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7. De eerste optie is vele malen eenvoudi-
ger, maar kent een principieel probleem. Als het 
bevoegd gezag naar aanleiding van een melding 
een besluit moet nemen, fungeert het meldin-
genstelsel als verkapt vergunningenstelsel. Om 
die reden raadt bijvoorbeeld Konijnenbelt dit 
type meldingenstelsel af (W. Konijnenbelt, 100 
ideeën voor de gemeentelijke regelgever, Den Haag: 
VNG 2018, p. 45). De belangrijkste reden om een 
meldingsplicht in te voeren, is dat de administra-
tieve lasten verminderen voor overheid en bur-
gers doordat er geen besluit hoeft te worden ge-
nomen. Daarom heeft het gebruik van 
meldingsplicht in wet- en regelgeving de afgelo-
pen dertig jaar een vlucht genomen. Over die ont-
wikkeling valt veel te zeggen; zo werd Zijlstra er 
‘als gemeenteburger niet vrolijk van’ en ziet 
Scheltema ‘dat men aan het stelsel van rechts be-
scher ming van de Awb wil ontkomen’ (S.E. 
Zijlstra, ‘De APV gedereguleerd?’, NTB 2008/3; M. 
Scheltema, ‘Rechts een heid of rechtsstaat als doel-
stelling van de Awb?’, NJB 2015/814). In de prak-
tijk zie ik daarentegen dat een meldingsplicht 
ook kan leiden tot soepeler en informeler contact 
tussen burger en bevoegd gezag, omdat er niet 
steeds een formeel besluit moet worden geno-
men. 
8. Het rechtskarakter van de bestuurlijke 
reactie op de melding blijft een problematisch 
vraagstuk. Wat dat betreft is deze uitspraak onge-
lukkig; nadat de Afdeling zelf het voortouw heeft 
genomen in het bewerkstelligen van meer rechts-
een heid, legt de rechtbank nu weer de verant-
woordelijkheid bij de (gemeentelijke) wetgever. 
Tegelijkertijd begrijp ik de uitspraak. De redene-
ring van de rechtbank is sluitend. Bovendien 
heeft de conclusie van Widdershoven ook laten 
zien dat het niet mogelijk is een eenduidig ant-
woord te geven voor alle diverse meldingenstel-
sels. Mijns inziens ligt de oplossing dan ook niet 
bij individuele rechterlijke uitspraken. Zelfs met 
de conclusie van Widdershoven in de hand blijft 
de kwalificatie van een bestuurlijke reactie op 
een melding maatwerk (zie ook: L.J.M. 
Timmermans, ‘De complexe wereld van de mel-
ding’, JBplus 2016/1). Eveneens lijkt het mij geen 
goede oplossing als de bestuurlijke reactie op de 
melding door de wetgever voortaan als besluit 
wordt aangewezen, zoals de rechtbank hier op-
pert; dan wordt het kind met het badwater weg-
gegooid.
9. De oplossing moet naar mijn idee ge-
zocht worden in het ontwikkelen van een model 
voor coherente regelgeving waarin duidelijk is 
dat de bestuurlijke reactie geen besluit is. Om te 
voorkomen dat vervolgens een gebrek aan 
rechts be scher ming ontstaat, moet met name 
goed worden nagedacht voor welke activiteiten 

de meldingsplicht geschikt is. De aanleg van een 
uitweg leent zich er klaarblijkelijk niet voor, aan-
gezien de (beperkte) jurisprudentie met betrek-
king tot een meldingsplichtige activiteit regel-
matig deze activiteit betreft (zie bijvoorbeeld: 
ABRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1821, 
Gst. 2012/108, m.nt. C.W.M. van Alphen; ABRvS 
30 september 2015 ECLI:NL:RVS:2015:3030, 
NJB 2015/1961; ABRvS 18 mei 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:1309, JOM 2016/465; ABRvS 
28 februari 2018 ECLI:NL:RVS:2018:671). In casu 
roept het verdwijnen van een parkeerplaats blijk-
baar veel weerstand op bij de buren. De vage 
norm dat de uitweg niet zonder noodzaak ten 
koste mag gaan van een openbare parkeerplaats, 
is daarbij ook niet erg behulpzaam. Hoe anders is 
het daarentegen bij de aanleg van een steiger of 
de organisatie van een klein evenement. Twee ac-
tiviteiten waarvoor al lange tijd in veel APV’s een 
meldingsplicht geldt, maar waarover enige juris-
prudentie geheel ontbreekt. Het lijkt mij niet on-
waarschijnlijk dat deze activiteiten minder weer-
stand oproepen, waardoor een meldingsplicht 
juist zeer geschikt is. Anders gezegd: ik kan mij 
niet aan de indruk onttrekken dat bij dergelijke 
meldingsplichten de soep niet zo heet wordt ge-
geten, als zij wordt opgediend.
W.P. van der Meulen
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Werkzaamheid Hells Angels Motorcycle Club 
Holland is in strijd met de openbare orde en 
wordt ontbonden en verboden. De wereldwij-
de organisatie van Hells Angels mag evenmin 
actief zijn in Nederland.

Het OM beschrijft zeer veel incidenten en uit de in-
houd van veel van de incidenten komt in hoofdlij-
nen het beeld naar voren van ernstig geweld door 
(en tegen) Hells Angels dat verband houdt met de 

* J. Koornstra is promovendus bij het Centrum voor Openbare 
Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
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cultuur van de Hells Angels. Mogelijk zou, als die in-
cidenten onder de loep zouden (kunnen) worden 
genomen, op een deel daarvan wat af te dingen 
zijn, maar dat zou dit beeld in hoofdlijnen niet we-
zenlijk kunnen aantasten. Van veel ingrijpende ge-
weldsincidenten, zoals het in brand steken van het 
café in Kerkrade, het doodschieten van een lid van 
United Tribunes in Leipzig en de massale vecht- en 
schietpartij in het Van der Valkhotel in Rotterdam 
(zie 4.40 en 4.41), kan overigens zonder meer wor-
den uitgegaan dat deze hebben plaatsgevonden.

Aan het beeld in hoofdlijnen kan niet afdoen de 
stelling van belanghebbenden dat HAMC zijn crimi-
nele leden corrigeert en soms zelfs uit de club ver-
wijdert. Die stelling is nauwelijks onderbouwd. De 
weinige voorbeelden die de belanghebbenden heb-
ben gegeven, zijn gemotiveerd door het OM weer-
sproken. De belanghebbenden zijn daar verder niet 
op ingegaan. De stelling wordt daarnaast ook te-
gengesproken door de praktijk bij de BHC lijsten. De 
rechtbank verwijst naar het onder 4.36 beschreven 
voorbeeld.

De rechtbank heeft onder ogen gezien dat het 
OM niet van alle HA-charters in Nederland of daar-
buiten en evenmin van HAM Corporation voorbeel-
den heeft genoemd van ernstige strafbare feiten. 
Dat doet er echter niet aan af dat ook HAM 
Corporation en deze charters behoren tot HAMC en 
zich daarmee hebben geconformeerd aan de regels 
van HAMC en de daarbij behorende cultuur zoals 
hiervoor omschreven. Het hiervoor geschetste ern-
stige geweld dat de cultuur van HAMC meebrengt is 
zo kenmerkend en zo structureel dat er een reële 
kans bestaat dat dit geweld binnen afzienbare tijd 
(weer) in Nederland plaatsvindt. Het gevolg van het 
ernstige geweld is dat de lichamelijke integriteit en 
het geestelijk welzijn van personen wordt aange-
tast en dat de Nederlandse samenleving wordt ont-
wricht of kan worden ontwricht. De rechtbank is 
gelet hierop van oordeel dat het, bij afweging van 
alle betrokken belangen en rechten, in een demo-
cratische samenleving noodzakelijk is dat voor 
recht wordt verklaard dat de werkzaamheid van 
HAMC in strijd is met de openbare orde en dat 
HAMC Holland wordt verboden, in het belang van 
de rechten en vrijheden van degenen die zich in de 
Nederlandse samenleving bevinden. De verklaring 
en het verbod roepen een halt toe aan gedragingen 
die een daadwerkelijke en ernstige aantasting kun-
nen vormen van als wezenlijk ervaren beginselen 
van ons rechtstelsel en die onze samenleving ont-
wrichten of kunnen ontwrichten.

De verklaring en het verbod houden in dat alle 
Hells Angels, omdat zij tezamen de hiervoor be-
schreven cultuur van HAMC en HAMC Holland vor-
men, niet meer als Hells Angel in Nederland actief 
mogen zijn. Dit geldt dus ook voor de Hells Angels 
die lid zijn van een Nederlandse HA-charter. HAM 

Corporation mag eveneens niet meer in Nederland 
actief zijn, nu haar activiteiten onderdeel uitmaken 
van de werkzaamheid van HAMC.

