporatie 
zoals bedoeld in art. 10:122 BW. (rov. 4.15)

 Ten aanzien van BMC Hol land
De vaststaande feiten zijn voldoende om ervan 
uit te gaan dat sprake is van een naar bui ten op-
tredend landelijk organisatorisch verband van lo-
kale verenigingen (chapters) en individuele 
Bandidos-leden on der de naam BMC Hol land. 
(rov. 4.18)

Uit de uitingen en gedragingen die als een ei-
gen werkzaamheid aan BMC Hol land kunnen 
worden toegerekend, blijkt dat het toepassen van 
geweld, ook in de openbare ruimte, niet wordt 
geschuwd, maar wordt aangemoedigd en geba-
gatelliseerd. Een en ander vormt een daad wer ke-
lijke aantasting van als wezenlijk ervaren begin-
selen van ons rechtsstelsel, zoals het recht op 
vrijheid van vereniging en veiligheid en het be-
ginsel van lichamelijke in te gri teit van per so nen. 
De gedragingen ontwrichten onze samenleving 
of kunnen die ontwrichten en kunnen niet wor-
den geduld. De verbodenverklaring is een nood-
zakelijke maat re gel om die gedragingen te voor-
komen. BMC Hol land moet dan ook worden 
verboden en ontbonden, omdat de werkzaam-
heid van BMC Hol land in strijd is met de openba-
re orde. (rov. 4.29)

In hoger beroep is bezwaar gemaakt tegen de 
overweging van de rechtbank dat het verbod van 
BMC Hol land inhoudt dat de aanwezigheid van 
de Bandidos in Ne der land, in welke ver schij-
nings vorm ook, wordt beëindigd, en dat ontbin-
ding van BMC Hol land tot gevolg heeft dat haar 
vermogen, dat in ieder geval bestaat uit de ver-
mogens van de lokale chapters van de Bandidos 
in Ne der land, moet worden vereffend. Als dit be-
zwaar gegrond is, kan dat echter niet tot een an-

dere beslissing op de verzoeken van het OM lei-
den, zodat het eigenlijk niet besproken hoeft te 
worden. Toch zal het hof er iets over zeggen. (rov. 
4.31)

De lokale Ne der landse Bandidos-chapters en 
hun leden zijn lid van BMC Hol land. Met het ver-
bod en de ontbinding van BMC Hol land is het 
deze (rechts)per so nen niet langer toegestaan van 
BMC Hol land lid te zijn en is het hun verboden 
om de werkzaamheid van BMC Hol land in welke 
vorm dan ook voort te zetten. (rov. 4.32)

Daarmee is niet gezegd dat het de leden van 
BMC Hol land, waaron der de lokale chapters, ver-
boden is om te bestaan en om hun eigen werk-
zaamheid — voor zover die niet ook als een werk-
zaamheid van BMC Hol land kan worden 
aangemerkt — voort te zetten. De chapters zijn 
geen onzelfstandig on der deel van BMC Hol land, 
maar vormen in zichzelf een bestendige organisa-
tie met leden. Zij zijn daarom zelfstandige informe-
le verenigingen met eigen rechts per soon lijk heid. 
Dit leidt het hof af uit de om stan dig he den dat zij 
een eigen bestuur, een eigen naam, eigen leden, ei-
gen vergaderingen, een eigen contributiever plich-
ting en eigen on derscheidingstekens op de kleding 
hebben en uit de om stan dig heid dat zij zich naar 
bui ten toe als zelfstandige een heid presenteren. 
Het hof heeft alleen de werkzaamheid beoordeeld 
van de rechts per soon waartegen het verzoek zich 
richt, BMC Hol land, en niet de werkzaamheid van 
de chapters. Het zou zich met de eigen rechts per-
soon lijk heid van de chapters niet verdragen als 
met het verbod en de ontbinding van BMC Hol land 
ook hun aanwezigheid in Ne der land wordt beëin-
digd. Daarvoor had het OM moeten verzoeken om 
de chapters verboden te verklaren en te ontbinden. 
(rov. 4.33)

Dat het voor het OM heel moeilijk wordt om 
de aanwezigheid van Bandidos in Ne der land te 
beëindigen als het OM van elke chapter met ei-
gen rechts per soon lijk heid een verbod en ontbin-
ding moet vragen, maakt het voorgaande niet an-
ders. De mogelijkheden die art. 2:20 BW biedt 
hebben uit druk ke lijk betrekking op rechts per so-
nen. Daarbij, en bij de door de rechter bij de toe-
passing van art. 2:20 BW geboden terughou-
dendheid en het recht van een rechts per soon om 
zich tegen een dergelijk verzoek te kunnen ver-
weren, past dat in beginsel voor elke rechts per-
soon afzon derlijk moet worden vastgesteld of 
sprake is van een werkzaamheid in strijd met de 
openbare orde. (rov. 4.34)

3.  Be oor de ling van het middel

3.1.  In cassatie zijn in de kern nog twee vra-
gen aan de orde. De eerste vraag is of BMC In ter-
na tio naal kan worden aangemerkt als een we-
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reldwijde motorclub die als een zelfstandige 
een heid of organisatie naar bui ten optreedt, en 
daarmee als een corporatie in de zin van art. 
10:122 BW (on der deel A). De tweede vraag is of 
het verbod van BMC Hol land tot gevolg heeft dat 
ook de lokale Ne der landse chapters verboden 
zijn (on der deel B).

 Is BMC In ter na tio naal een corporatie als bedoeld 
in art. 10:122 BW? 

3.2.1.  On der deel A van het middel is gericht te-
gen het oordeel van het hof (in rov. 4.10–4.15) dat 
niet voldoende is komen vast te staan dat BMC 
In ter na tio naal kan worden aangemerkt als een 
corporatie als bedoeld in art. 10:122 BW.
3.2.2.  On der deel A1 klaagt (on der 2.2) dat 
voornoemd oordeel van het hof blijk geeft van 
een onjuiste rechtsopvatting van het begrip ‘cor-
poratie’ zoals bedoeld in art. 10:122 BW en zoals 
gedefinieerd in art. 10:117, on der a, BW.

