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qua tijdsverloop maar goed ook, want de uit-
spraak van de Raad volgt ruim vier jaar nadat het 
UWV het bezwaar van appellant ongegrond had 
verklaard.
A.C. Hendriks
 

AB 2020/80

HOF DEN HAAG
18 juni 2019, nr. 200.245.707/01 en 
200.246.219/01
(Mrs. J.J. van der Helm, S.A. Boele, H.C. Grootveld)
m.nt. J.G. Brouwer & J. Koornstra*

Art. 2:20 BW

JONDR 2019/821
RO 2019/52
ECLI:NL:GHDHA:2019:1451

Verbodenverklaring rechtspersoon Satudarah 
Motorcycle Club.

Een verbodenverklaring is slechts aanvaardbaar in
dien zij kan worden aangemerkt als een noodzake
lijke maat re gel om gedragingen te voorkomen die 
een daadwerkelijke en ernstige aantasting vormen 
van als wezenlijk ervaren beginselen van ons 
rechtsstelsel en die de samenleving ontwrichten en 
kunnen ontwrichten. In deze toets liggen de begin
selen van proportionaliteit en subsidiariteit beslo
ten.

Uit de door de rechtbank aangehaalde feiten 
blijkt dat er binnen Satudarah een hiërarchische 
structuur bestaat met eigen normen en regels 
waaraan de geldende wetten en de belangen van 
derden ondergeschikt zijn gemaakt. Het in stand 
houden van een dergelijke cultuur, waarbij geweld 
wordt aangemoedigd en het plegen van strafbare 
feiten wordt gestimuleerd en gerespecteerd, is zoals 
hierboven al is overwogen, in strijd met de openba
re orde en kan ontwrichtend werken voor de sa
menleving. Dat laatste is in het bijzonder het geval 
indien het geweld in de openbare ruimte wordt ge
pleegd waarbij derden ongewild toeschouwer en/of 
toevallig slachtoffer van het geweld zijn. De door de 
rechtbank aangehaalde confrontaties met rivalise
rende motorclubs ontregelen de openbare orde en 
kunnen door de dreiging met geweld of het daad
werkelijk toegepaste geweld ontwrichtend op de 
samenleving werken. Ook overigens kan de cultuur 
waarin geweld en het plegen van strafbare feiten 
tot aanzien leidt ertoe leiden dat dit geweld in de 

* J. Koornstra is promovendus bij het Centrum voor Openbare 
Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

openbare ruimte wordt toegepast en dus tot ont
wrichting van de samenleving leidt.

De informele vereniging Satudarah Motorcycle 
Club, en de door de rechtbank als onzelfstandige 
supportclubs aangemerkte Saudarah en 
Supportcrew 999, zonder bekende vestigings-
plaats, met gekozen woonplaats te Breda, appel-
lanten, hierna tezamen (in enkelvoud) te noe-
men: Satudarah, adv.: mr. J.J.J. van Rijsbergen te 
Breda,
tegen
Het Openbaar Ministerie (Landelijk Parket), mede 
gevestigd te Rotterdam, geïntimeerde, hierna te 
noemen: het OM, voor wie optreedt de officier 
van justitie bij het Landelijk Parket, tevens 
(plaatsvervangend) advocaat-generaal bij het res-
sortsparket Den Haag,
en in de zaak met zaaknummer 200.246.219/01 
van
Het Openbaar Ministerie (Landelijk Parket), mede 
gevestigd te Rotterdam, appellant in het princi-
paal appel, verweerder in het incidenteel appel, 
hierna te noemen: het OM, voor wie optreedt de 
officier van justitie bij het Landelijk Parket, tevens 
(plaatsvervangend) advocaat-generaal bij het res-
sortsparket Den Haag,
tegen
De informele vereniging Satudarah Motorcycle 
Club, en de door de rechtbank als onzelfstandige 
supportclubs aangemerkte Saudarah en 
Supportcrew 999, en de door de rechtbank niet 
als onzelfstandige supportclub aangemerkte ver-
eniging Yellow Snakes MC, zonder bekende vesti-
gingsplaats, geïntimeerden in het principaal ap-
pel, appellanten in het incidenteel appel, hierna 
tezamen (in enkelvoud) te noemen: Satudarah, 
en afzonderlijk ook wel Satudarah, Saudarah, 
Supportcrew 999 en Yellow Snakes, adv.: mr. J.J.J. 
van Rijsbergen te Breda.

Het geding

 In de zaak met zaaknummer 200.245.707/01
1. Voor het verloop van het geding tot aan 
de beschikking van 4 december 2018 in het inci-
dent tot schorsing, verwijst het hof naar die be-
schikking. Het OM heeft bij verweerschrift met 
bijlagen, door het hof ontvangen op 25 februari 
2019, op het beroepschrift van Satudarah gerea-
geerd. Par tijen hebben de zaak vervolgens op de 
mondelinge behandeling van 15 april 2019 doen 
bepleiten, Satudarah door haar advocaat en door 
mr. E.M.J. Thomas, advocaat te Breda, en het OM 
door mr. M.E. de Meijer, advocaat-generaal bij het 
ressortsparket Den Haag, en mr. T.A.M. van de 
Ven, officier van justitie bij het Landelijk Parket 
en plaatsvervangend advocaat-generaal, die zich 
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hebben bediend van een aan het hof overgelegde 
pleitnota. Ten behoeve van de mondelinge be-
handeling heeft Satudarah bij brief van 1 april 
2019 een reactie op het verweerschrift van het 
OM aan het hof toegestuurd, vergezeld van een 
bijlage. Zij heeft daarbij desgevraagd aangegeven 
dat dit stuk beschouwd moet worden als haar 
pleitnota (het stuk zal om die reden hierna wor-
den aangeduid als “pleitnota”) en dat zij afziet 
van de eerste termijn van haar pleidooi. Ten slotte 
is een datum voor deze uitspraak bepaald.

 In de zaak met zaaknummer 200.246.219/01
2. Bij beroepschrift, door het hof ontvangen 
op 18 september 2018, heeft het OM hoger be-
roep ingesteld tegen de beschikking van de recht-
bank Den Haag van 18 juni 2018. In het beroep-
schrift heeft het OM twee grieven tegen de 
bestreden beschikking geformuleerd en toege-
licht. Satudarah heeft op die grieven bij verweer-
schrift, door het hof ontvangen op 25 februari 
2019, gereageerd. In incidenteel appel is namens 
Yellow Snakes één grief tegen de bestreden be-
schikking aangevoerd en toegelicht. Het OM heeft 
bij verweerschrift, door het hof ontvangen op 
25 maart 2019, op die grief gereageerd. Par tijen 
hebben de zaak vervolgens op de mondelinge be-
handeling van 15 april 2019 doen bepleiten, 
Satudarah door haar advocaat en door mr. E.M.J. 
Thomas, advocaat te Breda, en het OM door mr. 
M.E. de Meijer, advocaat-generaal bij het res-
sortsparket Den Haag, en mr. T.A.M. van de Ven, 
officier van justitie bij het Landelijk Parket en 
plaatsvervangend advocaat-generaal, die zich 
hebben bediend van een aan het hof overgelegde 
pleitnota. Ten behoeve van de mondelinge be-
handeling heeft Satudarah bij brief van 1 april 
2019 een reactie op het verweerschrift van het 
OM in incidenteel appel aan het hof toegestuurd. 
Zij heeft daarbij desgevraagd aangegeven dat dit 
stuk beschouwd moet worden als haar pleitnota 
en dat zij afziet van de eerste termijn van haar 
pleidooi. Ten slotte is een datum voor deze uit-
spraak bepaald.

Be oor de ling van het hoger beroep

 In beide zaken
3. Het hof gaat uit van de volgende feiten.
a. Satudarah is een motorclub die in 1990 in 
Moordrecht is opgericht. Satudarah kent lokale 
afdelingen, zogenoemde chapters. Naast de chap-
ters zijn er ook drie zogenaamde “support clubs”: 
Supportcrew 999, Saudarah en Yellow Snakes 
MC.
Bij verzoekschrift van 29 september 2017 (met 
bijlagen) heeft het OM verzocht Satudarah, daar-
onder begrepen Supportcrew 999, Saudarah en 

Yellow Snakes MC, bij beschikking, uitvoerbaar 
bij voorraad, verboden te verklaren en te ontbin-
den op grond van artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek 
(BW).

In de bestreden beschikking van 18 juni 2018 
heeft de rechtbank Satudarah verboden verklaard 
en met onmiddellijke ingang ontbonden. De 
rechtbank heeft verstaan dat deze verbodenver-
klaring en ontbinding ook de onzelfstandige sup-
port clubs Saudarah en Supportcrew 999 omvat, 
maar niet Yellow Snakes. De rechtbank heeft de 
beschikking uitvoerbaar bij voorraad verklaard 
en de zaak aangehouden ter benoeming van een 
vereffenaar. Bij beschikking van 28 augustus 2018 
heeft de rechtbank mr. naam, advocaat te plaats, 
tot vereffenaar benoemd en ook die benoeming 
uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

 In de zaak met zaaknummer 200.245.707/01
4. Satudarah vordert ver nie ti ging van de 
bestreden beschikking en afwijzing van het ver-
zoek van het OM, met veroordeling van het OM in 
de kosten van het geding. Haar grieven laten zich 
als volgt samenvatten.

De grieven 1 en 2 hebben betrekking op de re-
latie tussen artikel 2:20 BW enerzijds en de 
grondwettelijke en verdragsrechtelijke bescher-
ming van de vrijheid van vereniging anderzijds. 
Satudarah voert op verschillende gronden aan 
dat de bescherming die artikel 8 Grondwet (Gw) 
aan de vrijheid van vereniging biedt verder strekt 
dan de bescherming die uit het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het 
Handvest van Grondrechten van de Europese 
Unie (Handvest) volgt. Omdat het nationale recht 
op grond van artikel 53 EVRM prevaleert, dient 
artikel 2:20 BW aan de Grondwet te worden ge-
toetst. Toetsing aan de Grondwet leidt tot de con-
clusie dat artikel 2:20 BW niet in overeenstem-
ming is met de Grondwet. Artikel 2:20 BW is 
bovendien in strijd met artikel 11 lid 2 EVRM, 
omdat niet is voldaan aan de legaliteitseis.

Met grief 3 voert Satudarah aan dat de beper-
kingsclausule “in strijd met de openbare orde” 
zoals neergelegd in artikel 2:20 BW te vaag en 
polyinterpretabel is. De wetgever heeft in ieder 
geval nooit het oog gehad op het verbieden van 
criminele (motor)bendes. De door de rechtbank 
uitgesproken verbodenverklaring is daarmee in 
strijd met de bedoeling van de wetgever. Boven-
dien mag artikel 2:20 BW pas worden ingezet na-
dat artikel 140 lid 1 Sr is toegepast.

Met grief 4 komt Satudarah op tegen het oor-
deel van de rechtbank dat Satudarah ten minste 
tegen een aantal evident zwaarwegende gedra-
gingen verweer had kunnen voeren en dat de 
rechtbank het door het OM in het verzoekschrift 
gestelde als onvoldoende gemotiveerd weerspro-
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ken, als vaststaand moet beschouwen. Satudarah 
voert aan dat er een onevenwichtigheid bestaat 
tussen het OM en Satudarah en dat de rechtbank 
daarom had moeten ingrijpen in de bewijslast-
verdeling, althans de bewijsrechtelijke lat veel 
hoger had moeten leggen.