Beschikking van 29 mei 2019 in de zaak van het 
Openbaar Ministerie, te Rotterdam, verzoeker,
tegen
1. De buitenlandse corporatie Hells Angels 
Motorcycle Club, zonder bekende vestigings-
plaats, verweerster, niet verschenen,
2. De buitenlandse corporatie Hells Anggels 
Motorcycle Corporation, te Yucaipa, Californië, 
Verenigde Staten van Amerika, en te Elk Grove, 
Californië, Verenigde Staten van Amerika, ver-
weerster, adv. mr. N.M.K. Damen te Amsterdam 
en mr. J. de Koning te Amsterdam,
en in de zaak van:
Het Openbaar Ministerie, domicilie kiezend te 
Rotterdam, verzoeker,
tegen
De informele vereniging Hells Angels Motorcycle 
Club Holland, zonder bekende vestigingsplaats, 
verweerster, niet verschenen.

1.  De procedures

1.1.  Het openbaar ministerie (het OM) heeft 
een verzoek tegen de buitenlandse corporatie 
Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) en de 
buitenlandse corporatie Hells Angels Motorcycle 
Corporation (HAM Corporation) ingediend en een 
verzoek tegen de informele vereniging Hells 
Angels Motorcycle Club Holland (HAMC Holland).
1.2.  HAM Corporation is verschenen.
1.3.  De griffier heeft HAMC opgeroepen met 
een e-mail die is verzonden aan webmaster@
hells-angels.com. Uit de website https://hells- 
angels.com/ blijkt dat via dit e-mailadres contact 
kan worden opgenomen met Hells Angels 
Motorcycle Club World. De griffier heeft HAMC 
Holland opgeroepen met een aangetekende brief 
die is verzonden aan de heer A, adres-a, woon-
plaats-a. Volgens het OM is deze persoon de se-
cretaris van HAMC Holland. HAMC en HAMC 
Holland zijn verder door de griffier opgeroepen 
met berichten in de Staatscourant. HAMC en 
HAMC Holland zijn, hoewel op deze wijzen deug-
delijk opgeroepen, niet verschenen.
1.4.  De volgende rechtspersoon en natuurlij-
ke personen hebben zich als belanghebbende in 
beide zaken gemeld:
- de stichting Stichting IEHA, gevestigd te Gou-
da,
- de heer B, lid van de Hells Angels-charter,
- de heer C, lid van de Hells Angels-charter,
- de heer D, lid van de Hells Angels-charter,
- de heer E, lid van de Hells Angels-charter,
- de heer F, lid van de Hells Angels-charter en
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- de heer G, lid van de Hells Angels-charter.
Stichting IEHA (de Stichting) en de zes natuurlijke 
personen die zich als belanghebbende hebben 
gemeld (de Zes HA-leden) worden bijgestaan door 
mr. G.G.J.A. Knoops, mr. C.J. Knoops-Hamburger 
en mr. R.S. van Es, allen advocaat te Amsterdam.
1.5.  HAM Corporation en de Stichting hebben 
ieder een verweerschrift ingediend. De Zes 
HA-leden hebben gezamenlijk een verweer-
schrift ingediend.
1.6.  De verzoeken van het OM zijn op de zit-
tingen van 6, 7 en 13 maart 2019 mondeling be-
handeld. Hiervan zijn processen-verbaal opge-
maakt.
1.7.  De rechtbank heeft tot slot bepaald dat 
zij op 29 mei 2019 uitspraak zal doen.

2.  De zaken in het kort

2.1.  De zaken gaan, kort gezegd, over het vol-
gende. Het OM vindt het noodzakelijk dat de Hells 
Angels worden verboden in Nederland. Daartoe 
heeft het OM twee verzoeken ingediend. Het ene 
verzoek is gericht tegen HAMC, volgens het OM 
een wereldwijde organisatie van alle Hells Angels 
op de wereld waarvan HAM Corporation onder-
deel uitmaakt. Het andere verzoek is gericht te-
gen HAMC Holland, volgens het OM een Neder-
landse organisatie van alle Hells Angels in 
Nederland. De rechtbank moet antwoord geven 
op de vraag of die organisaties bestaan en, zo ja, 
op de vraag of hun werkzaamheid in strijd is met 
de openbare orde. De rechtbank is van oordeel 
dat die vragen met ja moeten worden beant-
woord. De verzoeken zullen daarom worden toe-
gewezen. De rechtbank legt hierna uit hoe zij tot 
dat oordeel is gekomen.

3.  De twee verzoeken

3.1.  Het OM verzoekt de rechtbank in de ene 
zaak om op grond van artikel 10:122 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW), bij beschikking, uit-
voerbaar bij voorraad:
- primair voor recht te verklaren dat de werk-
zaamheid van HAMC, waarvan HAM Corporation 
onderdeel uitmaakt, in strijd is met de openbare 
orde als bedoeld in artikel 2:20 BW en
- subsidiair, in het geval HAM Corporation geen 
onderdeel uitmaakt van HAMC, voor recht te ver-
klaren dat zowel de werkzaamheid van HAMC als 
de werkzaamheid van HAM Corporation in strijd 
zijn met de openbare orde als bedoeld in artikel 
2:20 BW.
3.2.  Het OM verzoekt de rechtbank in de an-
dere zaak om op grond van artikel 2:20 BW, bij 
beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, HAMC 
Holland verboden te verklaren en te ontbinden 

met benoeming van een vereffenaar, en te bepa-
len dat een eventueel batig saldo na vereffening 
zal worden uitgekeerd aan de Staat der Nederlan-
den.
3.3.  HAM Corporation, de Stichting en de Zes 
HA-leden hebben verweer gevoerd. De rechtbank 
zal hierna, voor zover nodig voor de be oor de ling 
van de verzoeken, ingaan op de stellingen van alle 
par tijen.

4.  De be oor de ling door de rechtbank

 Heeft de rechtbank rechtsmacht?
4.1.  De zaak van het OM tegen HAMC en 
HAM Corporation heeft een in ter na tio naal karak-
ter. HAMC is volgens het OM een wereldwijde or-
ganisatie zonder bekende vestigingsplaats en 
HAM Corporation is gevestigd in Californië (Ver-
enigde Staten van Amerika). De rechtbank moet 
dan ook beoordelen of de Nederlandse rechter in-
ter na tio naal bevoegd is om deze zaak te behan-
delen. Dat is op grond van artikel 3, aanhef en on-
der a van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv) het geval, omdat het OM als 
verzoeker woonplaats heeft in Nederland. De 
rechtbank merkt daarbij op dat de EEX-Vo II1 en 
het EVEX II2 op de zaak van het OM tegen HAMC 
en HAM Corporation niet van toepassing zijn. Ten 
eerste omdat niet is gebleken dat HAMC en/of 
HAM Corporation zijn gevestigd in het formele 
toepassingsgebied van de EEX-Vo II (een lidstaat 
van de Europese Unie) of dat van het EVEX II (IJs-
land, Noorwegen of Zwitserland). Ten tweede 
omdat de zaak niet valt onder het materiële toe-
passingsgebied van de EEX-Vo II en het EVEX II: 
de zaak is geen burgerlijke zaak of handelszaak in 
de zin van de EEX-Vo II en het EVEX II.

 Is de Stichting belanghebbende?
4.2.  De Stichting kan worden aangemerkt als 
belanghebbende in deze zaken. Een van de statu-
taire doelen van de Stichting is dat zij de ju ri-
dische en materiële belangen van de Hells 
Angels-charters (HA-charters) en Hells Angels-le-
den (Hells Angels) behartigt. Dit statutaire doel is 
gelet op de bijzondere om stan dig he den in deze 
zaken voldoende om de Stichting als belangheb-
bende aan te merken.
4.3.  Die bijzondere om stan dig he den zijn de 
volgende. Het OM gaat ervan uit dat door een 

1 Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van be-
slissingen in burgerlijke en handelszaken.

2 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erken-
ning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken van 30 oktober 2007 (PbEU L339/3 van 
21 december 2007).
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verklaring voor recht en/of een verbod de aanwe-
zigheid van alle Hells Angels (en hun charters) op 
Nederlands grondgebied is verboden. Dit uit-
gangspunt brengt mee dat alle Hells Angels, waar 
ook ter wereld, in een eigen belang kunnen wor-
den geraakt: zij lopen immers het risico dat zij na 
toewijzing van een of beide verzoeken niet meer 
als Hells Angel in Nederland mogen zijn. Alle 
Hells Angels moeten dit belang kunnen bescher-
men en zijn dus belanghebbenden in de twee za-
ken. Het zou buitengewoon onpraktisch zijn als al 
die belanghebbenden zich in de twee zaken zou-
den moeten melden om het eigen belang te be-
schermen. De Stichting, die juist als statutair doel 
heeft de belangen van de Hells Angels te beharti-
gen, is daarvoor een bij uitstek geschikt middel. 
De naleving van dat doel brengt immers mee dat 
de Stichting de veelal gelijksoortige verweren van 
Hells Angels bundelt. Dit bevordert een efficiënte 
procesgang en een effectieve rechts be scher ming.