Volgens het on der deel heeft het hof miskend 
dat het begrip corporatie ruim moet worden ge-
ïn ter pre teerd en heeft het ten onrechte tot uit-
gangspunt genomen dat sprake moet zijn van 
een samengaande groep die zich als zelfstandig 
subject van rechten moet vertonen. Het hof heeft 
bovendien miskend dat hiërarchie en organisa-
tiestructuur niet vereist zijn voor het zijn van een 
corporatie, althans dat in het kader van een ver-
zoek op grond van art. 10:122 BW — mede gelet 
op doel en strekking van dat artikel — van het OM 
niet kan worden gevergd dat het inzicht geeft in 
die (exacte) hiërarchie en organisatiestructuur. 
Voldoende is dat sprake is van een lichaam of sa-
menwerkingsverband dat als organisatie of een-
heid naar bui ten optreedt. Het hof heeft dus te 
strenge, en in ieder geval onjuiste eisen gesteld 
aan het zijn van een corporatie, althans aan het-
geen het OM daaromtrent aannemelijk moet ma-
ken, aldus het on der deel.
3.2.3.  Art. 10:122 lid 1 BW bepaalt dat het OM 
kan verzoeken voor recht te verklaren dat het 
doel of de werkzaamheid van een corporatie die 
niet is een Ne der landse rechts per soon, in strijd is 
met de openbare orde als bedoeld in art. 2:20 
BW. Blijkens art. 10:117, aanhef en on der a, BW 
wordt hierbij on der ‘corporatie’ verstaan “een 
vennootschap, vereniging, coöperatie, on derlinge 
waarborgmaatschappij, stichting en ieder ander 
als zelfstandige een heid of organisatie naar bui-
ten optredend lichaam en samenwerkingsver-
band”.
3.2.4.  Uit de parlementaire geschiedenis van 
art. 10:117 BW volgt dat het begrip ‘corporatie’ 
een ruim te interpreteren verzamelbegrip is voor 
die naar bui ten tredende lichamen en samenwer-
kingsverbanden die door het recht als zo da nig 
worden erkend. Niet is vereist dat sprake is van 

een rechts per soon. Evenmin is vereist dat de be-
voegd heid bestaat drager te zijn van rechten en 
ver plich tingen, rechts han de lingen te verrichten 
of in rechte op te treden. Voldoende is dat als zelf-
standige een heid naar bui ten wordt opgetreden, 
waarbij het niet behoeft te gaan om eco no mische 
of be drijfsmatige zelfstandigheid.3
3.2.5.  Art. 10:117, aanhef en on der a, BW is ma-
terieel gelijkluidend aan art. 1 van de — inmiddels 
vervallen — Wet conflictenrecht corporaties.4

Uit de parlementaire geschiedenis van art. 1 
Wet conflictenrecht corporaties volgt dat het eni-
ge criterium voor het zijn van een ‘corporatie’ is 
dat de corporatie als zelfstandige een heid of or-
ganisatie naar bui ten optreedt en dat het toepas-
selijke recht daar bepaalde gevolgen aan ver-
bindt. Het beslissende criterium bestaat dus in 
het naar bui ten als zelfstandige een heid optre-
den, dat duidelijk het verschil met een zuiver 
contractuele samenwerking markeert. Het ver-
eiste van zelfstandigheid vormt daarbij de grens 
tussen een sa men wer kings over een komst die 
leidt tot een corporatie met naar het incorpora-
tierecht geregelde eigen rechten en plichten, en 
een sa men wer kings over een komst die dat gevolg 
niet kent.5
3.2.6.  Als het OM een verzoek doet op de voet 
van art. 10:122 lid 1 BW, moet het stellen en, zo 
nodig, on derbouwen dat sprake is van een ‘cor-
poratie’ in de zin van art. 10:117, on der a, BW.

Welke eisen in dit verband kunnen worden 
gesteld aan de stelplicht van het OM en in hoe-
verre het OM zijn stellingen moet on derbouwen, 
hangt af van de om stan dig he den van het geval. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de 
om stan dig heid dat met toewijzing van een op de 
voet van art. 10:122 lid 1 BW gedaan verzoek 
vaststaat dat het doel of de werkzaamheid van de 
desbe tref fen de corporatie in strijd is met de 
openbare orde als bedoeld in art. 2:20 BW, waar-
na deelname in Ne der land aan de werkzaamhe-
den van de corporatie strafbaar is.6 In dit verband 
is van belang dat de in de Grondwet en het Eu ro-
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hier-
na: EVRM) gewaarborgde vrijheid van vereniging 
en vrijheid van meningsuiting grondbeginselen 
zijn van de democratische rechtsstaat, en dat het 
voor recht verklaren dat het doel of de werk-
zaamheid van een corporatie in strijd is met de 
openbare orde als bedoeld in art. 2:20 BW een 
ernstige inbreuk op deze grondrechten betekent, 

3 Ka mer stuk ken II 2009/10, 32137, nr. 3, p. 67.
4 Ka mer stuk ken II 2009/10, 32137, nr. 3, p. 67.
5 Ka mer stuk ken II 1994/95, 24141, nr. 3, p. 14.
6 Ka mer stuk ken II 2004/05, 28764, nr. 6, p. 10.
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waaraan slechts in het uiterste geval mag worden 
toegekomen.7