Grief 5 richt zich tegen het oordeel van de 
rechtbank dat de verbodenverklaring van 
Satudarah passend en proportioneel is. Volgens 
Satudarah bestaat er een dwingende volgorde en 
kan artikel 2:20 BW eerst worden toegepast na-
dat is ingezet op een onherroepelijke straf rech te-
lijke veroordeling van de vereniging terzake arti-
kel 140 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Met grief 6 komt Satudarah op tegen de ver-
werping door de rechtbank van haar verweer dat 
een verbodenverklaring geen enkel effect heeft 
omdat haar leden eenvoudig onder een andere 
naam de activiteiten van de vereniging kunnen 
voortzetten.

Grief 7 heeft betrekking op het oordeel van de 
rechtbank over het fenomeen “bad standing”. 
Volgens Satudarah moet er een onderscheid wor-
den gemaakt tussen een “ju ri disch incassotraject” 
met betrekking tot een geldbedrag dat bij het ver-
laten van de vereniging moet worden betaald 
enerzijds en een pak slaag anderzijds. Een ge-
welddadig incassotraject is geen clubbeleid. Bo-
vendien kan het optreden van Satudarah tegen 
de eigen leden geen grond opleveren voor toe-
passing van artikel 2:20 BW.

Met grief 8 voert Satudarah aan dat de recht-
bank ten onrechte impliciet heeft overwogen dat 
de ver on der stelde zwijgplicht van leden van 
Satudarah in strijd is met de openbare orde.

Grief 9 heeft betrekking op het oordeel van de 
rechtbank dat Supportcrew 999 en Saudarah on-
derdeel van Satudarah zijn en dus worden getrof-
fen door de verbodenverklaring en de ontbin-
ding.

Met grief 10 komt Satudarah op tegen de over-
weging van de rechtbank dat de geconstateerde 
inbreuken op de openbare orde door leden van 
Satudarah aan Satudarah kunnen worden toege-
rekend.

Grief 11 is tot slot gericht tegen het feit dat de 
rechtbank haar beschikking uitvoerbaar bij voor-
raad heeft verklaard.

 In de zaak met zaaknummer 200.246.219/01
5. Het OM vordert in het principaal appel 
ver nie ti ging van de bestreden beschikking voor 
zover daarbij niet (i) ook is verstaan dat de verbo-
denverklaring en ontbinding van Satudarah te-
vens de onzelfstandige supportclub Yellow 
Snakes omvat en (ii) voor zover niet is bepaald 
dat een eventueel batig saldo na vereffening aan 
de Staat toekomt. De twee grieven die het OM 

heeft geformuleerd hebben betrekking op deze 
twee onderwerpen.
6. In het incidenteel appel voert Satudarah 
aan dat de rechtbank ten onrechte geen proces-
kos ten ver oor de ling ten gunste van Yellow 
Snakes, welke vereniging door de rechtbank in 
het gelijk is gesteld, heeft uitgesproken.

 In beide zaken

 Ju ri disch kader
7.1 Op grond van artikel 2:20 lid 1 BW wordt 
een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in 
strijd is met de openbare orde, door de rechtbank 
verboden en ontbonden verklaard. Een dergelijke 
verbodenverklaring en ontbinding beperkt het 
door artikel 8 Gw en artikel 11 EVRM bescherm-
de recht van vereniging.
7.2 Het recht van vereniging wordt ook be-
schermd in artikel 12 Handvest, dat inhoudelijk 
correspondeert met artikel 11 EVRM. Het Hand-
vest is op grond van artikel 51 lid 1 Handvest van 
toepassing indien lidstaten het recht van de Unie 
ten uitvoer brengen. Het hof zal er in het navol-
gende ver on der stel lenderwijs vanuit gaan dat dit 
het geval is.
7.3 Artikel 8 Gw bepaalt dat het recht op ver-
eniging bij wet kan worden beperkt in het belang 
van de openbare orde. Het begrip wet betekent 
hier wet in formele zin. Het begrip openbare orde 
is niet nader gedefinieerd. In de parlementaire 
toelichting is over dit begrip onder meer het vol-
gende opgenomen:
7.4 Artikel 11 lid 2 EVRM bepaalt dat de uit-
oefening van het recht op vrijheid van vereniging 
aan geen andere beperkingen mag worden on-
derworpen dan die, welke bij wet zijn voorzien 
en die in een democratische samenleving nood-
zakelijk zijn in het belang van de nationale veilig-
heid, de openbare veiligheid, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de be-
scherming van de gezondheid of de goede zeden 
of de bescherming van de rechten en vrijheden 
van anderen. Het begrip “wet” in artikel 11 EVRM 
heeft een andere betekenis dan in artikel 8 Gw. In 
artikel 11 EVRM gaat het om een materieel wets-
begrip, hetgeen betekent dat ook bij lagere regel-
geving dan een wet in formele zin beperkingen 
kunnen worden aangebracht op het in artikel 11 
EVRM neergelegde recht op vereniging.
7.5 Artikel 11 EVRM beschermt niet alleen 
de zogenaamde positieve verenigingsvrijheid 
(het recht om zich te verenigen), maar ook de ne-
gatieve verenigingsvrijheid (het recht om niet 
(langer) deel uit te maken van een vereniging).
7.6 In zijn beschikking van 26 juni 2009 
(ECLI:NL:HR:2009:BI1124 (Hells Angels  
Northcoast Harlingen)) oordeelde de Hoge Raad 
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dat vanwege het fundamentele karakter van het 
recht van vereniging in een democratische recht-
staat, slechts in het uiterste geval mag worden 
toegekomen aan het verbieden van een rechts-
persoon. Voor een verbodenverklaring moet het 
om meer gaan dan uit maatschappelijk oogpunt 
ongewenst gedrag. De verbodenverklaring dient 
te worden gezien als een noodzakelijke maat re-
gel om gedragingen te voorkomen die een daad-
werkelijke en ernstige aantasting vormen van als 
wezenlijk ervaren beginselen van ons rechtsstel-
sel en die onze samenleving ontwrichten of kun-
nen ontwrichten. Dat criterium is door de Hoge 
Raad herhaald in zijn beschikking van 18 april 
2014 (ECLI:NL:HR:2014: 948 (Martijn)).
7.7 In de parlementaire toelichting is met 
betrekking tot de reikwijdte van artikel 2:20 BW 
onder meer het volgende opgenomen (Kamer
stukken II 1984/85, 17 476, nrs. 5–7, p. 3):

“8.  Hiermee wordt in mijn ogen de kern 
geraakt van wat met de verbodsgrond wordt 
beoogd. Slechts handelingen die inbreuk ma-
ken op de algemeen aanvaarde grondvesten 
van ons rechtsstelsel, kunnen het verbod van 
een vereniging of andere rechtspersoon recht-
vaardigen: ongerechtvaardigde aantasting van 
de vrijheid van anderen of van de menselijke 
waardigheid. Gebruik van geweld of bedrei-
ging daarmee tegen het openbare gezag of te-
gen degenen met wier opvattingen men het, 
al dan niet op goede gronden, oneens is, valt 
eronder, evenals rassendiscriminatie en ande-
re verboden discriminatie. Evenzo het heulen 
met een mogendheid waarvan valt te ver-
wachten dat zij een geboden kans om ons 
volk te onderdrukken zou grijpen, het weer-
streven van onherroepelijke rechterlijke uit-
spraken of on recht ma tige benadeling van an-
deren als middel om het bestaan van de 
rechtspersoon te rekken. Het stelselmatig niet 
afdragen van premies en frauderen valt daar-
onder. Ten slotte behoren als strijdig met de 
openbare orde en de goede zeden te worden 
aangemerkt uitlatingen zoals het aanzetten 
tot haat en uitingen die verboden discrimina-
tie inhouden of een mensonterend streven 
zoals het in de literatuur gegeven voorbeeld 
van een pleidooi om het doden van bepaalde 
volksgroepen straffeloos te maken. Al deze 
voorbeelden hebben gemeen dat zij een aan-
tasting inhouden van de als wezenlijk ervaren 
beginselen van ons rechtsstelsel die, indien op 
grote schaal toegepast, ontwrichtend zou blij-
ken voor de samenleving.”

7.8 Bij de behandeling van het wetsvoorstel 
op 22 september 1986 (Handelingen, pagina 21) 
heeft de toenmalige minister Korthals Altes opge-
merkt:

“Strijd met de openbare orde is er pas (…) 
wanneer de grondslagen van onze rechtsstaat 
in het geding zijn. (…) Aldus verstaan, heeft 
de verbodsgrond geen nadere toespitsing no-
dig. Van de rechter mag een enge uitleg wor-
den verwacht.”

7.9 Het begrip werkzaamheid is als volgt 
toegelicht (Kamerstukken II 1984/85, 17 476, nrs. 
5–7, p. 9–10):

“Het woord werkzaamheid is in zijn gewone 
betekenis gebruikt en omvat dus die daden 
die de rechtspersoon stelt en de woorden die 
hij spreekt en schrijft, ongeacht op welke wij-
ze blijkt dat die zijn gesteld, gesproken of ge-
schreven in het kader van de organisatie met 
rechtspersoonlijkheid. Daartoe behoren de 
middelen waarmee hij zijn doel nastreeft, 
maar ook bij voorbeeld het stelselmatig niet 
afdragen van premies. De enkele overtreding 
van een of meer verboden stempelt een 
rechtspersoon nog niet tot ongeoorloofd. Der-
gelijke overtredingen moeten zijn geworden 
tot een schakel in de werkwijze om als werk-
zaamheid te worden aangemerkt en boven-
dien zo ernstig zijn, dat die werkzaamheid 
binnen de termen van artikel 15 valt.”

En (Kamerstukken II 1985/86, 17 476, nr. 12, p. 4):
“13. Met deze leden meen ik dat een en-
kele losse, niet symptomatische handeling te 
weinig is om als werkzaamheid te gelden. Ik 
reken tot de werkzaamheid niet alleen hande-
lingen die een rechtspersoon op grond van de 
eigen doelstelling verricht, maar ook het ver-
dere optreden met uitzondering van misstap-
pen die buiten het patroon van het gehele op-
treden vallen. Een onderscheid tussen hoofd- en 
nevenwerkzaamheid zou ik in dit verband 
niet willen maken en lijkt hier zelfs zonder 
belang.”