 Zijn de Zes HA-leden belanghebbenden?
4.4.  Het OM heeft niet gemotiveerd betwist 
dat de Zes HA-leden Hells Angels zijn. De Zes 
HA-leden moeten dan ook als belanghebbenden 
worden aangemerkt (zie 4.3).
4.5.  De Stichting en de Zes HA-leden zullen 
hierna ook gezamenlijk de belanghebbenden wor-
den genoemd.

 Is HAMC een corporatie in de zin van artikel 
10:122 BW? 

4.6.  HAM Corporation en de belanghebben-
den betwisten dat HAMC bestaat en dat het een 
corporatie in de zin van artikel 10:122 BW is. Zij 
stellen dat HA-charters onafhankelijk van elkaar 
bestaan en dat er geen sprake is van een wereld-
wijde organisatie van Hells Angels. De rechtbank 
overweegt dat HAMC een corporatie is in de zin 
van genoemd artikel als zij als een zelfstandige 
eenheid of organisatie naar buiten optreedt. 
HAMC voldoet aan deze definitie. Dit oordeel 
wordt hierna toegelicht.
4.7.  De politie heeft op de computer van de 
secretary van de HA-charter Haarlem Worldrules 
aangetroffen. De Worldrules bestaan uit 
Constitutional Rules, Admission Rules, Traditions, 
Internet Rules, Voting Rules en Prohibitive Rules, 
door de belanghebbenden (ook) Worldbook ge-
noemd, en gelden voor alle Hells Angels ter we-
reld. Zo zijn er onder meer de volgende regels:
— All members and prospects must ride a 
motorcycle no less than 750 cubic centimeters.
— One man - One vote.
— Members can have only one set of patches at a 
time.
— Members must wear the same computer 
design style patch.

— Disputes that become physical shall be fair 
and reflect our belief in brotherhood (no weapon 
shall be used by either man). Alleged use of a 
weapon must be presented at an appropriate 
meeting and is subject to remedial measures that 
may include expulsion from the club.
— Behavior unbecoming of a Hells Angel shall be 
cause for immediate expulsion from the club. 
Example include: lying, stealing or misuse of a 
member’s or prospect’s property, or woman.
— No undesirables in the club! For example: No 
snitches, junkies, cops or ex-cops, etc. 
Membership shall be limited to men who are not 
and have never chosen to belong to, or worked 
with any law enforcement agency or authority 
which has the power of arrest or incarceration.
— No individual member or prospect shall 
belong to any other motorcycle club. 
— If a Member loses any club item(s) there 
should be a $ 100 penalty per item, collected at 
the charters discretion.
— All new members have a year probationary 
period.
— To form a charter there must be a minimum 
of six members on the street.
— If a member leaves the club he must come 
back through his original charter and after one 
year period minimum […] - Penalty US $ 1.000 
[…]. The ex-member must be kicked out.
— You must be in a charter for 1 year before you 
transfer to a different charter, regardless of how 
many charters you have transferred to or from.
— A transfer must be approved by both charters 
involved.
— That all charters are to have an operative 
E-mail account […]. Penalty: $ 200 fine for non-
compliance. 
— No sales of anything bearing the Name Hells 
Angels and/or our Death Head logo without 
proper licensing by the corporation. Penalty: 
$ 200 fine for violation to be paid to the 
Corporation. 
4.8.  Op de Worldmeetings, bijeenkomsten 
van alle Hells Angels ter wereld, kunnen nieuwe 
Worldrules worden aan ge no men. Dit gebeurt 
dan door over World Motions (to pass a rule) te 
stemmen volgens het principe one man, one vote. 
Uit de notulen van de Worldmeeting van 
5 december 2014 in Turkije (Turkije-notulen) 
blijkt bijvoorbeeld dat toen over de volgende 
World Motions voor nieuwe Worldrules is 
gestemd:
— No use of another country’s or charter’s 
Deathheads, side rockers, front flashes, etc. 
without their permission, ingediend door HAMC 
Stuttgart,
— If you wear an charter tag, your own charter 
pin and/or an officer tag, it should be on the left 
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breast of the patch vest, ingediend door HAMC 
Oldenburg,
— Belt Buckles with the words Hells Angels and 
an Enamel Deathhead are to be worn only by 
members with at least 20 years in the club, 
ingediend door HAMC Harbor City,
— Members should live in the county, state, or 
country their charter is located in unless agreed 
upon by both charters involved, ingediend door 
HAMC Oakland.
4.9.  Alle Hells Angels ter wereld zijn gebon-
den aan de Worldrules. Overtreding van een 
Worldrule kan leiden tot het opleggen van een 
boete (penalty) of zelfs tot tijdelijke of definitieve 
verwijdering uit de club. Uit de Turkije-notulen 
blijkt bijvoorbeeld dat als er niet op tijd wordt be-
taald aan HAMC World, het verschuldigde bedrag 
wordt verdubbeld en dat als een Hells Angel zijn 
charter verlaat en zich niet binnen 30 dagen bij 
een andere charter aansluit, hij out of the club is. 
Verder blijkt de gebondenheid aan de Worldrules 
uit een verklaring van een Hells Angel ter zitting 
met de volgende inhoud: als een Hells Angel of een 
charter iets wil dat in strijd is met een Worldrule, 
dan moet er vrijstelling van die Worldrule wor-
den gevraagd op een Worldmeeting. Op de 
Worldmeeting waarop vrijstelling wordt ge-
vraagd stemmen dan alle aanwezige Hells Angels 
volgens het principe one man, one vote. Als de 
Worldmeeting tegen de gevraagde vrijstelling 
stemt, dan mag niet in strijd met de Worldrule 
worden gehandeld.
4.10.  Door de gebondenheid van alle Hells 
Angels aan de Worldrules is er een wereldwijd 
verband van alle Hells Angels. Dat wereldwijde 
verband bestaat uit kleinere geografische verban-
den die op hun beurt weer bestaan uit nog klei-
nere geografische verbanden. Onder de kleinste 
geografische verbanden vallen de lokale verban-
den: de lokale charters. Deze organisatie blijkt 
onder meer uit de Worldrules en World Motions. 
De Voting Rules bepalen dat Motions (to pass a 
rule of for request or approval) kunnen worden in-
gediend op drie forums: Regional, National and 
World. Voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten 
van Amerika zijn die forums volgens de Voting 
Rules: the West Coast or East Coast, the Country 
and the World en voor Europa: the Country, 
Europe and the World. De organisatie zoals hier-
voor beschreven blijkt ook uit notulen van 
Worldmeetings, zoals de Turkije-notulen:
— […] The Luxembourg members living in 
Germany wants to be part of HAMC Germany 
again […] Luxembourg wants European 
guarantees. […] HAMC Europe/World is always 
superior when it comes to the final decision, over 
any national decision.