Daarom moeten hoge eisen worden gesteld 
aan een verzoek op de voet van art. 10:122 BW en 
de motivering en on derbouwing daarvan. Uit die 
motivering en on derbouwing moet on der meer 
blijken dat sprake is van een corporatie zoals be-
doeld in art. 10:122 BW. Het hof heeft het voor-
gaande in rov. 4.7 terecht tot uitgangspunt geno-
men.
3.2.7.  Het hof heeft in rov. 4.10 overwogen dat 
het erom gaat of BMC In ter na tio naal een wereld-
wijde, als zelfstandige een heid of organisatie naar 
bui ten optredende motorclub is; het heeft daar-
mee de juiste maatstaf vooropgesteld (zie hier-
voor in 3.2.4 en 3.2.5). In de door het on der deel 
bestreden rov. 4.10–4.15 heeft het hof geoordeeld 
dat het OM onvoldoende om stan dig he den heeft 
aangevoerd om te kunnen aannemen dat BMC 
In ter na tio naal een wereldwijde, als zelfstandige 
een heid of organisatie naar bui ten optredende 
motorclub is. Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd 
op de volgende overwegingen (rov. 4.11 en 4.12): 
(i) dat voldoende aannemelijk is dat vanaf 2007 
niet meer wereldwijd wordt samengewerkt tus-
sen de Ame ri kaanse organisatie en de organisaties 
in de andere continenten, (ii) dat het OM niet vol-
doende gemotiveerde feiten heeft gesteld waaruit 
blijkt dat er in de Verenigde Staten toch (nog) een 
in ter na tio naal (in de zin van wereldwijd) bestuur, 
kantoor (“hoofdkwartier”) of organisatie is die op 
een of andere manier zeg gen schap heeft over 
Bandidos-motorclubs elders in de wereld of daar-
voor centraal georganiseerde activiteiten ont-
plooit, (iii) dat niet voldoende on der bouwd is dat 
de president van Bandidos USA ook de wereldwij-
de president is, (iv) dat niet gebleken is van we-
reldwijde, be sluiten nemende vergaderingen 
waaraan alle Bandidos-motorclubs in de hele we-
reld on derworpen zijn, (v) dat het OM niet duide-
lijk heeft gemaakt wie de gemeenschappelijke 
website beheert en on derhoudt waarop kan wor-
den doorgeklikt naar landelijk of lokaal opereren-
de Bandidos-motorclubs, en dus ook niet aanne-
melijk is geworden dat achter die website een (in 
de Verenigde Staten gevestigde) wereldwijde, zelf-
standige een heid schuilgaat,(vi) dat niet is geble-
ken dat een wereldwijde organisatie ver ant woor-
de lijk is voor het beheer en de uitgifte van de 
clubkleding, logo’s en on derscheidingstekens voor 
Bandidos-leden wereldwijd, (vii) dat niet is geble-
ken dat een wereldwijde overkoepelende organi-
satie activiteiten organiseert of aanstuurt en dat 
uit de gegevens van het OM eerder blijkt dat de or-
ganisatie daarvan in handen is van de lokale of 

7 Vgl. HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948 (Vereniging 
Martijn), r.o. 3.5–3.6.

continentale organisaties, (viii) dat de handboe-
ken voor Bandidos-leden per werelddeel zijn ge-
organiseerd en dat niet is gebleken dat er ook een 
wereldwijd, in ter na tio naal handboek is of dat de 
regels in de bestaande handboeken zijn opgelegd 
vanuit een overkoepelende, wereldwijde organi-
satie, en, tot slot, (ix) dat BMC Europe een eigen 
president heeft, een eigen Eu ro pees kantoor, dat 
Europese contributie wordt geïnd van lokale 
chapters, dat chapters aan wij zin gen krijgen van-
uit BMC Europe en dat op Eu ro pees niveau af-
spraken worden gemaakt over de te publiceren 
informatie op de website.

Het hof heeft hieraan in rov. 4.13 nog toege-
voegd dat de om stan dig heid dat leden van mo-
torclubs over de hele wereld on der de naam 
Bandidos dezelfde kleding en kleuren (met logo’s 
en on derscheidingstekens) dragen, dezelfde slo-
gans gebruiken, zichzelf als een wereldwijde mo-
torclub omschrijven en daarmee als een heid naar 
bui ten optreden, niet voldoende is om BMC In ter-
na tio naal als corporatie aan te merken, omdat die 
gemeenschappelijke kenmerken zich laten ver-
klaren doordat alle Bandidos-motorclubs dezelf-
de oorsprong hebben en daardoor hetzelfde ge-
dachtegoed aanhangen en dezelfde regels 
hanteren.
3.2.8.  Het hof heeft — anders dan het on der-
deel tot uitgangspunt neemt — niet als vereiste 
gesteld dat een bepaalde mate van hiërarchie of 
organisatiestructuur moet bestaan, maar heeft 
aan de hand van om stan dig he den die (mede) te 
maken hebben met hiërarchie en organisatie-
structuur — en waarop het OM een beroep heeft 
gedaan — beoordeeld of voldaan is aan het ver-
eiste van art. 10:122 BW dat het moet gaan om 
een corporatie (en dus om een als zelfstandige 
een heid of organisatie naar bui ten optredend li-
chaam of samenwerkingsverband). Aldus heeft 
het hof niet te hoge of onjuiste eisen gesteld aan 
het zijn van een corporatie.
3.2.9.  In het licht van het voorgaande falen de 
hiervoor in 3.2.2 weergegeven klachten, voor zo-
ver zij gericht zijn tegen de rov. 4.10–4.13 en 4.15.

Voor zover zij zich richten tegen rov. 4.14 kun-
nen zij alleen al bij gebrek aan belang niet tot cas-
satie leiden omdat rov. 4.14 een overweging ten 
overvloede is. Bo vendien heeft het hof, waar het 
— in navolging van de toelichting op de inmiddels 
vervallen Wet conflictenrecht corporaties8 — in 
rov. 4.14 overweegt dat om te kunnen aannemen 
dat een bui ten landse corporatie bestaat, de sa-
mengaande groep zich als een ‘zelfstandig sub-
ject van rechten’ moet vertonen, gelet op de con-
text van die overweging kennelijk (en terecht) 
slechts bedoeld dat contractuele of fei te lij ke sa-

8 Ka mer stuk ken II 1994/95, 24141, nr. 3, p. 15.
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menwerking tussen (rechts)per so nen niet vol-
doende is maar dat sprake moet zijn van een door 
het recht erkende zelfstandige een heid.
3.2.10.  De overige klachten van on der deel A 
kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Ho ge 
Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit 
oordeel is gekomen. Bij de be oor de ling van deze 
klachten is het namelijk niet nodig om antwoord 
te geven op vragen die van belang zijn voor de 
een heid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 
81 lid 1 RO).

 Betekent het verbod van BMC Hol land dat ook de 
lokale Ne der landse chapters verboden 
zijn? 