7.10  De Hoge Raad overwoog in de reeds ge-
noemde beschikking van 26 juni 2009   
(ECLI:NL:HR:2009:BI1124 (Hells Angels  
Northcoast Harlingen)) ten aanzien van de uitleg 
van het begrip werkzaamheid dat onvoldoende is 
dat de rechtspersoon van gedragingen van der-
den of van de cultuur waarin die gedragingen 
plaatsvinden, geen of onvoldoende afstand heeft 
genomen. Wanneer de rechtspersoon bij gedra-
gingen van derden, waaronder “members” zelf, 
niet rechtstreeks betrokken is in die zin dat het 
bestuur daaraan leiding heeft gegeven of daartoe 
doelbewust gelegenheid heeft gegeven, kunnen 
die gedragingen aan de rechtspersoon slechts als 
eigen werkzaamheid worden toegerekend indien 
bijzondere feiten en om stan dig he den daartoe 
grond geven.
7.11  Binnen dit kader oordeelt het hof als 
volgt.
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 In de zaak met zaaknummer 200.245.707/01

 Toetsing aan de Grondwet, prejudiciële vragen
8.1 Uit artikel 53 EVRM volgt dat een natio-
nale wettelijke bepaling die meer bescherming 
van een in het EVRM beschermd recht biedt dan 
het EVRM, vóór de bepalingen van het EVRM 
gaat. Het EVRM kan er, met andere woorden, 
nimmer toe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan 
de nationale bescherming van een bepaald 
grondrecht. Artikel 53 Handvest bevat een verge-
lijkbare bepaling.
8.2 Volgens Satudarah biedt artikel 8 Gw 
meer bescherming dan artikel 11 EVRM en moet 
op grond van artikel 53 EVRM en artikel 53 Hand-
vest daarom artikel 2:20 BW worden getoetst aan 
de Grondwet, althans, moet hierover een prejudi-
ciële vraag worden gesteld aan het HvJEU dan 
wel aan de Hoge Raad.
8.3 Het hof verwerpt dat betoog. Zoals de 
rechtbank terecht heeft overwogen, heeft artikel 
53 EVRM betrekking op het nationale recht zoals 
het is, dus inclusief het toetsingsverbod. Uit arti-
kel 120 Gw volgt dat het hof artikel 2:20 BW niet 
mag toetsen aan artikel 8 Gw. Voor zover uit arti-
kel 8 Gw een verdere bescherming voortvloeit 
dan uit artikel 2:20 BW kan artikel 8 Gw de wer-
king van artikel 2:20 BW dus niet beperken. Het 
betoog van Satudarah dat het nationale recht 
vanwege artikel 8 Gw meer bescherming biedt 
dan artikel 11 EVRM, en dat artikel 11 EVRM op 
grond van artikel 53 EVRM om die reden niet kan 
worden toegepast, gaat reeds daarom niet op. Uit 
het nationale recht, waartoe het toetsingsverbod 
immers behoort, volgt geen verdere bescherming 
dan uit artikel 11 EVRM voortvloeit. Omdat arti-
kel 12 Handvest correspondeert met artikel 11 
EVRM, geldt daarvoor hetzelfde. Evenmin is juist 
dat de rechts be scher ming van het EVRM “theo re-
tisch en illusoir” wordt. De rechts be scher ming 
die artikel 11 EVRM biedt wordt immers niet aan-
getast door artikel 8 Gw of artikel 2:20 BW, maar 
werkt juist in volle omvang. Voor het stellen van 
een prejudiciële vraag aan hetzij het Hof van Jus-
titie, hetzij de Hoge Raad hierover bestaat geen 
aanleiding; over de werking van artikel 120 Gw 
en de (onverminderde) werking van artikel 11 
EVRM en artikel 12 Handvest kan geen redelijke 
twijfel bestaan. Evenmin is in te zien hoe uit arti-
kel 94 Gw kan volgen dat artikel 120 Gw buiten 
toepassing moet worden gelaten.
8.4 Dat laat onverlet dat artikel 2:20 BW 
moet worden uitgelegd in het licht van de artike-
len 8 Gw en 11 EVRM (zie de beschikking van de 
HR van 18 april 2014 inzake Martijn, achter 3.6.) 
en aan artikel 11 EVRM moet worden getoetst. In 
zoverre bestaat er bij het betoog van Satudarah 
op dit punt ook geen belang. Bij een uitleg van ar-

tikel 2:20 BW in het licht van artikel 8 Gw en 
toetsing aan artikel 11 EVRM kan Satudarah reke-
nen op de bescherming die artikel 8 Gw en artikel 
11 EVRM bieden.
8.5 Het hof voegt daaraan het volgende toe. 
In haar verweerschrift in eerste aanleg (pagina 
67) heeft Satudarah haar betoog, dat uit artikel 8 
Gw meer bescherming voortvloeit dan uit artikel 
11 EVRM, als volgt onderbouwd. In de eerste 
plaats stelt het EHRM geen eisen met betrekking 
tot de toerekenbaarheid van individuele gedra-
gingen aan de vereniging, zoals de Hoge Raad wel 
doet. Ten tweede biedt het Nederlandse “ont-
wrichtingscriterium” volgens Satudarah meer 
bescherming dan het Europeesrechtelijke nood-
zaakscriterium.

Dat het EVRM geen eisen stelt aan de toereke-
ning van gedragingen van leden aan de vereni-
ging staat er echter niet aan in de weg die eisen in 
een geding over artikel 2:20 BW wel te stellen. 
Dat moet ook, omdat het hof moet onderzoeken 
of er sprake is van een eigen werkzaamheid van 
de vereniging. Ook zal het hof, zoals hierboven bij 
de weergave van het ju ri disch kader is gebleken, 
het (ontwrichtings)criterium hanteren zoals dat 
door de Hoge Raad in de beschikking in de zaak 
Martijn is geformuleerd. Het feit dat dit criterium, 
naar Satudarah stelt, niet uit het EVRM voort-
vloeit, staat daar vanzelfsprekend niet aan in de 
weg. De grieven 1 en 2 falen in het licht daarvan 
en bij het stellen van een prejudiciële vraag be-
staat voor Satudarah ook hierom geen belang.

 De relatie tussen artikel 2:20 BW en artikel 140 Sr
9.1 Satudarah heeft onder meer in haar toe-
lichting op grief 3 aangevoerd dat de wetgever 
een verbodenverklaring van criminele (motor)
bendes heeft willen uitsluiten omdat daarvoor de 
specialis van artikel 140 lid 1 Sr bestaat. Het hof 
verwerpt dat betoog.
9.2 Het hof stelt voorop dat artikel 2:20 BW 
zelfstandig de voorwaarden geeft waaronder de 
rechter tot verbodenverklaring en ontbinding van 
een rechtspersoon moet overgaan. Het bepaalde 
in artikel 140 lid 2 Sr geeft aan wanneer en onder 
welke om stan dig he den het strafbaar is een ver-
boden vereniging voort te zetten, maar heeft, an-
ders dan Satudarah lijkt te suggereren, geen in-
vloed op de vraag wanneer een rechtspersoon 
verboden en ontbonden moet worden verklaard. 
Artikel 140 lid 2 Sr heeft immers betrekking op de 
periode na een verbodenverklaring en ontbin-
ding.
9.3 Satudarah kan worden toegegeven dat 
bij de hierboven geciteerde voorbeelden ten aan-
zien waarvan de minister een verbodenverkla-
ring mogelijk achtte, de criminele (motor)bendes 
niet zijn genoemd. Die opsomming was echter 
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geen limitatieve. Zoals de rechtbank terecht heeft 
overwogen, heeft de minister met zoveel woor-
den aangegeven dat “stolling van de nu heersen-
de mening in een opsomming” op den duur tot 
“verstarring” leidt (Kamerstukken II 1984/85, 
17 476, nrs. 5–7, p. 4). Indien moet worden gecon-
cludeerd dat ten aanzien van Satudarah is vol-
daan aan de voorwaarden van artikel 2:20 BW, is 
het feit dat de criminele (motor)bendes door de 
minister niet als voorbeeld zijn genoemd, dus 
geen gegeven dat aan verbodenverklaring en ont-
binding in de weg staat.
9.4 Anders dan Satudarah betoogt, volgt uit 
artikel 2:20 BW ook niet een dwingende volgorde 
tussen artikel 140 lid 1 Sr en artikel 2:20 BW in 
die zin dat eerst toepassing kan worden gegeven 
aan artikel 2:20 BW indien en nadat een veroor-
deling op grond van artikel 140 lid 1 Sr is uitge-
sproken. Het gegeven dat de minister bij de parle-
mentaire behandeling als zijn opvatting naar 
voren heeft gebracht dat de weg van artikel 140 
lid 1 Sr in bepaalde gevallen effectiever is dan de 
verbodenverklaring op grond van artikel 2:20 BW 
leidt reeds daarom niet tot de conclusie dat in af-
wijking van de wettekst een verbodenverklaring 
en ontbinding niet kan worden uitgesproken als 
er niet een (onherroepelijke) veroordeling op 
grond van artikel 140 Sr is.
9.5 Dat het eerste lid van artikel 140 Sr voor-
rang heeft boven het tweede lid van dat zelfde ar-
tikel, zoals Satudarah onder verwijzing naar de 
parlementaire geschiedenis stelt (onder meer pa-
gina 18 van haar pleitnota), sluit evenmin uit dat 
het OM geen vervolging op grond van artikel 140 
lid 1 Sr instelt, maar wel een verzoek tot verbo-
denverklaring en ontbinding indient. In de door 
Satudarah aangehaalde passage (Handelingen I 
1987/88, 17 476 p. 18–605) gaat het immers om 
de vraag wat de situatie is indien in een bepaalde 
gedraging zowel elementen van artikel 140 lid 1 
als van artikel 140 lid 2 Sr herkenbaar zijn. De mi-
nister zegt dat in dat geval een tenlastelegging op 
beide bepalingen kan worden gebaseerd en dat 
artikel 55 Sr dan voorrang geeft aan de toepasse-
lijkheid van artikel 140 lid 1 Sr. Over de verhou-
ding tot artikel 2:20 BW zegt dit echter niets zo-
dat uit deze passage niet kan worden afgeleid dat 
artikel 140 lid 1 Sr steeds prevaleert boven artikel 
2:20 BW.
9.6 Satudarah heeft voorts verwezen naar 
een brief van de Minister van Veiligheid en Justi-
tie aan de Tweede Kamer van 12 juni 2015 (Ka
merstukken II 2014/15, 28 684, nr. 444) waarin is 
opgenomen dat, naar de toenmalige opvatting 
van het OM, een veroordeling van (chapters van) 
zogenaamde OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs) 
voor deelneming aan een criminele organisatie 
een noodzakelijke voorwaarde is voor een civiel-

rechtelijk verbod. Ten aanzien van die brief heeft 
te gelden dat, voor zover die brief inderdaad de 
opvatting van het OM weergeeft, het OM kenne-
lijk daarin haar visie op de samenhang tussen ar-
tikel 2:20 BW en artikel 140 lid 1 Sr. uiteen heeft 
gezet. Omdat, zoals hiervoor is overwogen, die vi-
sie — voor zover die daadwerkelijk inhoudt dat 
eerst een veroordeling op grond van artikel 140 
lid 1 Sr moet worden uitgesproken voordat arti-
kel 2:20 BW aan de orde kan komen — niet 
strookt met de wet is het OM daaraan niet gebon-
den en heeft het OM niet de vrijheid verloren een 
verbodenverklaring en een ontbinding te verzoe-
ken, zonder dat eerst toepassing is gegeven aan 
artikel 140 lid 1 Sr.

 Legaliteitsbeginsel; het begrip “openbare orde” te 
onbepaald?