— […] No one apart from the World has the ability 
to overrule an European decision. 
— […] Please try and resolve some of [the] issues 
at the Country level before bringing forward a 
World Motion to deal with it. 
— […] The [Worldmeeting] considers [charter] 
Roach a member of HAMC East County Australia. 
4.11.  Alle Hells Angels ter wereld nemen via 
de Worldmeetings besluiten met betrekking tot 
de hiervoor beschreven wereldwijde organisatie 
van Hells Angels. Op de Worldmeetings worden 
de beslissingen immers genomen door alle Hells 
Angels, via het stemmingsprincipe one man, one 
vote. Hiermee is dus sprake van wereldwijde, be-
sluiten nemende vergaderingen waaraan alle 
Hells Angels ter wereld onderworpen zijn. An-
ders dan HAM Corporation en de belanghebben-
den menen is voor het antwoord op de vraag of er 
sprake is van een wereldwijde organisatie van 
Hells Angels niet van belang dat het OM geen in-
ter na tio naal hoofdkantoor met bestuursleden 
heeft kunnen aantonen: het gaat er om of er een 
besluiten nemende vergadering is waaraan alle 
Hells Angels zijn gebonden en dat is het geval. De 
stelling van HAM Corporation en de belangheb-
benden dat op de Worldmeetings alleen wordt 
beslist over de tradities van de Hells Angels en het 
in stand houden daarvan en dat de lokale char-
ters verder volledig autonoom zijn, vindt geen 
steun in de stukken. Uit de inhoud van de 
Worldrules en de notulen van Worldmeetings 
blijkt dat the World uiteindelijk de zeggenschap 
heeft over alles wat de Hells Angels en hun char-
ters raakt. Zo blijkt uit de onder 4.10 weergegeven 
citaten uit de Turkije-notulen dat op de 
Worldmeetings alle beslissingen die op lager ni-
veau zijn genomen kunnen worden terugge-
draaid, op welk vlak ook, en dat issues die op lager 
niveau spelen bij voorkeur eerst op Country level 
moeten worden behandeld en pas daarna, voor 
zover nog nodig, aan de Worldmeeting kunnen 
worden voorgelegd.
4.12.  De wereldwijde organisatie van alle Hells 
Angels treedt naar buiten toe op onder de naam 
Hells Angels Motorcycle Club of deels afgekort 
Hells Angels MC of volledig afgekort HAMC. Dit 
blijkt uit de website https://hells-angels.com/. 
HAM Corporation en de belanghebbenden heb-
ben weliswaar gesteld dat het OM niet heeft aan-
getoond dat deze website wordt beheerd door 
een wereldwijde organisatie van Hells Angels 
(waarover hierna meer), maar zij hebben niet ge-
motiveerd betwist dat dit de gebruikelijke aan-
duidingen zijn van de wereldwijde motorclub 
van alle Hells Angels. In de notulen van 
Worldmeetings wordt steeds de afkorting HAMC 
in combinatie met een geografische naam ver-
meld, bijvoorbeeld HAMC Europe, HAMC Germany 
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of HAMC Oldenburg (zie hiervoor). De rechtbank 
gaat ervan uit dat hiermee charters of de geogra-
fische verbanden van de wereldwijde motorclub 
HAMC worden bedoeld.
4.13.  HAMC treedt als zelfstandige organisatie 
naar buiten toe op. Alle Hells Angels hebben 
unieke uiterlijke kenmerken die erop duiden dat 
zij lid zijn van HAMC. Zo ziet de achterkant van de 
colors (zwarte mouwloze vesten) die elke Hells 
Angel draagt er hetzelfde eruit: een toprocker 
met de naam HELLS ANGELS (in rode letters op 
een wit vlak), het death head-logo met daarnaast 
de afkorting MC (in rode letters op een wit vlak) 
in het midden en een bottomrocker met een geo-
grafische naam (in rode letters op een wit vlak). 
Iedere buitenstaander die een persoon ziet met 
die uiterlijke kenmerken weet dat hij te maken 
heeft met een lid van de Hells Angels Motorcycle 
Club, een lid van HAMC.
4.14.  HAMC treedt ook via de website https://
hells-angels.com/ naar buiten toe op. Op deze 
website staat informatie over HAMC. De recht-
bank is van oordeel dat deze website een website 
van HAMC is en licht dit oordeel als volgt toe. Uit 
de Internet Rules blijkt dat alle HA-members, 
-prospects en -hangarounds, waar ook ter we-
reld, jaarlijks een geldelijke bijdrage zijn ver-
schuldigd to help the yearly expenses of the World 
Web Master. De rechtbank neemt op grond hier-
van aan dat er een website van HAMC is. Hierbij 
wordt opgemerkt dat HAM Corporation en de be-
langhebbenden niet hebben betwist dat er een 
website is: zij hebben alleen gesteld dat het OM 
niet heeft aangetoond dat een wereldwijde orga-
nisatie van Hells Angels de website https://
hells-angels.com/ beheert.
4.15.  Aan de bovenzijde van de website is Hells 
Angels MC World vermeld op de kenmerkende 
wijze van de Hells Angels (zie 4.13): een toproc-
ker met de naam Hells Angels, het death head-logo 
en een bottomrocker met een geografische naam 
(in dit geval dus World). Deze vermelding blijft in 
beeld, ook als andere pagina’s van de website 
worden bezocht. Verder bevat de website infor-
matie over alle Hells Angels, bijvoorbeeld infor-
matie over de geografische verbanden van HAMC 
World, zoals hiervoor in 4.10 in hoofdlijnen ge-
schetst. Alles op de website wijst er dan ook op 
dat het om een website van HAMC gaat. HAMC 
en de belanghebbenden hebben bovendien ook 
niet aangegeven welke website dan wel door 
haar World Web Master zou worden beheerd. De 
rechtbank gaat er dan ook vanuit dat deze web-
site de website van HAMC is.
4.16.  Uit het voorgaande volgt dat HAMC als 
een zelfstandige organisatie naar buiten toe op-
treedt. Dit betekent dat HAMC een corporatie in 
de zin van artikel 10:122 BW is.

 Is HAM Corporation onderdeel van HAMC?
4.17.  HAM Corporation is een Amerikaanse 
rechtspersoon die eigenaar is van de naam Hells 
Angels en een aantal logo’s, zoals het death 
head-logo, en andere geregistreerde beeldmer-
ken van de Hells Angels. Het doel van HAM 
Corporation is om die beeldmerken tegen in-
breuken te beschermen. Anders dan HAM 
Corporation is de rechtbank van oordeel dat HAM 
Corporation als een onderdeel van HAMC moet 
worden gezien. De rechtbank licht dit oordeel als 
volgt toe.
4.18.  Volgens HAM Corporation moeten haar 
bestuursleden Amerikaanse Hells Angels zijn en 
worden zij gekozen door de Amerikaanse Hells 
Angels. Hieruit blijkt al dat HAM Corporation niet 
los staat van HAMC. De Amerikaanse bestuursle-
den en degenen die hen kiezen zijn immers, net 
als alle andere Hells Angels, gebonden aan de be-
slissingen die op de Worldmeetings worden ge-
nomen. Dit betekent dat de zeggenschap bij HAM 
Corporation (uiteindelijk) bij HAMC berust. Ver-
der geldt dat HAM Corporation volledig afhanke-
lijk is van de fi nan ciële bijdragen die HAMC aan 
haar verstrekt. Tot slot is HAM Corporation, gelet 
op haar activiteiten en doel, nauw verweven met 
de belangen van HAMC: HAMC vormt met ande-
re woorden de bestaansreden van HAM 
Corporation.
4.19.  HAM Corporation stelt terecht dat als 
zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten 
optredende lichamen en samenwerkingsverban-
den slechts kwalificeren als een coöperatie in de 
zin van artikel 10:117 BW als zij naar het toepas-
selijke recht als zodanig worden erkend. Anders 
dan HAM Corporation stelt, is het toepasselijke 
recht in het kader van deze be oor de ling echter 
het Nederlandse recht en niet het recht van de 
Verenigde Staten. De stelling dat de verweven-
heid tussen HAM Corporation en HAMC niet 
kwalificeert als een in de Verenigde Staten erken-
de rechtsvorm, zal de rechtbank dan ook onbe-
sproken laten.
4.20.  Verder stelt HAM Corporation dat het 
enkele feit dat HAMC zeggenschap zou hebben 
over HAM Corporation, nog niet betekent dat 
HAM Corporation en HAMC kunnen worden ver-
eenzelvigd. Volgens HAM Corporation zouden 
daarmee de basisbeginselen van het Nederlands 
ondernemingsrecht worden miskend, waarin on-
danks de aanwezigheid van concernverhoudin-
gen gescheiden en zelfstandige rechtspersonen 
bestaan. Ook dit verweer slaagt niet. Het criteri-
um waaraan in deze procedure getoetst moet 
worden is immers niet of er sprake is van vereen-
zelviging zoals bedoeld in het civiele (aansprake-
lijkheids)recht, maar of er sprake is van als een 
zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten 
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optredende lichamen en samenwerkingsverban-
den. Dat is, zoals gezegd, het geval. Of er sprake is 
van vereenzelviging als bedoeld in het civiele 
(aansprakelijkheids)recht kan dan ook onbespro-
ken blijven.
4.21.  Uit de vorige overwegingen volgt dat de 
rechtbank het primaire verzoek van het OM zal 
beoordelen, namelijk het verzoek om voor recht 
te verklaren dat de werkzaamheid van HAMC, 
waarvan HAM Corporation onderdeel uitmaakt, 
in strijd is met de openbare orde als bedoeld in 
artikel 2:20 BW (zie 3.1). Die be oor de ling blijkt 
uit overweging 4.30 en volgende. De rechtbank 
zal eerst beoordelen of HAMC Holland bestaat.