3.3.  On der deel B is gericht tegen het oordeel 
van het hof (in rov. 4.31–4.34) dat het verbod en 
de ontbinding van BMC Hol land niet tot gevolg 
hebben dat de aanwezigheid van de lokale Ne-
der landse chapters wordt beëindigd, nu het OM 
daartoe had moeten verzoeken de lokale chap-
ters verboden te verklaren en te ontbinden.

Bij de be oor de ling van het on der deel — waar-
bij het OM belang heeft omdat de bestreden 
overwegingen de reikwijdte van het verbod be-
palen — wordt het volgende vooropgesteld.
3.4.1.  De vereniging is een rechts per soon met 
leden die is gericht op een bepaald doel (art. 2:26 
lid 1 BW). Als de statuten van een vereniging zijn 
opgenomen in een notariële akte is sprake van 
een vereniging met volledige rechts be voegd heid, 
ook wel een formele vereniging genoemd. Als 
een vereniging niet beschikt over statuten die in 
een notariële akte zijn opgenomen, is sprake van 
een vereniging met beperkte rechts be voegd heid,9 
ook wel informele vereniging genoemd. Uit art. 
2:26 lid 1 BW en de toelichting daarop volgt dat 
voor het zijn van een informele vereniging is ver-
eist dat er een zelfstandig lichaam is dat als zo da-
nig deelneemt aan het rechtsverkeer, dat leden 
heeft en dat gericht is op een bepaald doel. Dit 
ver on der stelt enig organisatorisch verband.10 Of 
daarvan in een concreet geval sprake is, hangt af 
van de om stan dig he den van het geval. Der ge lij ke 
om stan dig he den kunnen zijn dat er min of meer 
vaste regels of gebruiken zijn, dat een of meer le-
den coördinerende taken vervullen ten behoeve 
van het zelfstandige lichaam, dat er ledenin-
spraak is, dat gelden worden ingezameld of con-
tributie wordt geheven, dat een bankrekening 
wordt aangehouden op naam van het zelfstandi-
ge lichaam of dat er een gemeenschappelijke kas 
is.11 Opmerking verdient nog dat uit de parlemen-
taire geschiedenis blijkt dat aan het bestaan van 

9 Zie art. 2:30 lid 1 BW.
10 Parl. Gesch. Inv. Boek 2 BW, p. 1160–1161 (MvA II).
11 Vgl. ABRvS 12 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC6406, r.o. 

2.3.

een informele vereniging niet te zware eisen 
moeten worden gesteld.12

3.4.2.  Zowel een formele als een informele ver-
eniging kan afdelingen hebben waarbinnen le-
den van de vereniging bij voor beeld geografisch 
of func tio neel zijn ingedeeld. Voor het antwoord 
op de vraag of een vereniging afdelingen heeft, 
komt on der meer betekenis toe aan de statuten 
of reglementen van die vereniging. Het is moge-
lijk dat een afdeling van een vereniging ook zelf 
rechts per soon lijk heid heeft.13 Zo kan een afdeling 
op haar beurt een formele of informele vereni-
ging zijn.
3.4.3.  Als een vereniging op de voet van art. 
2:20 lid 1 BW wordt verboden, strekt dat verbod 
zich niet uit tot de afdelingen van de vereniging 
die zelf als rechts per soon moeten worden aange-
merkt. Hiervoor is het volgende redengevend.

Art. 2:20 lid 1 BW moet worden uitgelegd in 
het licht van de in de Grondwet en het EVRM ge-
waarborgde vrijheid van vereniging en vrijheid 
van meningsuiting. Met de toewijzing van een op 
de voet van art. 2:20 lid 1 BW gedaan verzoek 
wordt immers een ernstige inbreuk gemaakt op 
deze vrijheden, waaraan slechts in het uiterste 
geval mag worden toegekomen.14 Dit betekent 
dat art. 2:20 lid 1 BW strikt moet worden uitge-
legd (vergelijk hetgeen hiervoor in 3.2.6 met be-
trekking tot art. 10:122 lid 1 BW is overwogen).

Art. 2:20 lid 1 BW, dat uit druk ke lijk bepaalt 
dat ‘een rechts per soon waarvan de werkzaam-
heid in strijd is met de openbare orde’ op verzoek 
van het OM verboden wordt verklaard en wordt 
ontbonden, dient daarom aldus te worden uitge-
legd dat toewijzing van dat verzoek tot gevolg 
heeft dat uitsluitend de rechts per soon ten aan-
zien van wie het verzoek is gedaan, verboden 
wordt verklaard en wordt ontbonden. Toewijzing 
van een dergelijk verzoek heeft dus niet tot ge-
volg dat daarmee tevens een andere rechts per-
soon wordt verboden.15 Dat zou zich ook niet ver-
dragen met het uit art. 6 EVRM voortvloeiende 
recht van die andere rechts per soon om zich in 
rechte te kunnen verdedigen tegen een verzoek 
van het OM dat mede rechtsgevolg kan hebben 
voor zijn eigen voortbestaan.
3.4.4.  Het voorgaande laat onverlet dat het een 
andere rechts per soon — waaron der begrepen de 
afdeling die zelf als rechts per soon moet worden 
aangemerkt — niet vrijstaat om de werkzaam-

12 Parl. Gesch. Inv. Boek 2 BW, p. 1160–1161 (MvA II).
13 Ka mer stuk ken II 1984/85, 17725, nr. 7, p. 26.
14 HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948 (Vereniging Martijn), 

r.o. 3.5–3.6; HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1124 (Hells 
Angels Har lin gen), r.o. 3.3–3.4.