10.1  Satudarah heeft aangevoerd dat het be-
grip openbare orde in artikel 2:20 BW te onbe-
paald is. Zij voert daartoe onder meer aan dat ar-
tikel 8 Gw een beperking van het recht op 
vereniging slechts toelaat bij wet in formele zin. 
Door het onbepaalde karakter van het begrip 
openbare orde, wordt de toelaatbaarheid van de 
beperking van het recht op vereniging nu feitelijk 
door de rechter vastgesteld. Het hof deelt die con-
clusie niet.
10.2  Zoals hierboven reeds is overwogen, kan 
het hof artikel 2:20 BW niet toetsen aan artikel 8 
Gw. Dat laat onverlet dat uit artikel 11 EVRM 
volgt dat de wet redelijkerwijs voorzienbaar 
moet zijn, hetgeen betekent dat de wet met vol-
doende precisie moet zijn geformuleerd om de 
burger in staat te stellen zijn gedrag daarop af te 
stemmen. Die eis gaat niet zover dat de burger 
met absolute zekerheid moet kunnen vaststellen 
welke consequenties een bepaald gedrag heeft, 
omdat de wet immers met veranderende om-
stan dig he den rekening moet kunnen houden. 
Het komt er bij deze toets mede op aan of de 
maat re gel een voldoende mate van bescherming 
tegen arbitraire inbreuken door de autoriteiten 
biedt (onder meer EHRM 14 november 2017, 
ECLI:CE:ECHR:2017:1114JUDO04122609), waar-
door een zekere vaagheid niet is uitgesloten. Daar 
komt bij dat landen een zekere margin of appreci
ation hebben bij de invulling van de beperkingen 
op artikel 11 EVRM.
10.3  Het hof heeft hierboven geciteerd uit de 
parlementaire toelichting op artikel 2:20 BW. In 
die toelichting is een niet-limitatieve opsomming 
gegeven van gedragingen die in strijd zouden 
kunnen zijn met de openbare orde. De minister 
heeft daaraan toegevoegd dat “stolling van de nu 
heersende opvatting” moet worden voorkomen 
omdat “de rechtsovertuiging” niet stil staat. Af-
hankelijk van een zich voordoende situatie zal 
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moeten worden beoordeeld of er sprake is van 
strijd met de openbare orde. Uit de toelichting 
volgt bovendien dat van een verbod van een ver-
eniging slechts sprake kan zijn indien het gevaar 
van ontwrichting van de maatschappij dreigt en 
(dus) dat de bepaling met de nodige terughou-
dendheid moet worden toegepast.
10.4  Uit de toelichting op de bepaling en de 
uitleg die daarna door de Hoge Raad in de reeds 
genoemde beschikkingen inzake Hells Angels en 
Martijn is gegeven, volgt naar het oordeel van het 
hof in voldoende mate onder welke om stan dig-
he den sprake is van strijd met de openbare orde 
en een verbod van een vereniging aan de orde 
kan zijn. In de beschikking in de zaak Martijn 
overwoog de Hoge Raad in dit verband (achter 
3.7) dat artikel 2:20 BW een wetsbepaling is “die 
met voldoende precisie is geformuleerd en vol-
doende basis biedt om willekeur te voorkomen”. 
Dat betrokkenheid bij strafbare feiten — die de 
rechtbank aan haar oordeel ten grondslag heeft 
gelegd en waartegen in hoger beroep geen (in-
houdelijke) grief is gericht — in strijd komt met 
de openbare orde, is bovendien voor een ieder 
kenbaar en te verwachten. Reeds daarom kan in 
dit concrete geval niet worden geoordeeld dat het 
begrip “openbare orde” te onbepaald is.
10.5  Satudarah heeft zich ter onderbouwing 
van haar standpunt beroepen op het rapport 
“Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs” van J. 
Koornstra, B. Roorda, M. Vols en J.G. Brouwer. An-
ders dan Satudarah stelt is op de door haar aange-
wezen vindplaatsen in dat rapport niet de con-
clusie getrokken dat artikel 2:20 BW te onbepaald 
en daarom in strijd met artikel 11 EVRM is. Welis-
waar is ten aanzien van het bepaalde in artikel 
140, lid 2 Sr de vraag opgeworpen of deze bepa-
ling in strijd is met het lex certa-beginsel, maar 
dat is niet doorslaggevend voor een be oor de ling 
van artikel 2:20 BW. Indien onduidelijk is wat na 
een verbod als “voortzetting” wordt gezien (pagi-
na 10 pleitnota), betekent dat immers niet dat het 
begrip “openbare orde” in artikel 2:20 BW te on-
bepaald is.

 Bewijslastverdeling
11.1  Op grond van artikel 284 Rv is de negen-
de afdeling van de tweede titel van het wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en dus het 
bewijsrecht van over een komstige toepassing in 
verzoekschriftprocedures, tenzij de aard van de 
zaak zich hiertegen verzet. Dat dit laatste het ge-
val is, hebben par tijen niet aangevoerd en voor 
die conclusie bestaat ook geen grond. Dit bete-
kent niet alleen dat op het OM de bewijslast rust 
van de feiten die zij ten grondslag heeft gelegd 
aan haar verzoek, maar ook dat het OM zich op 
grond van artikel 152 Rv in beginsel op alle be-

wijs mid delen mag beroepen, en dat de be oor de-
ling van die be wijs mid delen aan de rechter is 
overgelaten. Voor zover de door het OM gestelde 
feiten niet of onvoldoende zijn betwist, hebben 
die feiten op grond van artikel 149 Rv ook voor 
het hof als vaststaand te gelden.
11.2  Het betoog van Satudarah dat op grond 
van de enkele betwisting van de door het OM ge-
stelde feiten de bewijslast bij het OM had beho-
ren te komen liggen miskent dat die bewijslast 
daar al rust. Bij de door Satudarah gesuggereerde 
omkering van de bewijslast heeft zij dus geen be-
lang. De stelling dat het OM zich slechts mag be-
roepen op onherroepelijke straf rech te lijke uit-
spraken miskent het open stelsel van 
be wijs mid delen dat uit artikel 152 Rv volgt.
11.3  In het licht hiervan staat het het OM vrij 
zich te beroepen op de door haar in het geding 
gebrachte processen-verbaal met bijlagen, ook 
wanneer die betrekking hebben op feiten die niet 
tot een in kracht van gewijsde gegaan en op te-
genspraak gewezen vonnis van de Nederlandse 
strafrechter hebben geleid. Indien er sprake is van 
een in kracht van gewijsde gegaan en op tegen-
spraak gewezen vonnis waarbij de Nederlandse 
strafrechter bewezen heeft verklaard dat  iemand 
een feit heeft begaan, levert dit vonnis wel dwin-
gend bewijs op van dit feit.
11.4  In de door het OM aan haar verzoekschrift 
gehechte bijlagen, zijn een groot aantal feiten, inci-
denten en meldingen opgesomd. Het OM heeft 
niet ten aanzien van al die feiten, incidenten en 
meldingen aangegeven waarom die relevant zijn 
en welk van haar stellingen daarmee wordt onder-
bouwd. Wel heeft zij in haar pleitnota in eerste 
aanleg een aantal feiten naar voren gebracht waar-
op het standpunt van het OM mede is gebaseerd. 
Satudarah heeft, op zichzelf begrijpelijk, opge-
merkt dat die strategie het haar moeilijk maakt op 
alle feiten in het dossier te reageren. De eisen van 
een behoorlijke rechtspleging brengen immers 
mee dat een partij die een beroep wil doen op uit 
bepaalde producties blijkende feiten en om stan-
dig he den, dit op een zodanige wijze dient te doen 
dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen 
hem ter be oor de ling worden voorgelegd en dat 
voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich 
dient te verweren. De rechter heeft slechts te letten 
op de feiten waarop een partij ter ondersteuning 
van haar standpunt een beroep heeft gedaan, en de 
enkele om stan dig heid dat uit door een partij over-
gelegde stukken een bepaald feit blijkt, impliceert 
niet dat zij zich ter ondersteuning van haar stand-
punt op dat feit beroept (vgl. HR 10 december 
1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1176, NJ 1994/686).
11.5  Hier staat echter tegenover dat de recht-
bank achter 2.16 e.v. van de bestreden beschik-
king gecategoriseerd per onderwerp een groot 
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aantal gebeurtenissen uit die bijlagen bij het ver-
zoekschrift heeft gedestilleerd die zij als onder-
bouwing van het verzoek heeft beschouwd en 
die zij als onvoldoende weersproken heeft vast-
gesteld. Tegen die vaststelling is geen grief ge-
richt. In ieder geval na de bestreden beschikking 
had het voor Satudarah duidelijk moeten zijn 
welke delen van de bijlagen bij het verzoekschrift 
relevant waren voor de be oor de ling door de 
rechtbank en van haar had dan ook mogen wor-
den verwacht in haar beroepschrift in ieder geval 
op die feiten in te gaan. Dat heeft zij niet gedaan. 
Zij heeft geen enkele van de gebeurtenissen die 
door de rechtbank zijn vastgesteld, weersproken. 
Dat zij daartoe aan de hand van de stukken niet in 
staat was, en waarom niet, heeft Satudarah niet 
(voldoende gemotiveerd) aangevoerd. Het enkele 
gegeven dat Satudarah geen toegang heeft tot de 
justitiële documentatiesystemen is daarvoor niet 
voldoende; de weergave van de feiten door het 
OM bevat voldoende aanknopingspunten om op 
zijn minst zodanig verweer te voeren dat de stel-
lingen van het OM in twijfel zouden moeten wor-
den getrokken en het OM met nader bewijs zou 
dienen te worden belast. Nu tegen de vaststelling 
van de feiten en om stan dig he den die door de 
rechtbank achter 2.16 van de bestreden beschik-
king aan haar oordeel ten grondslag zijn gelegd 
geen grief is gericht en die feiten en om stan dig-
he den ook overigens door Satudarah niet gemoti-
veerd zijn weersproken, moet het hof uitgaan van 
de juistheid van hetgeen door de rechtbank is 
vastgesteld. Voor een verzwaring van de bewijs-
last van het OM is bij gebreke van elke inhoudelij-
ke betwisting van de feiten door Satudarah, geen 
reden.
11.6  Satudarah heeft aangevoerd dat een 
hoge bewijslat moet worden gehanteerd “vanwe-
ge het risico van misbruik van de signaalwaarde 
die uit kan gaan van een groepssymboliek, zoals 
bij verzoeksters, door niet-groepsleden die hier-
mee proberen te profiteren van de reputatie van 
de groep waarvan zij zelf geen deel uitmaken” 
(pagina 15 beroepschrift en pagina 54–55 ver-
weerschrift). Satudarah heeft dat risico evenwel 
niet gemotiveerd betrokken op een of meer van 
de door de rechtbank vastgestelde feiten, zodat 
dit risico, wat daar verder ook van zij, niet tot een 
andere conclusie kan leiden.