 Is HAMC Holland een informele vereniging?
4.22.  Het OM verzoekt een verbod en ontbin-
ding van de informele vereniging HAMC Holland. 
De vraag die eerst moet worden beantwoord is of 
er een informele vereniging HAMC Holland is. De 
rechtbank is van oordeel dat dit het geval is. Een 
informele vereniging is, kort gezegd, een vereni-
ging die niet met een akte van de notaris is opge-
richt, maar die wel een organisatorisch verband 
van personen is dat naar buiten optreedt. HAMC 
Holland voldoet aan die definitie. De rechtbank 
licht dat hierna toe.
4.23.  De politie heeft op de computer van de 
secretary van de HA-charter Haarlem naast de 
World Rules ook HAMC Holland Richtlijnen aange-
troffen. De richtlijnen bevatten regels voor de le-
den, voor de prospects en voor de hangarounds 
van de Hollandse Hells Angels. Zo zijn er onder 
meer de volgende regels voor de leden:
— [Members] Moeten in het bezit zijn van [een] 
geldig rijbewijs, motorverzekering, levensverzeke-
ring en / of begrafenisverzekering.
— Moeten op de Holland / Euro Run op de motor 
verschijnen.
— Respecteren hun Colors en laten ze niet rond 
slingeren […].
— Hells Angels Colors worden gedragen op [een] 
mouwloos vest. 
— Als Hells Angels een nieuw Charter [willen] vor-
men, in Nederland, moet men toestemming hebben 
van alle Charters […].
— Colors kunnen door andere Members in beslag 
genomen worden als geconstateerd wordt dat [een] 
Member grof fout is.
— Wanneer [een] Prospect MC een Hells Angels 
MC wordt en er leden van die MC in het gevang zijn, 
ontvangen zij ook hun Colors (dit is anders bij [een] 
Prospect van [een] Hells Angels MC die ontvangt 
zijn Colors als hij weer vrij komt).
— Bij Holland Meetings of Charter Meetings waar-
bij gestemd wordt is een 2/3 meerderheid beslis-
send behalve bij Prospect / Member stemming.

— Buitenlandse Hells Angels betalen, als zij in Hol-
land zijn, niet aan de bar.
4.24.  De Hollandse Hells Angels zijn ook ge-
bonden aan de regels. Op niet-naleving van een 
aantal regels staat een sanctie, zoals blijkt uit de 
volgende regels:
— Bij het defect gaan van de motorfiets moet men 
zorgen dat hij binnen 1 maand gerepareerd [wordt] 
of in een vergevorderd stadium van reparatie is. Bij 
het niet volgen van deze regel worden de colors in 
beslag genomen tot de motorfiets gereed is.
— Als [een] complete charter [een] [Holland] 
Meeting mist zonder opgave van reden volgt [een] 
schadevergoeding van € 250 (minimaal 2 Members 
per charter aanwezig).
— Bij het aanwezig zijn van een telefoon tijdens 
een Holland Meeting volgt een boete van €   250.
— Het laten liggen van Hells Angels bezittingen 
(pins, t-shirts, truien, petten etc.) in openbare gele-
genheden (auto’s, cafe’s etc.) en het verliezen hier-
door kost een schadevergoeding van €   125 be oor-
de ling per geval. 
4.25.  Uit deze regels blijkt ook dat er Holland 
Meetings zijn die verplicht — want op straffe van 
een boete — door elke Hollandse charter moeten 
worden bijgewoond. Die Holland Meetings vin-
den ook daadwerkelijk plaats. Dit blijkt onder 
meer uit een inbeslaggenomen agenda van een 
Hollandse Hells Angel en uit e-mailverkeer. Daar-
naast blijkt uit de hiervoor geciteerde regels dat 
op Holland Meetings volgens een bepaald stem-
mingsprincipe wordt gestemd, naar mag worden 
aan ge no men over de regels zelf en over alles wat 
de Hollandse Hells Angels verder aangaat. Tot slot 
blijkt uit inbeslaggenomen documenten dat bij-
voorbeeld rouwkransen voor overleden Hells 
Angels elders in de wereld en fi nan ciële bijdragen 
voor HAM Europe en voor HAM Corporation 
worden betaald vanuit één centraal punt in Hol-
land en vervolgens worden omgeslagen over elk 
Hollands charterlid en dat er facturen zijn gericht 
aan Hells Angels Holland.
4.26.  De rechtbank leidt uit het voorgaande af 
dat er een organisatorisch verband van Hollandse 
Hells Angels (en hun charters) is dat door hen 
wordt bestuurd via stemmingen op Holland 
Meetings: HAMC Holland. Aan het bestaan van 
HAMC Holland kan niet afdoen dat de Hollandse 
charters verschillende rechtsvormen hebben en/
of dat het bestuur van HAMC Holland mogelijk 
geen of weinig invloed op de Hollandse charters 
kan uitoefenen, zoals de belanghebbenden stel-
len.
4.27.  HAMC Holland treedt ook naar buiten 
toe op, bijvoorbeeld via een website: https://
hellsangels.nl/. Op die website staat een kaart van 
Nederland waarop alle Hollandse charters zijn 
aangegeven. Bovenaan de website staat Welcome 
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to Holland. De website bevat verder een link 
waarmee de website van HAMC kan worden be-
zocht. De rechtbank heeft gelet hierop geen rede-
nen om eraan te twijfelen dat dit een website van 
HAMC Holland is. Daaraan kan de enkele stelling 
van de belanghebbenden dat het OM niet heeft 
aangetoond dat de website wordt beheerd door 
HAMC Holland, niet afdoen. Overigens kan via de 
website van HAMC de hiervoor genoemde web-
site van HAMC Holland worden bezocht.
4.28.  Verder treedt HAMC Holland naar buiten 
toe op via de colors van de Hollandse Hells 
Angels: op de achterzijde daarvan staat immers 
als bottomrocker Holland. De stelling van de be-
langhebbenden dat de death head-logo’s van de 
Nederlandse charters verschillen en er dus geen 
eenheid naar buiten toe is, verwerpt de recht-
bank. Dat er (kleine) verschillen bestaan in death 
head-logo’s op de colors betekent immers niet 
dat de Hells Angels die de woorden HELLS ANGELS 
en HOLLAND dragen geen eenheid zijn. Tot slot 
wordt kennelijk door HAMC Holland deelgeno-
men aan het rechtsverkeer: er zijn immers factu-
ren die zijn gericht aan Hells Angels Holland.
4.29.  De informele vereniging HAMC Holland 
bestaat dus.

 Is de werkzaamheid HAMC en/of HAMC Holland in 
strijd met de openbare orde? 

4.30.  Bij de be ant woor ding van de vraag of de 
werkzaamheid van HAMC en/of HAMC Holland 
in strijd is met de openbare orde geldt als uit-
gangspunt dat de in artikel 8 van de Grondwet 
(Gw) en artikel 11 van het Het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden (EVRM) gewaarborg-
de vrijheid van vereniging en vergadering een 
grondbeginsel van de democratische rechtsstaat 
is. Een verbod van een Nederlandse rechtsper-
soon op de voet van artikel 2:20 BW of een ver-
klaring voor recht dat de werkzaamheid van een 
buitenlandse corporatie in strijd is met de open-
bare orde op de voet van artikel 10:122 BW, een 
verklaring met hetzelfde gevolg als een verbod in 
de zin van artikel 2:20 BW, betekent dan ook een 
ernstige inbreuk op dit grondrecht waaraan 
slechts in het uiterste geval mag worden toegeko-
men. Voor een verbod of een verklaring zoals 
hiervoor bedoeld moet het daarom ook gaan om 
meer dan uit maatschappelijk oogpunt onge-
wenst gedrag. Een verbod of een verklaring zoals 
hiervoor bedoeld moet worden gezien 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 rechtstelsel en die onze samen-
leving ontwrichten of kunnen ontwrichten.3
4.31.  Artikel 2:20 lid 1 BW dient te worden 
uitgelegd in het licht van artikel 8 Gw en artikel 
11 EVRM. Op basis van artikel 11 lid 2 EVRM kan 
de uitoefening van het recht van vereniging 
slechts worden onderworpen aan beperkingen 
die (i) bij de wet zijn voorzien en (ii) die in een 
democratische samenleving noodzakelijk zijn 
(iii) in het belang van de nationale veiligheid, de 
openbare veiligheid, het voorkomen van wanor-
delijkheden en strafbare feiten, voor de bescher-
ming van de gezondheid of de goede zeden of de 
bescherming van de rechten en vrijheden van an-
deren. De rechter dient bij de be ant woor ding van 
de vraag of beperkingen noodzakelijk zijn, terug-
houdendheid te betrachten gelet op de grote be-
tekenis van de vrijheid van vereniging in een de-
mocratische samenleving, zo blijkt uit de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens.4
4.32.  Uit de wetsgeschiedenis van artikel 2:20 
BW blijkt dat het begrip werkzaamheid in zijn ge-
wone feitelijke betekenis is gebruikt en dus om-
vat de daden die de rechtspersoon stelt en de 
woorden die hij in het kader van zijn organisatie 
spreekt of schrijft. Uitgangspunt is dat alleen ge-
dragingen van de rechtspersoon zelf als eigen 
werkzaamheid gelden. Wanneer de rechtsper-
soon bij gedragingen van derden zelf niet recht-
streeks betrokken is in die zin dat het (feitelijk) 
bestuur van die rechtspersoon daaraan leiding 
heeft gegeven of daartoe doelbewust gelegen-
heid heeft gegeven, kunnen die gedragingen aan 
de rechtspersoon slechts als eigen werkzaamheid 
worden toegerekend als bijzondere feiten en om-
stan dig he den daartoe grond geven.5
4.33.  De rechtbank is van oordeel dat de cul-
tuur van HAMC als bijzondere om stan dig heid in 
de hiervoor bedoelde zin moet worden gezien 
omdat die cultuur geweld meebrengt. Het plegen 
van geweld door Hells Angels kan daarom in veel 
gevallen worden toegerekend aan HAMC, ook al 
heeft HAMC daaraan geen leiding gegeven of 
daarvoor niet doelbewust gelegenheid gegeven. 
Het geweld is vaak zo ernstig en zorgt vaak voor 
zoveel onrust in de samenleving dat sprake is van 
een werkzaamheid in strijd met de openbare 
orde als bedoeld in artikel 2:20 BW. De rechtbank 
licht dit hierna toe. De rechtbank merkt daarbij 
op dat wat voor HAMC geldt, ook voor HAMC 

3 HR 26 juni 2009, r.o. 3.3, ECLI:NL:HR:2009:BI1124 (Hells 
Angels) en HR 18 april 2014, r.o. 3.5, ECLI:NL:HR:2014:948 
(Vereniging Martijn).