15 Vgl. HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1124 (Hells Angels 
Har lin gen), r.o. 3.6.
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heid van de verboden rechts per soon voort te zet-
ten.
3.4.5.  Blijkens het voorgaande kan het verbod 
van BMC Hol land alleen de lokale Ne der landse 
chapters treffen als die chapters zelf geen rechts-
per soon zijn. Nu de lokale Ne der landse chapters 
naar het oordeel van het hof zijn aan te merken 
als rechts per so nen, heeft het hof in het midden 
kunnen laten of de lokale Ne der landse chapters 
ook afdelingen zijn van BMC Hol land.
3.5.1.  On der deel B1 klaagt dat het hof (in rov. 
4.33) heeft miskend dat de verbodenverklaring 
en ontbinding van een vereniging zich mede uit-
strekken over de afdelingen van die vereniging, 
ook indien die afdelingen informele verenigingen 
zijn en dus rechts per soon lijk heid bezitten.
3.5.2.  Hiervoor in 3.4.3 is overwogen dat een 
verbod van een vereniging op de voet van art. 
2:20 BW zich niet uitstrekt tot de afdelingen van 
die vereniging die zelf als rechts per soon moeten 
worden aangemerkt. Daaruit volgt dat on der deel 
B1 uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting. Het 
faalt daarom.
3.6.1.  On der deel B2 klaagt dat het hof (in rov. 
4.33) heeft miskend dat (i) een afdeling van een 
vereniging in beginsel zelf geen vereniging is en 
dus in beginsel geen rechts per soon lijk heid bezit, 
(ii) een afdeling van een vereniging alleen dan ook 
zelf een vereniging kan zijn en dus rechts per soon-
lijk heid kan bezitten, indien de statuten of regle-
menten van de hoofdvereniging of de afdeling 
daarin expliciet of impliciet voorzien, en (iii) een 
afdeling van een vereniging alleen dan ook zelf 
een vereniging kan zijn en dus rechts per soon lijk-
heid kan bezitten, indien de afdeling als zelfstan-
dige een heid naar bui ten optreedt en deelneemt 
aan het rechtsverkeer, althans heeft het hof mis-
kend dat daarvoor is vereist dat de afdeling in 
overwegende mate onafhankelijk van de vereni-
ging functioneert. Indien het hof het voorgaande 
niet heeft miskend, is zijn beslissing niet naar be-
horen gemotiveerd, aldus het on der deel.
3.6.2.  Hiervoor in 3.4.2 is overwogen dat een 
afdeling van een vereniging op haar beurt een 
vereniging kan zijn en rechts per soon lijk heid kan 
hebben. Wan neer die afdeling geen formele ver-
eniging is, hangt het af van de om stan dig he den 
van het geval of die afdeling een informele ver-
eniging is en aldus rechts per soon lijk heid heeft. 
Anders dan on der deel B2 on der (ii) tot uitgangs-
punt neemt, is niet doorslaggevend of de statuten 
of reglementen van de hoofdvereniging of de af-
deling expliciet of impliciet voorzien in rechts-
per soon lijk heid van die afdeling. Op het voor-
gaande stuiten de on der (i) en (ii) geformuleerde 
klachten van on der deel B2 af.

De klacht die is geformuleerd on der (iii) mist 
fei te lij ke grondslag, nu het hof niet heeft miskend 

dat een afdeling van een vereniging alleen dan 
ook zelf een vereniging kan zijn en dus rechts per-
soon lijk heid kan bezitten, indien de afdeling als 
zelfstandige een heid naar bui ten optreedt en 
deelneemt aan het rechtsverkeer. Uit hetgeen 
hiervoor in 3.4.1 is overwogen volgt dat het in 
overwegende mate onafhankelijk functioneren 
van de afdeling ten opzichte van de vereniging 
niet geldt als een vereiste voor rechts per soon lijk-
heid, zodat ook de daarop gerichte klacht van on-
der deel B2 faalt.

Het hof heeft geoordeeld dat de lokale Ne der-
landse chapters zijn aan te merken als informele 
verenigingen. Het heeft daartoe — na te hebben 
overwogen dat zowel de lokale chapters als hun le-
den (tevens) lid zijn van BMC Hol land — redenge-
vend geacht dat de lokale chapters zelf een besten-
dige organisatie met leden vormen, beschikken 
over een eigen bestuur, een eigen naam, eigen le-
den, eigen vergaderingen, een eigen contributiever-
plich ting en eigen on derscheidingstekens op de 
kleding en zich naar bui ten toe als zelfstandige 
een heid presenteren. Dit oordeel van het hof is fei-
telijk, en voldoende begrijpelijk gemotiveerd. 
Daarom faalt ook de hierop gerichte motiverings-
klacht van on der deel B2.
3.7.  De on der de len B3 en B4 zijn voorgesteld 
voor het geval de beschikking van het hof zo gele-
zen moet worden dat het hof ervan uitgaat dat de 
lokale Ne der landse chapters geen afdelingen zijn 
van BMC Hol land. Zoals hiervoor in 3.4.5 is over-
wogen, kon het hof in het midden laten of de 
chapters afdelingen van BMC Hol land waren. De 
on der de len B3 en B4 kunnen daarom wegens ge-
brek aan belang niet tot cassatie leiden.

Voor zover on der deel B4 een klacht richt te-
gen het oordeel van het hof dat de chapters zelf-
standige informele verenigingen zijn, stuit deze 
af op hetgeen hiervoor in 3.6.2, laatste alinea, is 
overwogen.

 Overige klachten
3.8.  De klachten van on der deel D zijn inge-
steld on der de voorwaarde dat tegen de conclusie 
van het hof dat de werkzaamheid van BMC 
Hol land in strijd is met de openbare orde, inci-
denteel cassatieberoep wordt ingesteld en dat dit 
cassatieberoep doel treft. Deze voorwaarde is niet 
vervuld, zodat aan de behandeling van on der deel 
D niet wordt toegekomen.
3.9.  De klachten van het middel die hiervoor 
nog niet zijn behandeld, kunnen evenmin tot cas-
satie leiden. De Ho ge Raad hoeft niet te motive-
ren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de 
be oor de ling van deze klachten is het namelijk 
niet nodig om antwoord te geven op vragen die 
van belang zijn voor de een heid of de ontwikke-
ling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).
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4.  Beslissing

De Ho ge Raad:
— verwerpt het beroep;
— veroordeelt het OM in de kosten van het ge-
ding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde 
van BMC Europe en BMC Sit tard begroot op 
€ 879,07 aan verschotten en € 1.800 voor sa la ris.