 De chapters als onderdeel van de vereniging
12.1  Het verzoek van het OM is gericht tegen 
de “informele vereniging zijnde de Satudarah 
Motorcycleclub (ook wel naar buiten tredend als 
`Black and Yellow Nation’)” en de door het OM ge-
noemde Supportcrew 999, Saudarah en Yellow 
Snakes. In de aanhef van het verzoekschrift zijn 
de chapters niet afzonderlijk genoemd. In rand-

nummer 3.1 van het verzoekschrift heeft het OM 
als conclusie van haar stellingen weergegeven dat 
“Satudarah, met alle eronder vallende chapters 
en de supportclubs (…) een informele vereniging 
is.” In randnummer 3.4 van het verzoekschrift 
stelt het OM in dit verband dat de chapters “on-
losmakelijk onderdeel van het overkoepelende 
Satudarah MC” zijn en ook in de pleitnota in eer-
ste aanleg is het OM daarvan uitgegaan (rand-
nummers 8 en 9). Onmiskenbaar had het verzoek 
van het OM dus ook betrekking op de verschillen-
de chapters.
12.2  In de bestreden beschikking heeft de 
rechtbank overwogen dat Satudarah niet betwist 
dat zij een informele vereniging is “en evenmin 
dat de chapters onderdeel vormen van de vereni-
ging” (2.4 van de bestreden beschikking). De door 
de rechtbank uitgesproken verbodenverklaring 
en ontbinding kan in het licht van deze overwe-
ging dan ook niet anders worden begrepen dan 
dat zij ook betrekking had op de individuele 
chapters als onderdeel van één en dezelfde infor-
mele vereniging. Dat de rechtbank niet heeft 
overwogen dat de chapters onzelfstandige onder-
delen van Satudarah zijn doet hier niet aan af. Een 
discussie daarover is in eerste aanleg — anders 
kennelijk dan in de door Satudarah aangehaalde 
zaak over de vereniging Bandidos — niet gevoerd, 
en voor de rechtbank was er dus geen aanleiding 
het woord “onzelfstandig” aan haar be oor de ling 
toe te voegen.
12.3  Anders dan Satudarah in haar pleitnota 
betoogt, had zij, indien zij het met dit oordeel van 
de rechtbank niet eens was, daartegen uiterlijk in 
haar beroepschrift een grief moeten richten. Nu 
zij dit niet heeft gedaan, en zich geen van de uit-
zonderingen op deze regel voordoet, heeft voor 
het hof als uitgangspunt te gelden dat de chapters 
onderdeel uitmaken van Satudarah en dat een 
verbodenverklaring en ontbinding van Satudarah 
dus ook de chapters treft.

 Strijd met de openbare orde
13 Satudarah heeft, als gezegd, geen grief 
gericht tegen de door de rechtbank achter 2.16 
vastgestelde feiten. Tot die feiten behoort een 
groot aantal strafbare feiten. Leden van Satudarah 
zijn onder meer veroordeeld voor mishandeling, 
medeplegen van poging tot moord, doodslag, po-
ging tot zware mishandeling, Opiumwet-delic-
ten, het bezit van (zware) wapens, heling en be-
trokkenheid bij een gewapende overval. De 
rechtbank heeft voorts overwogen (achter 2.19) 
dat justitieel optreden door Satudarah wordt be-
moeilijkt of onmogelijk gemaakt en dat een groot 
aantal leden van Satudarah gedurende een reeks 
van jaren betrokken is bij tal van verboden en 
grotendeels ook ernstig verwijtbare criminele ge-
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dragingen, waarvan veelal derden het slachtoffer 
zijn. De rechtbank overwoog dat de gedragingen 
door hun frequentie en als gevolg van de intimi-
datie die van het optreden door leden van een 
duidelijk herkenbare groep als Satudarah uitgaat, 
uitstraling naar een wijdere kring van niet-be-
trokken burgers heeft en dat de gedragingen van 
leden van Satudarah een wezenlijke aantasting 
vormen van de veiligheid van de samenleving en 
de vrijheid van burgers om naar eigen inzicht 
deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
De rechtbank voegde daaraan toe dat deze veel-
vuldige en voortdurende inbreuken op de open-
bare orde de samenleving ontwrichten of kunnen 
ontwrichten (2.20). Nu noch tegen de feitelijke 
vaststelling door de rechtbank, noch tegen deze 
conclusie een grief is gericht, gaat ook het hof er-
van uit dat de (strafbare) gedragingen van leden 
van Satudarah een inbreuk maken op de openba-
re orde en de samenleving ontwrichten of kun-
nen ontwrichten. Het hof onderschrijft dat oor-
deel overigens ook en maakt dat waar nodig tot 
het zijne. Het hof tekent daarbij aan dat grief 8 
wel is gericht tegen de overweging “Duidelijk is 
dat hierdoor justitieel optreden opzettelijk wordt 
bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt” achter 
2.19, maar die grief is blijkens de toelichting 
slechts gericht tegen het oordeel van de recht-
bank over de zwijgplicht van leden van 
Satudarah. Die zwijgplicht is voor het oordeel 
over de strijd met de openbare orde niet van 
doorslaggevend belang. De overige door de recht-
bank vastgestelde feiten zijn reeds voldoende 
voor de conclusie dat sprake is van strijd met de 
openbare orde.

 Bad Standing
14.1  Satudarah heeft in grief 7 aangevoerd dat 
het verschijnsel van de zogeheten “bad standing” 
niet in strijd is met de openbare orde, maar dat de 
strijdigheid met de openbare orde slechts in het 
executietraject zou kunnen liggen. Een geweld-
dadig executietraject is echter geen clubbeleid, 
maar hooguit een incidenteel resultaat van een 
invulling die een individueel lid daaraan geeft.
14.2  De grief van Satudarah richt zich niet te-
gen de feitelijke vaststelling van de rechtbank dat 
een lid dat Satudarah, al dan niet op eigen initia-
tief, verlaat, bij die gelegenheid een fors geldbe-
drag moet betalen. Ook richt de grief zich niet te-
gen het oordeel van de rechtbank dat een lid op 
grond van een bij aanvang van het lidmaatschap 
ingevulde vragenlijst niet behoefde te beseffen 
dat hij een bedrag van € 5.000 moet voldoen in-
dien hij de vereniging verlaat.
14.3  Het hof is van oordeel dat reeds de hoog-
te van het bedrag dat bij vertrek moet worden 
voldaan een onaanvaardbare beperking is van de 

negatieve vrijheid van vereniging. Daar komt bij 
dat Satudarah de door de rechtbank in overwe-
ging 2.17 opgenomen gebeurtenissen niet inhou-
delijk weerspreekt. Ook de door de rechtbank ge-
trokken conclusie dat een “bad standing” in “veel 
gevallen gepaard gaat met fysiek geweld”, dat die 
maat re gel wil le keu rig wordt toegepast en in een 
specifiek geval gepaard is gegaan met het afne-
men van een motorfiets en een Porsche van een 
uitgetreden lid, heeft Satudarah niet weerspro-
ken. Evenmin is Satudarah gemotiveerd ingegaan 
op de overige door het OM in haar verweerschrift 
in hoger beroep aangehaalde voorbeelden, die 
(gedeeltelijk) onderbouwing vinden in Bijlage 3 
bij het verzoekschrift. Ook ten aanzien van die 
voorbeelden stelt Satudarah dat het slechts gaat 
om individuele acties en dat er geen betrokken-
heid van het bestuur van Satudarah blijkt.
14.4  Uit de niet weersproken gevallen die de 
rechtbank in haar beschikking heeft opgenomen 
en uit de door het OM aangehaalde en niet gemo-
tiveerd weersproken voorbeelden volgt naar het 
oordeel van het hof evenwel dat er binnen 
Satudarah ook een gebruik van geweldpleging 
bestaat ten aanzien van leden die in “bad stan-
ding” de club verlaten en dat het bestuur van 
Satudarah daartoe (op zijn minst) doelbewust ge-
legenheid heeft gegeven. Onder die om stan dig-
he den kan Satudarah niet worden gevolgd in 
haar stelling dat het slechts gaat om de invulling 
die individuele leden geven aan het begrip “bad 
standing”. Veeleer volgt daaruit dat een en ander 
binnen het verband van Satudarah plaatsvindt en 
onderdeel uitmaakt van het verenigingsbeleid. 
Dat de rechtbank heeft overwogen dat “de maat-
re gel wil le keu rig blijkt te worden toegepast” doet 
daar niet aan af omdat volstaat dat in de gevallen 
waarin de maat re gel wel is toegepast, sprake is 
van een daarop gericht beleid.
14.5  Dat geweldpleging tegen uitgetreden le-
den de vrijheid van die leden beperkt om uit te 
treden spreekt voor zich en is ook een onaan-
vaardbare beperking van de negatieve vrijheid 
van vereniging. Dat die geweldpleging ook op 
zichzelf in strijd is met de openbare orde staat 
evenzeer buiten twijfel.
14.6  Het hof verwerpt het betoog van 
Satudarah dat de werkzaamheid van een rechts-
persoon slechts op derden gericht kan zijn. Dat 
volgt noch uit de wettekst, noch uit de toelich-
ting, terwijl uit artikel 11 EVRM volgt dat leden 
van een vereniging moeten worden beschermd 
in hun vrijheid die vereniging te verlaten.

 Is er sprake van een werkzaamheid in strijd met 
de openbare orde?

15.1  De rechtbank heeft achter 2.23 e.v. van 
de bestreden beschikking een aantal voorbeelden 
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aangehaald van feiten waaraan zij de conclusie 
heeft verbonden dat het bestuur van Satudarah 
zelf leiding geeft aan het (strafbare) handelen van 
leden in strijd met de openbare orde en zij heeft 
daaraan de conclusie verbonden dat sprake is van 
werkzaamheid van de vereniging. Satudarah 
heeft ook de feiten die ten grondslag zijn gelegd 
aan dit oordeel van de rechtbank niet weerspro-
ken. Ook heeft Satudarah geen grief gericht tegen 
het oordeel van de rechtbank (achter 2.31) dat 
Satudarah als organisatie de voorwaarden schept 
voor een klimaat waarin voor leden de drempel 
tot het plegen van strafbare feiten wordt verlaagd.
15.2  Anders dan Satudarah in grief 10 aan-
voert, heeft de rechtbank zich niet beperkt tot het 
opnemen van gedragingen van individuele leden 
van Satudarah, maar heeft zij op goede gronden 
geoordeeld dat die gedragingen door de betrok-
kenheid van bestuursleden, de hiërarchische cul-
tuur binnen Satudarah en het feit dat de gedra-
gingen voor een belangrijk deel binnen het kader 
van Satudarah als vereniging zijn verricht, aan 
Satudarah moeten worden toegerekend.
15.3  Het is juist dat voor het aannemen van 
werkzaamheid van een vereniging onvoldoende 
is dat de rechtspersoon van gedragingen van der-
den of van de cultuur waarin die gedragingen 
plaatsvinden, geen of onvoldoende afstand heeft 
genomen. Uit de door de rechtbank weergegeven 
en door Satudarah niet weersproken feiten volgt 
evenwel de betrokkenheid van (nationale) be-
stuursleden van Satudarah bij die feiten. Ook het 
bestaan van “code rood”, wat blijkens het vonnis 
betekent dat leden van Satudarah geacht worden 
zich met wapens naar het clubhuis te begeven en 
daar te horen krijgen waar en waarvoor deze ge-
bruikt moeten worden, duidt op betrokkenheid 
van Satudarah als vereniging. Voor de wapens-
mokkel naar Duitsland door een nationale be-
stuurder van Satudarah ten behoeve van een 
nieuw op te richten chapter in Duitsland geldt 
datzelfde. Ook dat is een om stan dig heid die duidt 
op de betrokkenheid van de vereniging Satudarah 
als zodanig en niet slechts op de betrokkenheid 
van een individueel lid. Ook de door de rechtbank 
(achter 2.32) aangehaalde confrontaties van mo-
torclubs waarbij Satudarah was betrokken, waren 
geen acties van individuele leden, maar van de 
vereniging.
15.4  Het hof onderschrijft zodoende de con-
clusie van de rechtbank dat er sprake is van werk-
zaamheid van de vereniging.