4 EHRM 14 januari 2014, 47732/06, EHRC 2014/77.
5 HR 26 juni 2009, r.o. 3.6, ECLI:NL:HR:2009:BI1124 (Hells 

Angels).
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Holland geldt. HAMC Holland en haar leden ma-
ken immers deel uit van HAMC.
4.34.  Hoe ziet de cultuur van HAMC er precies 
uit? De cultuur van HAMC is in de basis een cul-
tuur van wetteloosheid. HAMC ziet zichzelf als 
een 1%club, een club van outlaws: personen die 
buiten de wet (willen) staan. Veel Hells Angels 
dragen ook het 1%teken op hun colors. HAMC 
houdt het overheidsgezag zoveel mogelijk buiten 
de deur. Personen die Hells Angel willen worden 
moeten voldoen aan de eis dat zij niet bij het 
overheidsgezag behoren of hebben behoord. Dit 
blijkt uit de volgende Worldrule: 

“No undesirables in the club! For example: No 
snitches, junkies, cops or ex-cops, etc. 
Membership shall be limited to men who are 
not and have never chosen to belong to, or 
worked with any law enforcement agency or 
authority which has the power of arrest or 
incarceration.” 

Hells Angels mogen ook niet meewerken aan het 
overheidsgezag. Zo zijn zij bij aanhouding door 
de politie verplicht om zich op hun zwijgrecht te 
beroepen. HAM Corporation en de belangheb-
benden hebben dit niet gemotiveerd betwist.
4.35.  De uitstraling en het optreden van de 
Hells Angels hebben vaak tot gevolg dat anderen 
worden geïntimideerd, waardoor uitoefening van 
het overheidsgezag wordt bemoeilijkt. Slachtof-
fers van strafbare gedragingen van Hells Angels 
durven uit angst voor represailles geen aangifte 
tegen hen te doen. Getuigen durven bij strafbare 
gedragingen van Hells Angels geen verklaring of 
alleen anoniem een verklaring af te leggen. Een 
sprekend voorbeeld hiervan is het volgende inci-
dent, dat door de politie is geregistreerd. Op 7 juli 
2013 stopte in IJmuiden een bestuurder van een 
auto voor overstekende voetgangers. Twee Hells 
Angels in colors die met hun motoren achter de 
auto reden, botsten bijna tegen de auto aan. De 
bestuurder van de auto reed weg, merkte dat de 
Hells Angels hem achtervolgden en reed naar een 
politiebureau. Bij het politiebureau gaven de 
Hells Angels de bestuurder een harde vuistslag op 
het gezicht en zeiden tegen hem dat ze zijn ken-
teken hadden en dat hij nog wel aan de beurt zou 
komen. Dit alles gebeurde in aanwezigheid van 
politieagenten die naar buiten waren gekomen. 
De bestuurder durfde geen aangifte van mishan-
deling te doen, omdat hij bang was voor repre-
sailles van de Hells Angels. Getuigen die de politie 
later sprak durfden om die reden alleen anoniem 
een verklaring af te leggen.
4.36.  HAMC accepteert het plegen van geweld 
en het plegen van andere misdrijven door haar 
leden. HAMC heeft zogeheten defence funds en 
jail funds. HAMC houdt verder lijsten bij met de 
namen van de vele Hells Angels die in hechtenis 

zitten: door HAMC BHC (Big House Crew) ge-
noemd. De fondsen en de BHC-lijsten zijn er om 
alle Hells Angels die straf rech te lijk worden ver-
volgd en/of in hechtenis zitten financieel bij te 
staan. Hieruit blijkt al dat het plegen van strafbare 
feiten door Hells Angels in de cultuur van HAMC 
volstrekt normaal wordt gevonden en wordt ge-
accepteerd. Zelfs Hells Angels die zware misdrij-
ven hebben gepleegd of daarvan worden ver-
dacht worden financieel ondersteund. Een 
sprekend voorbeeld hiervan is het volgende voor-
beeld. Twee Amerikaanse Hells Angels zijn in 
2012 betrokken geweest bij een ernstige mishan-
deling van een lid van een supportclub van de 
Hells Angels dat had geweigerd om een uitgesto-
ten Hells Angel te mishandelen. De twee Hells 
Angels werden hiervoor tot lange gevangenis-
straffen veroordeeld. HAMC heeft geen afstand 
genomen van het gepleegde ernstige geweld. De 
twee Hells Angels zijn niet uit de club verwijderd. 
In plaats daarvan heeft HAMC hen op een BHC-
lijst gezet en worden zij door HAMC financieel 
ondersteund in de gevangenis.
4.37.  HAMC stimuleert en verheerlijkt het ple-
gen van geweld, waardoor Hells Angels (ernstig) 
geweld plegen. Dit blijkt uit het feit dat de club 
patches uitreikt aan Hells Angels die (ernstig) ge-
weld hebben gepleegd. Die patches worden be-
vestigd op de colors. Zo zijn er de Filthy Few-patch 
en de Dequiallo-patch. De rechtbank acht aanne-
melijk dat de Filthy Few-patch wordt uitgereikt 
aan Hells Angels die een moord (of zwaar ge-
weld) hebben gepleegd voor hun club, zoals het 
OM heeft gesteld. Daarvoor zijn onder meer de 
volgende aanknopingspunten in het dossier te 
vinden:
- Een Duitse Hells Angel heeft op 26 november 
2003 bij het Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 
verklaard dat de Filthy Few-patch na intern over-
leg kan worden verdiend door  iemand voor de 
club te vermoorden, dat er dertig Hells Angels in 
Europa zijn met die patch en ongeveer tien in Ne-
derland.
- Twee Canadese Hells Angels hebben, zo blijkt 
uit een uitspraak van 30 juni 2005 van een 
Canadese rechtbank, in een strafzaak als getuigen 
verklaard: 

“[…] that the HAMC have other distinctive 
insignia promoting violence. One is the Filthy 
Few symbol. […] [It] symbolizes that the 
bearer has killed for the organisation.”

- Een Belgische Hells Angel heeft op 29 juni 
2011, door de Belgische politie gehoord in ver-
band met de moord op drie leden van Outlaws 
MC, verklaard dat als Hells Angels bij die moord 
betrokken zouden zijn geweest, zij onmiddellijk 
een Filthy Few-patch zouden hebben gekregen.
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- Een voormalige Duitse Hells Angel heeft in 
een door hem over zijn Hells Angel-periode ge-
schreven boek over de Filthy Few-patch geschre-
ven: Filthy Few: Ein abzeichen, das Hells Angels tra-
gen, die für den Club gemordet haben oder an einer 
Tötung beteiligt waren.
- Een Californische rechtbank heeft, zo blijkt uit 
een uitspraak van 12 februari 2013, als feit vastge-
steld dat: 

“A Filthy Few patch can be earned by killing or 
assaulting someone for the benefit of the 
club.” 