Noot

1. De Ho ge Raad laat de beschikking van 
het Ge rechts hof Arn hem-Leeu war den van 18 de-
cember 2018 integraal in stand. In die beschik-
king nam het hof twee (materiele) beslissingen. 
Ten eerste verklaarde het hof de motorvereniging 
Bandidos verboden en ontbonden wegens een 
met de openbare orde strijdige werkzaamheid 
(Hof Arn hem-Leeu war den 18 december 2018, 
ECLI:NL:GHARL:2018:10865, JOR 2019/52, m.nt. 
C.D.J. Bulten, AB 2019/528, m.nt. J.G. Brouwer & J. 
Koornstra; zie ook: Rb. Mid den- Ne der land 20 de-
cember 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6241, AB 
2018/60, m.nt. J.G. Brouwer & J. Koornstra, JIN 
2018/12, m.nt. R.Y. Kamerling, JOR 2018/66, m.nt. 
R.J.B. Schutgens, OR-Updates.nl 2018/16, m.nt. 
J.L.W. Broeksteeg). Het hof was — net als de 
Rechtbank Mid den- Ne der land eerder — van me-
ning dat de strafbare feiten begaan door de indi-
viduele leden — on der andere ernstige gewelds- 
en grootscheepse opiumwetdelicten — toe te 
rekenen vallen aan de vereniging. De vereniging 
draagt substantieel bij aan het begaan van de 
strafbare gedragingen door een cultuur van wet-
teloosheid in het leven te roepen waarin het ver-
richten van die gedragingen wordt gestimuleerd 
en gefaciliteerd. Een verbod en ontbinding op ba-
sis van artikel 2:20 BW zijn om die reden noodza-
kelijk. Nu de Ho ge Raad deze beschikking beves-
tigt, wordt het verenigingsverbod onherroepelijk. 
Het effect hiervan is tweeërlei. Deelneming aan 
de voortzetting van de werkzaamheid van 
Bandidos MC Hol land is strafbaar krachtens arti-
kel 140 lid 2 Wetboek van Strafrecht (Sr). En ont-
binding brengt de vereniging in staat van liquida-
tie waarin het vermogen van de vereniging wordt 
vereffend en zij nadien ophoudt te bestaan vol-
gens Titel 1 van Boek 2 BW. In het geval er geen af 
te wikkelen baten (bekend) zijn, houdt de rechts-
per soon zelfs op te bestaan op het moment van 
ontbinding. Ten tweede wijst het hof het verzoek 
af om op basis van artikel 10:122 lid 1 BW voor 
recht te verklaren dat de werkzaamheid van de 
in ter na tio na le tak van Bandidos MC — BMC In ter-
na tio naal — in strijd is met de openbare orde. 
Volgens het hof kan BMC International — anders 
dan het OM doet — niet gezien worden als een 
corporatie, niet-zijnde een Ne der landse rechts-

per soon. Een onherroepelijke verklaring voor 
recht zou evenzeer de strafbepaling neergelegd 
in artikel 140 lid 2 Sr hebben geactiveerd. Bij een 
verklaring als bedoeld in artikel 10:122 lid 1 BW 
is de rechter evenwel — anders dan bij een verbo-
denverklaring — niet bevoegd de ‘verboden’ cor-
poratie te ontbinden. Hij kan slechts haar in Ne-
der land gelegen goederen desverlangd on der 
bewind stellen (lid 3). De hier te lande gelegen 
goederen worden dan vereffend als ware er spra-
ke van ontbinding (lid 4). De Ho ge Raad bevestigt 
ook dit deel van de beschikking van het hof. 
2. Alleen het OM diende cassatiemiddelen 
in. Zeer tegen de zin van het OM beperkte het hof 
het verbod en de ontbinding tot de rechts per soon 
waartegen het verbods- en ontbindingsverzoek 
was gericht: Bandidos MC Hol land. De individue-
le chapters ontspringen hierdoor de dans. De 
rechtbank overwoog over de omvang van het 
verbod nog dat ‘de aanwezigheid van de Bandidos 
in Ne der land in welke ver schij nings vorm ook, 
wordt beëindigd’. Met andere woorden, zowel de 
landelijke vereniging als de lokale ‘chapters’ zou-
den on der het verbod vallen. En de ontbinding 
zou de verboden rechts per soon in staat van liqui-
datie brengen, waarin diens vermogen wordt ver-
effend. Tot dit vermogen zouden de vermogens 
van de lokale chapters van de Bandidos in Ne der-
land worden gerekend (zie r.o. 3.36 van die be-
schikking). Het hof zette hier echter een streep 
door. Volgens het hof is de omvang van het ver-
bod en de ontbinding slechts beperkt tot de 
rechts per soon waartegen het verbods- en ont-
bindingsverzoek is gericht: de rechts per soon 
BMC Hol land. Het verbod en de ontbinding heb-
ben om die reden uitsluitend betrekking op BMC 
Hol land ‘die zich on der die naam naar bui ten toe 
heeft ge pre sen teerd als landelijke vereniging’. 
Volgens het hof dienen de lokale chapters te wor-
den on derscheiden van de landelijke vereniging 
waartegen het verbods- en ontbindingsverzoek is 
gericht. De lokale chapters zijn informele vereni-
gingen die zelf rechts per soon lijk heid bezitten. 
Om stan dig he den als de aanwezigheid van een ei-
gen bestuur, naam, leden, vergaderingen, 
contributiever plich ting, on derscheidingstekens 
als ook de om stan dig heid dat de chapters zich 
naar bui ten toe als zelfstandige eenheden presen-
teren, staven die conclusie. Het zou volgens het 
hof niet te rijmen zijn met de eigen rechts per-
soon lijk heid van de lokale chapters, indien het 
verbod en de ontbinding van de landelijke ver-
eniging de lokale verenigingen in haar val zouden 
meesleuren. Gelet op het recht van vereniging, de 
terughoudendheid waarmee art. 2:20 lid 1 BW 
dient te worden toe ge past alsmede het recht op 
een eerlijk proces, moet voor elke rechts per soon 
afzon derlijk worden vastgesteld of diens werk-
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zaamheid strijd oplevert met de openbare orde. 
Dit dient ook als zo da nig tot uiting te worden ge-
bracht in het verzoekschrift, aldus het hof (zie r.o. 
4.33 van ’s hofs beschikking).
3. In zijn conclusie komt de A-G nog wel 
met een trouvaille om de zaak te redden. Hij is 
van mening dat de lokale chapters geen informe-
le verenigingen zijn (ECLI:NL:PHR:2019:1163, on-
der punt 3.44). Weliswaar zijn de chapters te zien 
als afdelingen van BMC Hol land — zowel formele 
als informele verenigingen kunnen afdelingen 
hebben —, maar zij voldoen in de visie van de A-G 
niet aan alle voorwaarden om als een informele 
vereniging en aldus als rechts per soon door het le-
ven te gaan. Dat de chapters een ledenbestand 
voeren (eerste vereiste), binnen een organisato-
risch verband gericht zijn op een bepaald doel 
(tweede vereiste) en als een heid deelnemen aan 
het rechtsverkeer (derde vereiste) is onvoldoen-
de. Uit de literatuur volgen in de visie van de A-G 
aanvullende vereisten om een afdeling van een 
informele vereniging aan te merken als informele 
vereniging. Een daarvan is dat de afdeling zelf de 
beslissingsmacht heeft over het toe- en uittre-
dingsbeleid van de leden. Die zeg gen schap berust 
echter bij het chapter Sit tard, zoals in fei te lij ke in-
stanties is vastgesteld (ECLI:NL:PHR:2019:1163, 
on der punt 3.46–3.48; on der verwijzing naar P.L. 
Dijk & T.J. Van der Ploeg (bewerkt door C.H.C. 
Overes, T.J. Van der Ploeg & W.J.M. van Veen), Van 
vereniging en stichting, coöperatie en on derlinge 
waarborgmaatschappij, De ven ter: Gou da Quint 
2019, p. 342). 
4. De Ho ge Raad is het met de A-G eens dat 
zowel een formele als een informele vereniging 
afdelingen kan hebben. En dat die afdelingen zelf 
— al dan niet als informele vereniging — rechts-
per soon lijk heid kunnen bezitten. Maar anders 
dan de A-G vindt de Ho ge Raad dat het enige ver-
eiste hiervoor is dat een afdeling voldoet aan de 
materiele omschrijving van een vereniging. De 
Ho ge Raad hanteert hiervoor drie criteria: (I) de 
afdeling moet leden hebben, (II) een organisato-
risch verband zijn gericht op een bepaald doel en 
(III) als een heid aan het rechtsverkeer deelne-
men. De aanvullende vereisten in de literatuur en 
waarbij de A-G aansluiting zoekt, neemt de Ho ge 
Raad niet over. Een sta tu tai re grondslag van de 
moedervereniging is — anders dan in de litera-
tuur wel eens wordt gesteld — evenmin vereist 
voor het bestaan van een afdeling met rechts per-
soon lijk heid. Daaraan komt weliswaar enige be-
tekenis toe, maar een harde eis is dat niet (r.o. 
3.4.1-3.4.2).
5. Met deze drie voorwaarden sluit de 
Ho ge Raad aan bij de wijze waarop de Afdeling 
be stuurs recht spraak van de Raad van State be-
oordeelt of er sprake is van een informele ver-