 Verbodenverklaring en ontbinding noodzakelijk?
16.1  Een verbodenverklaring is slechts aan-
vaardbaar indien zij kan worden aangemerkt als 
een noodzakelijke maat re gel om gedragingen te 
voorkomen die een daadwerkelijke en ernstige 

aantasting vormen van als wezenlijk ervaren be-
ginselen van ons rechtsstelsel en die de samenle-
ving ontwrichten en kunnen ontwrichten. In 
deze toets liggen de beginselen van proportiona-
liteit en subsidiariteit besloten.
16.2  Uit de door de rechtbank aangehaalde 
feiten blijkt dat er binnen Satudarah een hiërar-
chische structuur bestaat met eigen normen en 
regels waaraan de geldende wetten en de belan-
gen van derden ondergeschikt zijn gemaakt. Het 
in stand houden van een dergelijke cultuur, waar-
bij geweld wordt aangemoedigd en het plegen 
van strafbare feiten wordt gestimuleerd en geres-
pecteerd, is zoals hierboven al is overwogen, in 
strijd met de openbare orde en kan ontwrichtend 
werken voor de samenleving. Dat laatste is in het 
bijzonder het geval indien het geweld in de open-
bare ruimte wordt gepleegd waarbij derden on-
gewild toeschouwer en/of toevallig slachtoffer 
van het geweld zijn. De door de rechtbank aange-
haalde confrontaties met rivaliserende motor-
clubs ontregelen de openbare orde en kunnen 
door de dreiging met geweld of het daadwerke-
lijk toegepaste geweld ontwrichtend op de sa-
menleving werken. Ook overigens kan de cultuur 
waarin geweld en het plegen van strafbare feiten 
tot aanzien leidt ertoe leiden dat dit geweld in de 
openbare ruimte wordt toegepast en dus tot ont-
wrichting van de samenleving leidt.
16.3  Onvoldoende weersproken is dat het OM 
tegen individuele leden van Satudarah straf rech-
te lijk optreedt. Dat straf rech te lijk optreden heeft 
er evenwel niet toe geleid dat de binnen 
Satudarah bestaande cultuur waarin criminele 
activiteiten worden aangemoedigd, is veranderd 
en heeft er evenmin aan in de weg gestaan dat 
Satudarah de door de rechtbank vastgestelde 
werkzaamheid in strijd met de openbare orde 
heeft ontwikkeld en heeft laten voortbestaan. Het 
hof onderschrijft daarom de conclusie van het 
OM dat het straf rech te lijk optreden alleen niet 
voldoende is om die werkzaamheid te beëindi-
gen. Een verbodenverklaring en een ontbinding 
van Satudarah is daarom proportioneel en nood-
zakelijk om die werkzaamheid te beëindigen.
16.4  Het hof deelt niet de visie van Satudarah 
dat een verbod in het geheel geen gevolgen heeft. 
Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen zal 
een verbod en ontbinding ertoe leiden dat 
Satudarah ophoudt te bestaan, zodat aan haar 
naam, logo’s en spreuken een einde komt en dat 
het vermogen wordt geliquideerd. De werving 
van nieuwe leden komt ten einde en ook de drei-
ging van geweld tussen Satudarah en andere mo-
torclubs. Satudarah zal dus uit het straatbeeld 
verdwijnen. Het OM heeft daarbij onvoldoende 
weersproken aangevoerd dat het aantal inciden-
ten waarbij leden van Satudarah zijn betrokken 
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sterk is afgenomen na de beschikking van de 
rechtbank. Ook in zoverre kan dus niet worden 
gezegd dat een verbodenverklaring en een ont-
binding geen effect hebben. Grief 6 faalt daarom.
16.5  Satudarah heeft in haar pleitnota aange-
voerd dat een verbodenverklaring vanwege de 
“handhavingsproblematiek” niet aan het noodza-
kelijkheidscriterium voldoet. Het hof deelt dat 
oordeel niet. De vraag of een verbodenverklaring 
straf rech te lijk gehandhaafd zal worden, ligt in dit 
geding niet voor. Het is aan de strafrechter om in 
de toekomst te beoordelen of een bepaalde han-
deling heeft te gelden als een voortzetting van 
een verboden verklaarde vereniging. Op voor-
hand kan niet worden gezegd dat het bepaalde in 
artikel 140 lid 2 Sr daarvoor geen grondslag kan 
bieden.

 Saudarah en Supportcrew 999
17.1  Satudarah voert in haar negende grief 
aan dat de rechtbank ten onrechte heeft gecon-
cludeerd dat ook Saudarah en Supportcrew 999 
moeten worden verboden. Niet alleen is er geen 
sprake van eigen ongeoorloofde werkzaamheid 
van die supportclubs, maar ook is er niets meer 
“te supporten” wanneer Satudarah verboden 
wordt verklaard en wordt ontbonden.
17.2  Het hof verwerpt dat betoog. Het gaat er 
bij de verbodenverklaring en ontbinding van 
Satudarah niet om of de support clubs daarna 
nog ongeoorloofde werkzaamheden kunnen ver-
richten, maar het gaat erom of de support clubs 
deel uitmaken van Satudarah en daarom ook 
door een verbodenverklaring en ontbinding van 
Satudarah worden getroffen. De rechtbank heeft 
in dit verband overwogen dat de ledenadminis-
tratie van Saudarah en Supportcrew 999 door 
Satudarah wordt bijgehouden. Het OM heeft in 
eerste aanleg aangevoerd dat Satudarah naar bui-
ten toe kenbaar maakt dat deze supportclubs 
nauw verbonden zijn met Satudarah, dat zij wor-
den opgezet en ontbonden vanuit (het bestuur 
van) Satudarah, dat nieuwe leden van de sup-
portclubs zich bij Satudarah moeten aanmelden, 
dat de supportclubs de clubkleuren van de “Black 
and Yellow Nation” gebruiken, dat zij de facilitei-
ten van Satudarah gebruiken, dat de leden van de 
support clubs contributie aan Satudarah voldoen 
en dat zij kunnen doorstromen naar Satudarah. 
Noch in hoofdstuk 13 van het verweerschrift in 
eerste aanleg, noch in hoger beroep heeft 
Satudarah deze feitelijke om stan dig he den gemo-
tiveerd weersproken. Die feitelijke om stan dig he-
den duiden er op dat de supportclubs Saudarah 
en Supportcrew 999 onderdeel uitmaken van 
Satudarah en geen zelfstandige positie innemen. 
Zij worden dus ook geraakt door een verboden-

verklaring en een ontbinding van Satudarah. 
Grief 9 faalt daarom.

 Uitvoerbaarheid bij voorraad
18.1  De vraag of een verbodenverklaring en 
ontbinding uitvoerbaar bij voorraad mag worden 
verklaard is in het arrest in het incident al aan de 
orde geweest. De toets die in een schorsingsinci-
dent wordt aangelegd is echter een andere dan 
de toets die thans moet worden aangelegd.
18.2  Ten aanzien van de uitvoerbaarheid bij 
voorraad moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen de ontbinding enerzijds en de verboden-
verklaring anderzijds. Ten aanzien van de ontbin-
ding is noch in de wet noch in de toelichting uit-
gesloten dat die uitvoerbaar bij voorraad zal 
worden verklaard, terwijl het OM voldoende 
heeft onderbouwd dat er een belang bij die uit-
voerbaarheid bij voorraad bestaat. De rechtbank 
heeft daarom de ontbinding op goede gronden 
uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
18.3  Ten aanzien van de verbodenverklaring 
is in de parlementaire toelichting opgemerkt (Ka
merstukken II 1984/85, 17 476, nrs. 5–7) dat een 
uit voer baar ver kla ring bij voorraad geen rechtsge-
volg zal hebben. Het hof ziet dit rechtsgevolg ook 
niet, aangezien het enige gevolg van een verbo-
denverklaring is dat artikel 140 lid 2 Sr. kan wor-
den toegepast, en daarvan eerst sprake kan zijn 
indien de verbodenverklaring onherroepelijk is. 
Hoewel Satudarah dus ook niet is geschaad door 
het feit dat de beschikking van de rechtbank uit-
voerbaar bij voorraad is verklaard, is er geen re-
den die uit voer baar ver kla ring bij voorraad te 
handhaven. De bestreden beschikking zal in zo-
verre worden vernietigd.

 Conclusie 
19. Tegen de achtergrond van het boven-
staande kunnen de grieven niet tot ver nie ti ging 
van het vonnis leiden, met uitzondering van grief 
11 (gedeeltelijk). De bestreden beschikking van 
de rechtbank moet worden bekrachtigd, behalve 
ten aanzien van de uitvoerbaarheid bij voorraad 
van de verbodenverklaring. Het hof ziet geen 
aanleiding een proces kos ten ver oor de ling ten las-
te van Satudarah uit te spreken.

 In de zaak met nummer 200.246.219
20.1  Het OM stelt in de eerste plaats de vraag 
aan de orde of Yellow Snakes als onderdeel van 
Satudarah moet worden beschouwd, zodat de 
verbodenverklaring en ontbinding van Satudarah 
ook Yellos Snakes treft.
20.2  Zoals het OM in haar verzoekschrift in 
eerste aanleg ook heeft onderkend (achter 3.6) 
presenteert met name Yellow Snakes zich als een 
zelfstandige vereniging. Yellow Snakes heeft 
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weersproken te zijn opgericht door Satudarah. 
Ook heeft zij aangevoerd dat haar leden, anders 
dan de leden van andere supportclubs, zelfstan-
dig bepalen of zij al dan niet deelnemen aan “so-
ciale activiteiten” die door Satudarah worden ge-
regisseerd. Bovendien heeft zij weersproken dat 
contributie aan Satudarah wordt betaald en heeft 
zij aangegeven dat er nog meer zelfstandige clubs 
deel uitmaken van de “Black and Yellow Nation”.
20.3  Het OM heeft op deze betwistingen en 
de daaraan ten grondslag gelegde feiten tijdens 
het pleidooi niet gereageerd. Het hof heeft bij die 
stand van zaken onvoldoende aanknopingspun-
ten voor de conclusie dat Yellow Snakes onder-
deel uitmaakt van Satudarah. Grief I faalt daarom.
20.4  Met grief II betoogt het OM dat een even-
tueel batig saldo na vereffening aan de Staat moet 
worden uitgekeerd omdat een an ders lui dende 
opvatting ertoe zou kunnen leiden dat de betrok-
kenen baten ontvangen die afkomstig zijn uit en/
of te relateren zijn aan een verboden werkzaam-
heid. Het hof verwerpt dat betoog omdat de wet 
geen grondslag biedt voor een uitkering van de 
eventuele baten aan de Staat.
20.5  In het incidenteel appel voert Yellow 
Snakes aan dat de rechtbank ten onrechte niet 
ten gunste van haar een proces kos ten ver oor de-
ling heeft uitgesproken. Die grief faalt omdat niet 
is gebleken dat Yellow Snakes ten behoeve van 
haar verweer kosten heeft gemaakt.
20.6  Zowel in het principaal appel als in het 
incidenteel appel faalt dus het beroep. Het hof 
ziet geen aanleiding voor het uitspreken van een 
kostenveroordeling.