De door HAM Corporation en de belanghebben-
den gegeven uitleg, namelijk dat de Filthy Few-
patch wordt uitgereikt aan de Hells Angel die het 
langst op een feest blijft (zonder te douchen), 
acht de rechtbank in het licht van de bovenge-
noemde aanknopingspunten niet geloofwaardig. 
Daarbij neemt de rechtbank in aan mer king dat 
HAM Corporation en de belanghebbenden geen 
concrete voorbeelden hebben gegeven die hun 
uitleg ondersteunen.
4.38.  Voor de Dequiallo-patch geldt hetzelfde. 
HAM Corporation en de belanghebbenden stel-
len dat deze patch symbool staat voor het over-
komen en het overwinnen van tegenslag in het 
leven, maar hebben hiervan geen enkel concreet 
voorbeeld gegeven. Daar staat tegenover dat het 
OM zijn uitleg, namelijk dat deze patch wordt 
verdiend door het plegen van verzet/geweld te-
gen de politie of andere overheidsdiensten, wel 
heeft gesubstantieerd. Zo heeft het OM een aantal 
voorbeelden opgesomd van constateringen door 
de politie dat Hells Angels die politieambtenaren 
(ernstig) hadden beledigd en/of bedreigd, korte 
tijd later de Dequiallo-patch op hun colors droe-
gen. Verder is op 22 april 2016 door een 
Haarlemse Hells Angel H) in een afgeluisterd tele-
foongesprek gezegd dat een andere Haarlemse 
Hells Angel (I) slap is omdat hij geen 
Dequiallo-patch heeft en dat hij deze patch maar 
moet halen door de wijkagent in elkaar te slaan. I 
had tot slot in een eerder afgeluisterd gesprek ge-
zegd: Als ik aangehouden word, dan ga ik voor de-
quiallo, dat weet je hé? De rechtbank acht gelet op 
het voorgaande, in onderlinge samenhang be-
zien, aannemelijk dat de Dequiallo-patch verzet/
geweld tegen de politie of andere overheidsdien-
sten symboliseert. Het feit dat een deel van de 
door het OM gegeven voorbeelden over twee van 
de drie personen van het Haarlems HA-charter 
gaat die op 7 juni 2017 door HAMC zijn gero-
yeerd, kan hier niet aan afdoen. De drie 
Haarlemse Hells Angels zijn immers volgens de 
belanghebbenden geroyeerd omdat zij hun lid-
maatschap van HAMC misbruikten. Niet is ge-
steld of gebleken dat daarmee hun uitspraken in 

verband met de Dequiallo-patch in een ander 
licht moeten worden gezien.
4.39.  Binnen HAMC worden ook een pin en 
een oorkonde uitgereikt aan Hells Angels die ge-
wond zijn geraakt bij aan de club gerelateerd ge-
weld: de Deathhead Purple Heart-pin en oorkon-
de. HAM Corporation en de belanghebbenden 
stellen dat deze pin wordt uitgereikt aan Hells 
Angels die in die hoedanigheid slachtoffer zijn ge-
worden van geweld of, zoals attorney A. Caplan 
(een Amerikaanse advocaat die HAM Corporation 
in procedures heeft bijgestaan) in zijn verklaring 
heeft geformuleerd, aan Hells Angels who 
endured substantial pain solely because they chose 
to participate as members in the activities of the 
HAMC. Deze uitleg is te beperkt gelet op de tekst 
van een Deathhead Purple Heart-oorkonde die 
bij doorzoeking van een clubhuis van de Hells 
Angels in Haarlem is gevonden. Op de oorkonde 
staat: 

“Any member who has earned the Deathhead 
Purple Heart has given his blood, in the 
Defense and Honor of the Hells Angels 
Motorcycle Club, and shall forever be revered 
by his fellow members […].” 

Uit deze oorkondetekst blijkt van een veel actie-
vere rol dan alleen de slachtofferrol: de onder-
scheiding wordt verdiend door de Hells Angel die 
zijn bloed heeft gegeven bij de verdediging van 
(de eer van) HAMC. Dit duidt op situaties waarin 
de onderscheiden Hells Angel zelf ook geweld 
heeft gebruikt en gewond is geraakt. Ook uit het 
uitreiken van de Deathhead Purple Heart-pin en 
oorkonde kan dus worden afgeleid dat HAMC 
een cultuur heeft die geweld stimuleert en ver-
heerlijkt en dat die cultuur geweld meebrengt.
4.40.  Een ander, zeer nadrukkelijk aanwezig 
aspect van de geweldscultuur van HAMC is haar 
houding ten opzichte van andere motorclubs. 
Hells Angels profileren zich als leden van de eer-
ste, de grootste en de machtigste 1%-motorclub. 
Leden van andere (1%-)motorclubs moeten in de 
ogen van de Hells Angels daarom naar hen luiste-
ren. Die leden accepteren dat vaak niet. Het ge-
volg hiervan is langdurige oorlogen tussen HAMC 
en andere motorclubs. De oorlogen gaan gepaard 
met ernstig geweld, soms met dodelijke afloop. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende inciden-
ten:
- In 2013 werd in Denemarken een 16-jarige 
jongen die zich tegenover een HA-clubhuis be-
vond zwaar mishandeld door Hells Angels, om-
dat zij dachten dat de jongen lid was van de 
Bandidos MC. Bij de mishandeling werden een ij-
zeren pijp, een hamer en een steen gebruikt. Een 
HA-prospect is hiervoor onherroepelijk veroor-
deeld tot een gevangenisstraf.
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- Op 25 maart 2015 stak een lid van een sup-
portclub van HAMC een café in Kerkrade in brand 
dat regelmatig werd bezocht door leden van 
Bandidos MC. De uitbater van het café en zijn ge-
zin, waaronder een kind van zes jaar oud en een 
kind van negen jaar oud, konden ternauwernood 
aan de dood ontsnappen. Het gezin kon met hulp 
van de brandweer het brandende pand via het 
dak verlaten. De brand stich ter is onherroepelijk 
veroordeeld tot een lange gevangenisstraf.
- Op 7 april 2016 vond in een Van der Valkhotel 
in Rotterdam een massale vecht- en schietpartij 
plaats tussen Hells Angels en leden van Mongols 
MC. Dit gebeurde te midden van ongeveer veertig 
hotelgasten en personeel. Zij vluchtten in grote 
paniek via een achterdeur het hotel uit.
- Op 25 juni 2016 vond in Leipzig, Duitsland, op 
een drukke straat een gewelddadige confrontatie 
plaats tussen Hells Angels in colors en leden van 
United Tribunes in colors. Een Hells Angel schoot 
daarbij een lid van United Tribunes door het 
hoofd, waarna dat lid overleed. Omstanders za-
gen dit. Van deze vreselijke gebeurtenis zijn door 
een omstander video-opnamen gemaakt die ter 
zitting zijn getoond.
- Op 20 augustus 2017 vond op straat bij een 
café in Ottawa, Canada, een massale vechtpartij 
plaats tussen Hells Angels in colors en leden van 
Outlaws MC in colors. Hierbij waren tientallen 
personen betrokken. De politie kon het gevecht 
alleen beëindigen met getrokken vuurwapens. 
Na het gevecht bleek dat de leden van de motor-
clubs vuurwapens, messen en boksbeugels bij 
zich hadden gehad.
4.41.  HAM Corporation en de belanghebben-
den stellen dat het incident van 7 april 2016 in 
het Van der Valkhotel niet kan worden meege-
wogen, omdat de daar aanwezige Hells Angels 
niet in colors waren en omdat de rechtbank later 
Hells Angels heeft vrijgesproken van het, kort ge-
zegd, tijdens het incident toebrengen van zwaar 
lichamelijk letsel en het in vereniging plegen van 
geweld. Deze stelling gaat niet op. Niet betwist is 
dat de massale vecht- en schietpartij heeft plaats-
gevonden. Een massale vecht- en schietpartij im-
pliceert ernstig geweld over en weer. Het incident 
is daarom bij uitstek een voorbeeld van ernstig 
geweld tussen Hells Angels en leden van een riva-
liserende motorclub, met een enorme impact 
voor omstanders. Aan de kracht van dit voor-
beeld kan niet afdoen dat de Hells Angels moge-
lijk door die omstanders niet als Hells Angels wa-
ren te herkennen of dat Hells Angels later zijn 
vrijgesproken van strafbare feiten die verband 
houden met het incident.
4.42.  HAM Corporation en de belanghebben-
den stellen verder dat een groot deel van de 1506 
incidenten die het OM heeft geschetst niet kan 