eniging (ABRvS 12 maart 2008, ECLI:NLR-
VS:2008:BC6406, r.o. 2.3; ABRvS 18 no vem ber 
2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK3671, r.o. 2.3). Dat is 
een goede zaak als het om de rechts een heid 
gaat. Hiermee komt een einde aan de uiteenlo-
pende wijzen waarop rechters binnen en bui ten 
verbodszaken tot nu toe die vraag beantwoord-
den.
6. De Ho ge Raad deelt de opvatting van het 
hof dat artikel 2:20 lid 1 BW strikt moet worden 
uitgelegd, gelet op de in de Grondwet en het 
EVRM gewaarborgde vrijheid van vereniging en 
meningsuiting. Uit de tekst van artikel 2:20 lid 1 
BW volgt dat uitsluitend de rechts per soon ten 
aanzien van wie het OM een verzoek heeft ge-
daan, door een verbod en ontbinding wordt ge-
troffen. Een verbod en ontbinding van een over-
koepelende rechts per soon, leidt niet automatisch 
tot een verbod en ontbinding van de hierbij aan-
gesloten rechts per so nen, hoezeer die andere 
rechts per so nen qua werkzaamheid gelijkenissen 
vertonen met de overkoepelende rechts per soon. 
Het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende recht van 
die andere rechts per soon om zich in rechte te 
kunnen verdedigen tegen een verzoek van het 
OM dat mede rechtsgevolg kan hebben voor zijn 
eigen voortbestaan, verzet zich hiertegen (r.o. 
3.4.3). Hieruit kan a contrario worden afgeleid dat 
een afdeling zon der rechts per soon lijk heid wel 
on der het verbod en de ontbinding van de rechts-
per soon valt, waartoe deze afdeling behoort.
7. Het OM kon zich evenmin vinden in het 
oordeel van het hof dat BMC In ter na tio naal geen 
corporatie is in de zin van artikel 10:122 lid 1 BW. 
Volgens het hof omvat het corporatiebegrip van 
artikel 10:122 lid 1 BW elke naar bui ten toe op-
tredende zelfstandige een heid (zie r.o. 4.10 van 
die beschikking). Hieraan voegt het hof toe dat de 
samengaande groep ‘een zelfstandig subject van 
rechten’ dient te zijn en het recht de betrokken 
organisatie als een heid dient te behandelen (zie 
r.o. 4.14 van die beschikking). Bulten meent dat 
het hof met die toevoeging een te strenge maat-
staf aanlegt. Zij verwijst in dit verband naar de 
wetsgeschiedenis, waarin is gezegd dat het be-
grip een ruime lading toekomt. Rechts per soon-
lijk heid vormt daarin geen vereiste. De be voegd-
heid tot het verrichten van rechts han de lingen en 
het in rechte mogen optreden evenmin. Volgens 
de wetsgeschiedenis is voldoende dat er als een 
een heid naar bui ten toe wordt opgetreden (zie 
on der punt 5 van haar annotatie in JOR 2019/52). 
A-G Vlas meent evenzeer dat het hof te strenge 
eisen stelt aan het begrip. In zijn visie gaat het ‘te 
ver om te verlangen dat de organisatie hiërar-
chisch vorm moet zijn gegeven in de zin dat het 
in ter na tio na le ‘hoofdkwartier’ zeg gen schap heeft 
over de motorclubs wereldwijd of dat sprake is 
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van be sluiten op het wereldwijde niveau waar-
aan alle aangesloten motorclubs zijn on-
derworpen’ (A-G P. Vlas, ECLI:NL:PHR:2019:1163, 
par. 3.12). 
8. De Ho ge Raad ziet dit anders. Het hof 
heeft volgens de Ho ge Raad terecht als uitgangs-
punt genomen dat er sprake moet zijn van een 
naar bui ten toe optredende zelfstandige een heid 
en heeft aan de hand van enkele om stan dig he-
den — zie r.o. 3.2.7 voor een opsomming — geoor-
deeld dat daarvan geen sprake is. Dat rechtsoor-
deel vindt de Ho ge Raad on be grij pe lijk noch van 
een onjuiste rechtstoepassing getuigen, gelet ook 
op de wetsgeschiedenis. Daaruit volgt immers dat 
het enige en beslissende criterium is het ‘naar bui-
ten toe optreden als zelfstandige een heid’ (r.o. 
3.2.6) en het is deze maatstaf die het hof heeft aan-
gelegd. Dit criterium markeert duidelijk het ver-
schil met een zuiver contractuele samenwerking, 
en op dat on derscheid moet het hof hebben ge-
doeld met zijn ‘overweging ten overvloede’ dat de 
samengaande groep een ‘zelfstandig subject van 
rechten’ dient te zijn (r.o. 3.2.9). Het ligt op de weg 
van het OM om aan te tonen dat er sprake is van 
een naar bui ten toe optredende zelfstandige een-
heid. Welke precieze eisen gelden voor deze stel- 
en motiveringsplicht, hangt af van de om stan dig-
he den van het geval. Een van die om stan dig he den 
is dat een verklaring voor recht als bedoeld in arti-
kel 10:122 lid 1 BW de verenigingsvrijheid zoals 
beschermd in artikel 8 Grondwet en artikel 11 
EVRM, zwaar on der druk zet. Het ligt in dat ver-
band in de rede om hoge eisen te stellen aan de 
on derliggende argumentatie van een verzoek op 
basis van artikel 10:122 lid 1 BW. 
9. Over welke andere om stan dig he den nog 
een rol spelen in de corporatietoets houdt ons 
hoogste rechtscollege zich op de vlakte. Dat valt te 
betreuren, want zo vaak komt het niet voor dat de 
Ho ge Raad zich uitspreekt in verzoeken op basis 
van artikel 10:122 lid 1 BW. Sterker nog, dit was de 
eerste keer. Uit de beschikking van het hof leidden 
wij eerder af dat veel gewicht wordt toegekend 
aan het antwoord op de vraag of er sprake is van 
centrale aansturing en voor alle leden geldende 
uniforme regels. Of dit daad wer ke lijk het geval is, 
moeten we afwachten. Ongetwijfeld wordt die 
vraag beantwoord in de Hell Angels-zaak. Bij die 
club is hoe dan ook sprake van centrale aansturing 
op mondiaal niveau en voor alle leden geldende 
uniforme regels (Rb. Mid den- Ne der land 29 mei 
2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2302, AB 2020/96, 
m.nt. J.G. Brouwer & J. Koornstra; goeddeels be-
krachtigd door Hof Arn hem-Leeu war den 15 de-
cember 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10406).
10. Deze uitspraak bevestigt maar weer eens 
dat het lang niet eenvoudig is om rechts per so nen 
naar het dodenrijk te verbannen. Nu de lokale 