Beslissing

Het hof:
in de zaak met zaaknummer 200.245.707/01

— vernietigt de beschikking van de rechtbank 
Den Haag van 18 juni 2018, doch uitsluitend voor 
zover de daarin uitgesproken verbodenverklaring 
van Satudarah uitvoerbaar bij voorraad is ver-
klaard;
— bekrachtigt die beschikking voor het overige;
— wijst af het meer of anders verzochte;
in de zaak met zaaknummer 200.246.219/01
— verwerpt het beroep in het principaal appel 
en in het incidenteel appel.

Noot

1. In deze beschikking bekrachtigt het Ge-
rechts hof Den Haag de beschikking van de Recht-
bank Den Haag waarin zij precies een jaar eerder 
de in 1990 te Moordrecht opgerichte motorclub 
‘Satudarah MC’ (hierna: Satudarah) alsmede de 
daarvan deel uitmakende ‘chapters’ en zijn twee 

supportclubs ‘Supportcrew 999’ en ‘Saudarah’ 
conform artikel 2:20 lid 1 Burgerlijk Wetboek 
(BW) verboden verklaarde en ontbond (Rb. Den 
Haag 18 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7183, 
AB 2019/267, m.nt. JG. Brouwer & J. Koornstra, 
JOR 2019/51, m.nt. C.D.J. Bulten). Slechts de grief 
gericht tegen de uit voer baar ver kla ring bij voor-
raad van het verbod acht het hof gegrond, het-
geen leidt tot een gedeeltelijke ver nie ti ging van 
de beschikking van de rechtbank. 
2. Het hof is net als de rechtbank van me-
ning dat de motorclub een informele vereniging 
is in de zin van artikel 2:30 lid 1 BW en daarmee 
rechtspersoon in de zin van artikel 2:3 BW jo. 
2:20 lid 1 BW, nu Satudarah dit niet weer-
spreekt. Het hof neemt eveneens als onvoldoen-
de weersproken aan dat Satudarah op structurele 
basis rechtstreeks betrokken is bij het plegen van 
ernstige strafbare feiten zoals grootschalige opi-
umwetdelicten en geweldsmisdrijven. Het hof 
leidt die betrokkenheid niet alleen af uit de straf-
bare feiten die bestuursleden zelf blijken te heb-
ben begaan, maar ook uit de leiding die zij gaven 
aan strafbare feiten die zijn gepleegd door leden. 
Bovendien heerst er een ‘klimaat’ binnen de ver-
eniging waarin het plegen van strafbare feiten 
wordt gestimuleerd, nu leden die geweld plegen 
ten behoeve van de club worden beloond met 
‘patches’ (stoffen onderscheidingen) die aanzien 
en respect moeten afdwingen bij de overige le-
den. Gelet hierop acht het hof — net als de recht-
bank eerder — toerekening van de strafbare ge-
dragingen aan de vereniging gerechtvaardigd. Op 
basis hiervan neemt het aan dat de werkzaam-
heid van de vereniging zodanig in strijd is met de 
openbare orde dat een verbod en ontbinding van 
de vereniging proportioneel en noodzakelijk zijn. 
Omdat onvoldoende is weersproken dat de chap-
ters en de twee supportclubs (Supportcrew 999 
en Saudarah) onzelfstandige onderdelen van 
Satudarah zijn, bevestigt het hof het oordeel van 
de rechtbank inhoudende dat het verbod en de 
ontbinding eveneens betrekking hebben op de 
chapters en de twee supportclubs.
3. Volgens Satudarah is de verbodsgrond in 
artikel 2:20 BW ‘in strijd met de openbare orde’ te 
onbepaald en hierdoor in strijd met artikel 8 
Grondwet (Gw). Zij heeft daarmee zeker een 
punt. Door de open verbodsgrond is het in feite de 
rechter die de grenzen van de verenigingsvrijheid 
trekt en niet de formele wetgever zoals artikel 8 
Gw vordert door het gebruik van de clausule ‘bij 
de wet’. Volgens het in deze clausule vervatte de-
legatieverbod mag de formele wetgever de hem 
toebedeelde regelgevende beperkingsbevoegd-
heid niet aan een ander orgaan delegeren. Niet ex-
pliciet en ook niet impliciet door gebruik te ma-
ken van vage formuleringen. Dan bepaalt de 
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wetgever immers niet zelf de omvang van de 
grondrechtenbeperking, maar kan het andere or-
gaan door interpretatie van de vage bewoordin-
gen zelf de grenzen van de beperkingsbevoegd-
heid trekken. Het grondwettelijke delegatieverbod 
moet voorkomen dat beperkingen van het recht 
van vereniging — een verenigingsverbod is daar-
van een voorbeeld par excellence — worden over-
gelaten aan de waan van de dag (Kamerstukken II 
1975/76, 13872, nr. 3, p. 17, 22–24; Kamerstuk
ken II 1976/77, 13872, nr. 7, p. 13; zie ook 
Aanwijzing 2.20 van de circulaire ‘Aanwijzingen 
voor de regelgeving’. Vgl. M.C.B. Burkens, 
Beperking van grondrechten, Deventer: Kluwer 
1971, p. 118; F.J.W. Löwensteyn, ‘Het recht van ver-
eniging/ het verenigingsrecht’, in: A.K. Koekkoek, 
W. Konijnenbelt & F.C.L.M. Crijns (red.), 
Grondrechten. Commentaar op hoofdstuk 1 van de 
herziene Grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen: 
Stichting Ars Aequi 1982, p. 196–197; B.P. 
Vermeulen, ‘Beperking van grondrechten’, in: 
J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, H.R.B.M. 
Kummeling & B.P. Vermeulen, De Grondwet als 
voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bun-
del), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 3–4; 
A.K. Koekkoek, ‘Algemene inleiding’, in: A.K. 
Koekkoek (red.), De Grondwet. Een systematisch en 
artikelsgewijs commentaar, Deventer: W.E.J. 
Tjeenk Willink 2000, p. 23). Concreet betekent dit 
dat de formele wetgever de algemene beper-
kingsgrond ‘in het belang van de openbare orde’ 
van artikel 8 Gw zelf in de wet dient uit te werken. 
Dat is niet gebeurd in artikel 2:20 lid 1 BW. In we-
zen heeft de wetgever niets anders gedaan dan 
het openbare-ordecriterium van artikel 8 Gw in 
artikel 2:20 lid 1 BW te herhalen (vgl. A.J. 
Nieuwenhuis, ‘Het verenigingsverbod. Op zoek 
naar de grondvesten van de rechtsorde’, TvCR 
2015/2, p. 115). Het gebrek aan een wettelijke uit-
werking levert strijd op met het grondwettelijke 
delegatieverbod. Weliswaar is er door de regering 
in de toelichting op artikel 2:20 lid 1 BW het een 
en ander gezegd over de interpretatie van ‘in strijd 
met de openbare orde’, maar louter aanwijzingen 
dat het moet gaan om handelingen die een aan-
tasting inhouden van de als wezenlijk ervaren be-
ginselen van ons rechtsstelsel, die, indien op grote 
schaal verricht, de samenleving zouden ontwrich-
ten (Kamerstukken II 1984/85, 17476, nrs. 5–7, p. 
2–3) — , voldoen niet aan de strenge eis die voort-
vloeit uit de grondwettelijke beperkingensyste-
matiek (zie hierover uitgebreid J. Koornstra, B. 
Roorda & J.G. Brouwer, ‘Antidemocratische rechts-
personen op ondemocratische wijze verbieden’, 
NJB 2019/1430, p. 1789; vgl. J. Koornstra, B. Roorda, 
M. Vols & J.G. Brouwer, Bestrijding van Outlaw 
Motorcycle Gangs. Een rechtsvergelijkende studie 
naar de aanpak van on recht ma tige organisaties in 

rechtsstatelijk perspectief, Den Haag: Sdu 2019, p. 
415–417; zie ook C.E. Huls & J.G. Brouwer, ‘Pedo’s: 
van een moderne heksenjacht naar een even-
wichtige benadering’, AA 2014/185, p. 186). Een 
beroep op het grondwettelijke delegatieverbod 
kan Satudarah echter vanzelfsprekend niet baten. 
Het toetsingsverbod van artikel 120 Gw staat hier-
aan in de weg. Het betoog van Satudarah om het 
toetsingsverbod op basis van art. 94 Gw terzijde 
te schuiven, vindt bij het hof geen gehoor (r.o. 
10.2). 
4. Toetsing aan de verenigingsvrijheid zo-
als neergelegd in artikel 11 EVRM en het daarop 
gebaseerde artikel 12 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (Handvest) 
biedt Satudarah evenmin de gewenste rechts be-
scher ming. Aan de voorzienbaarheidseis van ar-
tikel 11 EVRM wordt volgens het hof voldaan 
(r.o. 10.2–10.5). Rechtspersonen kunnen op basis 
van de toelichting op artikel 2:20 lid 1 BW en de 
jurisprudentie hun gedrag in voldoende mate 
hierop afstemmen en zo een verenigingsverbod 
voorkomen. Van der Weele vraagt zich af of het 
hof hiermee aangeeft dat voor wijziging van de 
wettelijke regeling geen noodzaak bestaat (on-
der punt 4 in JOR 2019/185, m.nt. J. van der 
Weele). Voor zover die vraag betrekking heeft op 
de relatie met artikel 11 EVRM is zij misschien 
relevant. Waar dit betreft de verhouding tot de 
Grondwet absoluut niet. Een verbod dient vol-
gens de grondwettelijke eisen herleid te kunnen 
worden tot de grondwettelijke beperkingsclau-
sule ‘bij de wet’. Zolang als in de rechtspraak aan 
de verbodsgrond ‘in strijd met de openbare orde’ 
invulling werd gegeven met het criterium van 
een structureel patroon van strafbare feiten zo-
als vastgelegd in een wet in formele zin, werd 
hieraan voldaan. In de Martijn-zaak vulde de 
Hoge Raad de verbodsgrond echter in met 
niet-strafbaar gestelde gedragingen (HR 18 april 
2014, ECLI:NL:HR:2014:948 met annotaties van 
E.A. Alkema in NJ 2014/507; J.G. Brouwer & G. 
Molier in AB 2014/348; J.L.W. Broeksteeg in 
JB 2014/104; M. Verbrugh in 
Ondernemingsrecht 2015/17). Weliswaar maakte 
de Vereniging Martijn zich schuldig aan gedra-
gingen in strijd met een maatschappelijke zorg-
vuldigheidsnorm, maar van een zodanige norm is 
de inhoud te onbestemd om te voldoen aan de 
grondwettelijke eis dat de wetgever zelf de om-
vang van de grondrechtenbeperking bepaalt. 
5. De supportclubs ‘Saudarah’ en 
‘Supportcrew 999’ maken volgens het hof deel uit 
van Satudarah. Zij vallen — net als de chapters — 
onder het verbod en de ontbinding van Satudarah 
(r.o. 12.1–12.3). Over de vraag of de chapters en 
supportclubs zelf rechtspersoonlijkheid hebben, 
hoeft het hof strikt genomen niets te zeggen nu de 
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stellingen van het OM hierover niet zijn weerspro-
ken. Dat moest het Ge rechts hof Arnhem-Leeu-
warden in de min of meer vergelijkbare 
Bandidos-zaak wel. Dat hof zag de Bandidos-chap-
ters als rechtspersonen, omdat zij voldoen aan de 
omschrijving van een informele vereniging. Het 
zou zich tegen de eigen rechtspersoonlijkheid van 
deze chapters verzetten indien het verbod en de 
ontbinding van de informele vereniging Bandidos 
ook de rechtspersoonlijkheid bezittende chapters 
zouden treffen (Ge rechts hof Arnhem-Leeuwarden 
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, r.o. 4.33-4.34). 
Advocaat-Generaal (A-G) Vlas concludeert in het 
cassatieberoep in die zaak echter — anders dan het 
hof — dat de Bandidos-chapters geen rechtsperso
nen c.q. informele verenigingen zijn. Weliswaar 
zijn zij volgens hem te zien als afdelingen van de 
landelijke informele vereniging Bandidos en vol-
doen zij aan de eisen die de rechter als te doen ge-
bruikelijk stelt aan een ‘normale’ informele vereni-
ging, te weten dat er sprake is van (I) een eigen 
ledenbestand, (II) een organisatorisch verband op-
gericht voor een bepaald doel en (III) deelneming 
aan het rechtsverkeer als eenheid. De A-G voert 
echter een vierde vereiste ten tonele dat hij ont-
leent aan de literatuur: (IV) zelf zeggenschap heb-
ben over wie lid mag worden en blijven. In de 
ogen van de A-G zijn de Bandidos-chapters om die 
reden niet te zien als rechtspersoon   
(ECLI:NL:PHR:2019:1163, r.o. 3.44). In de literatuur 
worden overigens nog twee extra eisen gesteld om 
een afdeling als informele vereniging aan te mer-
ken: (V) het bestuur van de afdeling heeft ver te-
gen woor di gings be voegd heid en (VI) de algemene 
vergadering van de afdeling heeft het recht om tot 
haar eigen ontbinding te kunnen besluiten (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 onderlinge 
waarborgmaatschappij, Deventer: Gouda 
Quint 2019, p. 342). In de Satudarah-zaak is het 
onduidelijk of de chapters en de twee support-
clubs aan deze drie extra voorwaarden voldoen. Er 
is slechts vastgesteld dat het nationale bestuur van 
Satudarah de nodige invloed uitoefent op de chap-
ters en de twee supportclubs. De rechtbank oor-
deelde eerder dat de chapters en de twee support-
clubs onzelfstandig onderdeel zijn van de 
rechtspersoon Satudarah. Daartegen werden geen 
grieven aangevoerd.
6. Yellow Snakes, een aan Satudarah geli-
eerde motorclub, ontspringt opnieuw de dans. Zij 
wordt door het hof — net als de rechtbank eerder 
deed — gezien als een informele vereniging en 
dus als een rechtspersoon, overigens zonder na-
drukkelijk te toetsen aan bovengenoemde eisen. 