verenigingen mogen blijven voortbestaan, is de 
verbodenverklaring van Bandidos MC Hol land 
niet veel meer dan een pyrrusoverwinning. In dit 
verband is het vermeldenswaardig dat de 
Twee de Kamer inmiddels twee wetsvoorstellen 
heeft aan ge no men waarmee de drempel voor 
het verbieden van organisaties aanzienlijk wordt 
verlaagd. In de eerste plaats gaat het om het 
wetsvoorstel ‘Bestuurlijk verbod on dermijnende 
organisaties’ (Ka mer stuk ken II 2018/19, 35079). In 
dit initiatiefwetsvoorstel krijgt de Minister voor 
Rechts be scher ming de be voegd heid om bij on-
middellijk werkend be sluit een on dermijnende 
organisatie te verbieden. Het moet tegemoetko-
men aan de kritiek dat de huidige procedure van 
artikel 2:20 lid 1 BW te veel tijd kost om tot een 
effectief verbod te komen (zie hierover uitgebreid 
ons artikel samen met B. Roorda, ‘Over het wets-
voorstel 'Bestuurlijk verbod on dermijnende orga-
nisaties': Het verbieden van Outlaw Motorcycle 
Gangs’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 
2020/1). In de tweede plaats gaat het om het 
wetsvoorstel tot verruiming van de mogelijkhe-
den tot het verbieden van rechts per so nen (Ka-
mer stuk ken II 2019/20, 35366). Dit wetsvoorstel 
afkomstig van de regering moet het mogelijk ma-
ken om via de bestaande procedure ex artikel 
2:20 lid 1 BW antidemocratische organisaties in 
de knop te kunnen breken.
J.G. Brouwer en J. Koornstra
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Art. 5:1, 5:32 Awb

Module Ruimtelijke ordening 2020/8443
Module Ruimtelijke ordening 2020/8445
ECLI:NL:RVS:2020:2750

Voor het college bestaat geen algemene plicht 
om stil te staan bij de vraag of door middel van 
het treffen van bepaalde maat re gelen of voor-
zieningen een over tre ding gedeeltelijk kan 
worden gelegaliseerd en de last, bij een beves-
tigende be ant woor ding van die vraag, te be-
perken tot het beëindigen van het niet-legali-
seerbare deel van de over tre ding.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is een last 
die ziet op het beëindigen van de over tre ding in be-
ginsel niet te verstrekkend. De Afdeling verwijst bij 
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