Het hof gaat vooral af op de stellingen van Yellow 
Snakes en omdat het Openbaar Ministerie hierop 
niet heeft gereageerd, zijn er volgens het hof on-
voldoende aanknopingspunten om een ander 
standpunt in te nemen. Gelet op de zelfstandige 
koers die Yellow Snakes vaart, lijkt zij zelfs geen 
afdeling van Satudarah te zijn. Zou dat overigens 
wel het geval zijn, dan is de kans klein dat het 
oordeel van het hof op dit punt in cassatie onder-
uitgaat. Hoogstwaarschijnlijk voldoet Yellow 
Snakes aan de hiervoor genoemde zes voorwaar-
den. Met andere woorden, ook al zou ze een afde-
ling zijn, dan nog is Yellow Snakes een (informe-
le) vereniging met eigen rechtspersoonlijkheid.
7. Slechts één grief van Satudarah is ge-
grond. Het hof zet een streep door de uit voer-
baar ver kla ring bij voorraad ten aanzien van het 
verbod. Eerder overwoog het hof in het incident 
van deze zaak dat een uit voer baar ver kla ring bij 
voorraad van zowel het verbod als de ontbinding 
niet door de wet wordt uitgesloten. De verklaring 
van de rechtbank kon om die reden worden ge-
handhaafd (Ge rechts hof Den Haag 4 december 
2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3992, r.o. 6). Het hof 
denkt hier bij nader inzien gedeeltelijk anders 
over. Nu overweegt het dat er rechtens geen an-
dere gevolgen verbonden zijn aan een verbod 
dan die genoemd in artikel 140 lid 2 Wetboek van 
Strafrecht (Sr): strafbaarheid van deelneming aan 
de voortzetting van de werkzaamheid van een 
organisatie die bij rechterlijke beslissing verbo-
den is verklaard. Er moet dan echter sprake zijn 
van een onherroepelijke uitspraak. Een onmid-
dellijke uitvoerbaarverklaring van een nog 
niet-definitief verbod heeft volgens het hof der-
halve geen zin. Voor de onmiddellijke uit voer-
baar ver kla ring van de ontbinding ligt dit volgens 
het hof anders. In de wetgeschiedenis van artikel 
2:20 BW stelde de regering weliswaar dat een 
dergelijke verklaring — gelet op de onherroepelij-
ke aard van ontbinding — van de rechter niet mag 
worden verwacht (Kamerstukken II 1984/85, 
17476, nrs. 5–7, p. 8). Uitgesloten wordt zij echter 
niet, in de wet noch in de toelichting. Gelet hierop 
en omdat het Openbaar Ministerie voldoende ar-
gumenten aandroeg hierbij belang te hebben, 
laat het hof de verklaring uitvoerbaar bij voorraad 
ten aanzien van de ontbinding voortbestaan (r.o. 
18.2). 
8. In ondernemingsrechtelijke zaken is het 
niet ongebruikelijk dat de rechter een ontbin-
dingsbeschikking uitvoerbaar bij voorraad ver-
klaart (M.Y. Nethe, Ontbinding en vereffening van 
rechtspersonen, Deventer: Kluwer 2013, p. 135–
137). In dat soort zaken speelt de verenigingsvrij-
heid echter geen of nauwelijks een rol. Een voor-
lopige uitvoerbare ontbindingsbeschikking 
betekent echter niet dat de door de rechtbank 
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aangewezen vereffenaar onmiddellijk risicoloos 
een begin kan maken met de vereffening. Een zo-
danige ontbindingsbeschikking kan immers in 
hoger beroep — of in het geval van Satudarah: in 
cassatie — nog worden teruggedraaid met alle ge-
volgen van dien. De Staat is aansprakelijk voor de 
schade die niet of moeilijk terug te draaien valt 
(A.N. Kesteloo, ‘Verbod op motorclubs: een tus-
senstand’, TPWS 2018/77, p. 194; vgl. J. Koornstra, 
B. Roorda, M. Vols & J.G. Brouwer, Bestrijding van 
Outlaw Motorcycle Gangs. Een rechtsvergelijkende 
studie naar de aanpak van on recht ma tige organisa
ties in rechtsstatelijk perspectief, Den Haag: Sdu 
2019, p. 247). In de No Surrender-zaak bespaart de 
Rechtbank Noord-Nederland de vereffenaar deze 
hoofdbrekens door de ontbindingsbeschikking 
niet-uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De 
werking van de verbods- en ontbindingsbeschik-
king zijn inmiddels door het ingestelde appel ge-
schorst krachtens artikel 360 lid 1 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Deze rechtbank 
zag in de wetsgeschiedenis van artikel 2:20 BW 
en de analoge toepassing van artikel 233 lid 1 Rv 
op artikel 288 lid 1 Rv voldoende aanknopings-
punten om te oordelen dat de aard van de ontbin-
dingsbeschikking zich verzet tegen een uit voer-
baar ver kla ring bij voorraad (Rb. Noord-Nederland 
7 juni 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:2445 (No 
Surrender MC), AB 2019/A, m.nt. J.G. Brouwer & J. 
Koornstra, r.o. 3.45). 
9. In het op 18 december 2019 bij de 
Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel 
‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
ter verruiming van de mogelijkheden tot het ver-
bieden van rechtspersonen’) stelt de regering 
voor een einde te maken aan deze discussie inter 
curias. Het voorgestelde artikel 2:20 lid 6 BW be-
paalt dat een verbod en de daarbij gegeven beve-
len uitvoerbaar bij voorraad zijn, ook al wordt 
hiertegen een rechts mid del ingesteld. Aan de be-
staande mogelijkheid om de ontbinding uitvoer-
baar bij voorraad te verklaren, tornt de regering 
echter niet, ook al is een ontbinding in haar ogen 
een ‘onherroepelijke ingreep’ (Kamerstukken II 
2019/20, 35366, nr. 3, p. 22). De rechter kan der-
halve als het aan de regering ligt ook in de toe-
komst de ontbinding per direct uitvoerbaar ver-
klaren. Hiervoor moeten dan wel gezien het 
belang van het verenigingsrecht en de algemene 
uitgangspunten in ons burgerlijk procesrecht 
zeer dwingende redenen bestaan. Het Ge rechts-
hof Den Haag oordeelt in deze zaak dat hiervan 
sprake is (zie ook Rb. Midden- Nederland 29 mei 
2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2302, r.o. 4.48). 
J.G. Brouwer & J. Koornstra
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RECHTBANK MIDDEN- NEDERLAND
23 juli 2019, nr. AWB - 18 _ 3432
(Mrs. V.E. van der Does, M.P. Glerum, M.C. 
Stoové)
m.nt. M.J. Jacobs*

Art. 1:3, 4:46, 6:13 Awb; Kaderregeling subsidies 
OCW, SZW en VWS, beleidsregels handhaving 
subsidiebepalingen VWS

ECLI:NL:RBMNE:2019:3452

Lagere subsidievaststelling vanwege het niet 
uitvoeren van vooraf aangekondigde activitei-
ten en het uitvoeren van activiteiten buiten de 
projectperiode. Opname in interne departe-
mentale registratie voor ernstige onregelma-
tigheden bij subsidies.

Ook als eiseres wel in bezwaar had gemeld dat zij 
het niet eens is met de opname in het register, had 
de rechtbank zich hierover geen oordeel kunnen 
vormen in deze be stuurs rech te lijke procedure. Op 
grond van artikel 8:1 van de Awb kan een belang
hebbende tegen een besluit beroep instellen, maar 
de opname in dat register is geen besluit zoals be
doeld in artikel 1;3, eerste lid, van de Awb. Het gaat 
hier namelijk niet om een publiekrechtelijke 
rechtshandeling maar om een feitelijke handeling. 
Deze handeling heeft geen rechtsgevolg. Er zijn na
melijk geen directe wettelijke consequenties ver
bonden aan het geregistreerd staan.

Uitspraak van de meervoudige kamer van 23 juli 
2019 in de zaak tussen:
Zorgthuisnl (voorheen: Vereniging  
Branchebelang Thuiszorg Nederland), te Houten, 
eiseres, (gem.: H. Buijing),
en
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, verweerder, (gem.: mr. A.F. Bosma en 
G.B.M. Schendstok).

Procesverloop

In het besluit van 28 juni 2017 (het primaire be-
sluit) heeft verweerder de projectsubsidie van ei-
seres vastgesteld op € 77.789,46. Verweerder 
heeft bij de vaststelling van dat bedrag een kor-
ting van € 8.642,94 toegepast. Verweerder heeft 
in ditzelfde besluit een bedrag aan voorschotsub-
sidie van eiseres teruggevorderd en meegedeeld 

* M.J. Jacobs is raadadviseur bij het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid en bijzonder hoogleraar Wetgeving en regulerings-
vraagstukken aan de VU Amsterdam.
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