worden meegewogen. Volgens hen deugt de 
bron van de geschetste incidenten vaak niet, om-
dat die bronnen niet-verifieerbare politiesyste-
men en de pers zouden zijn. De rechtbank over-
weegt hierover als volgt. Het OM beschrijft zeer 
veel incidenten en uit de inhoud van veel van de 
incidenten komt in hoofdlijnen het beeld naar 
voren van ernstig geweld door (en tegen) Hells 
Angels dat verband houdt met de cultuur van de 
Hells Angels. Mogelijk zou, als die incidenten on-
der de loep zouden (kunnen) worden genomen, 
op een deel daarvan wat af te dingen zijn, maar 
dat zou dit beeld in hoofdlijnen niet wezenlijk 
kunnen aantasten. Van veel ingrijpende ge-
weldsincidenten, zoals het in brand steken van 
het café in Kerkrade, het doodschieten van een lid 
van United Tribunes in Leipzig en de massale 
vecht- en schietpartij in het Van der Valkhotel in 
Rotterdam (zie 4.40 en 4.41), kan overigens zon-
der meer worden uitgegaan dat deze hebben 
plaatsgevonden.
4.43.  Aan het beeld in hoofdlijnen kan niet af-
doen de stelling van belanghebbenden dat HAMC 
zijn criminele leden corrigeert en soms zelfs uit 
de club verwijdert. Die stelling is nauwelijks on-
derbouwd. De weinige voorbeelden die de be-
langhebbenden hebben gegeven, zijn gemoti-
veerd door het OM weersproken. De belangheb-
benden zijn daar verder niet op ingegaan. De stel-
ling wordt daarnaast ook tegengesproken door 
de praktijk bij de BHC-lijsten. De rechtbank ver-
wijst naar het onder 4.36 beschreven voorbeeld.
4.44.  De rechtbank heeft onder ogen gezien 
dat het OM niet van alle HA-charters in Neder-
land of daarbuiten en evenmin van HAM 
Corporation voorbeelden heeft genoemd van 
ernstige strafbare feiten. Dat doet er echter niet 
aan af dat ook HAM Corporation en deze charters 
behoren tot HAMC en zich daarmee hebben ge-
conformeerd aan de regels van HAMC en de daar-
bij behorende cultuur zoals hiervoor omschre-
ven. Het hiervoor geschetste ernstige geweld dat 
de cultuur van HAMC meebrengt is zo kenmer-
kend en zo structureel dat er een reële kans be-
staat dat dit geweld binnen afzienbare tijd (weer) 
in Nederland plaatsvindt. Het gevolg van het ern-
stige geweld is dat de lichamelijke integriteit en 
het geestelijk welzijn van personen wordt aange-
tast en dat de Nederlandse samenleving wordt 
ontwricht of kan worden ontwricht. De recht-
bank is gelet hierop van oordeel dat het, bij afwe-
ging van alle betrokken belangen en rechten, in 
een democratische samenleving noodzakelijk is 
dat voor recht wordt verklaard dat de werkzaam-
heid van HAMC in strijd is met de openbare orde 
en dat HAMC Holland wordt verboden, in het be-
lang van de rechten en vrijheden van degenen die 
zich in de Nederlandse samenleving bevinden. 
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De verklaring en het verbod roepen een halt toe 
aan gedragingen die een daadwerkelijke en ern-
stige aantasting kunnen vormen van als wezen-
lijk ervaren beginselen van ons rechtstelsel en die 
onze samenleving ontwrichten of kunnen ont-
wrichten.
4.45.  De verklaring en het verbod houden in 
dat alle Hells Angels, omdat zij tezamen de hier-
voor beschreven cultuur van HAMC en HAMC 
Holland vormen, niet meer als Hells Angel in Ne-
derland actief mogen zijn. Dit geldt dus ook voor 
de Hells Angels die lid zijn van een Nederlandse 
HA-charter. HAM Corporation mag eveneens niet 
meer in Nederland actief zijn, nu haar activiteiten 
onderdeel uitmaken van de werkzaamheid van 
HAMC.
4.46.  HAM Corporation stelt dat een verbod 
tot gevolg heeft dat derden in Nederland inbreuk 
kunnen maken op het gebruik van beeldmerken 
van HAM Corporation, zonder dat HAM 
Corporation de mogelijkheid heeft deze inbreu-
ken te stoppen of te beperken. Zij stelt dat een 
verbod daarom feitelijk neerkomt op een verzoek 
tot het ongeldig verklaren van een merk, dat al-
leen de rechtbank Den Haag bevoegd is voor een 
daarop gerichte procedure, en dat het deze recht-
bank daarom niet vrij staat de vordering van het 
OM toe te wijzen. Dit verweer slaagt niet. De 
rechtbank te Utrecht is exclusief bevoegd om te 
beslissen op verzoeken van het OM om voor 
recht te verklaren dat het doel of de werkzaam-
heid van een corporatie die niet is een Nederland-
se rechtspersoon, in strijd is met de openbare 
orde. Dit is een geheel andere vraag dan de vraag 
of een beeldmerk al dan niet geldig is. Dat een 
dergelijke verklaring voor recht mogelijk conse-
quenties heeft voor de handhaafbaarheid (in Ne-
derland) van de merkrechten van HAM 
Corporation maakt dat niet anders.

 Benoeming vereffenaar
4.47.  De in Nederland gelegen goederen van 
HAMC en het vermogen van HAMC Holland 
moeten worden vereffend. De rechtbank moet 
daarvoor een vereffenaar benoemen.

De rechtbank zal het OM in de gelegenheid 
stellen om bij akte een voorstel te doen over de 
persoon van de te benoemen vereffenaar. HAM 
Corporation en de belanghebbenden zullen in de 
gelegenheid worden gesteld om ieder bij akte op 
dit voorstel te reageren. Mogelijk is het raadzaam 
en praktisch dat het OM, HAM Corporation en de 
belanghebbenden met elkaar in overleg treden 
over de voor te stellen persoon. De rechtbank laat 
dit aan hen over.

 Verdere verloop en uitvoerbaarheid bij voorraad
4.48.  De rechtbank houdt beide zaken aan 
voor de benoeming van een vereffenaar. Voor het 
overige geeft de rechtbank in beide zaken een 
eindbeslissing: de verklaring en het verbod. De 
eindbeslissingen worden uitvoerbaar bij voor-
raad verklaard. De wet heeft dit niet uitgesloten 
en niet is gebleken dat de wetgever dit heeft wil-
len uitsluiten. De rechtbank verwijst in dit ver-
band naar de beschikking van het Ge rechts hof 
Den Haag van 4 december 2018 in een vergelijk-
bare procedure van het Openbaar Ministerie te-
gen de Satudarah Motorcycle Club (zaaknummer 
200.245.707/01).

5.  De beslissing

 De rechtbank
 In de zaak tegen HAMC
5.1.  verklaart voor recht dat de werkzaam-
heid van HAMC, waarvan HAM Corporation on-
derdeel uitmaakt, in strijd is met de openbare 
orde als bedoeld in artikel 2:20 BW,
5.2.  verklaart 5.1 van deze beschikking uit-
voerbaar bij voorraad,
 In de zaak tegen HAMC Holland
5.3.  verklaart HAMC Holland verboden en 
ontbindt HAMC Holland,
5.4.  verklaart 5.3 van deze beschikking uit-
voerbaar bij voorraad,
 In beide zaken
5.5.  stelt het OM in de gelegenheid om bij 
akte, die uiterlijk op woensdag 19 juni 2019 op de 
griffie moet zijn ontvangen, een voorstel te doen 
over de persoon van de te benoemen vereffenaar 
van de in Nederland gelegen goederen van HAMC 
en het vermogen van HAMC Holland,
5.6.  stelt HAM Corporation en de belangheb-
benden in de gelegenheid om bij akte, die uiter-
lijk op woensdag 10 juli 2019 op de griffie moet 
zijn ontvangen, op het voorstel van het OM te re-
ageren,
5.7.  houdt beide zaken voor de benoeming 
van een vereffenaar aan.

Noot

1. In deze beschikking geeft de Rechtbank 
Midden- Nederland op 29 mei 2019 in twee za-
ken een eindbeslissing. Ten eerste verklaart de 
rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministe-
rie (OM) voor recht dat de werkzaamheid van de 
buitenlandse corporatie Hells Angels Motorcycle 
Club (HAMC) in strijd is met de openbare orde op 
basis van art. 10:122 lid 1 Burgerlijk Wetboek 
(BW). Ten tweede verbiedt en ontbindt de recht-
bank op verzoek van het OM de informele vereni-
ging Hells Angels Motorcycle Club Holland 
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(HAMC Holland) op de voet van art. 2:20 lid 1 
Burgerlijk Wetboek (BW), wegens een werk-
zaamheid in strijd met de openbare orde. 
2. Slechts zeven keer eerder oordeelde de 
rechter dat een rechtspersoon het veld moest rui-
men op basis van het in 1988 in werking getreden 
art. 2:20 lid 1 BW. Het ging om de politieke partij 
CP’86 in 1998 wegens een discriminerende werk-
zaamheid (Rb. Amsterdam 18 november 1998, 
ECLI:NL:RBAMS:1998:AD2961 of 
ECLI:NL:RBAMS:1998:AN6055, AB 1998/329, 
m.nt. M.J. Kanne), de Vereniging van Enschedese 
Cannabisconsumenten in 2002 wegens het doel-
bewust (willen) overtreden van de Opiumwet 
(Rb. Almelo 29 augustus 2001,
ECLI:NL:RBALM:2001:AD3265, bekrachtigd door 
Hof Arnhem 14 januari 2002, 2001/684 – niet gepu-
bliceerd), de besloten vennootschap Euromex Trade 
in 2012 wegens witwaspraktijken (Rb. Amsterdam 
1 november 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY745), de 
Vereniging Martijn in 2014 wegens het propage-
ren van seksueel contact tussen volwassenen en 
minderjarigen (HR 18 april 2014,
ECLI:NL:HR:2014:948, AB 2014/348, m.nt. J.G. 
Brouwer en G. Molier, NJ 2014/507, m.nt. E.A. 
Alkema, Ondernemingsrecht 2015/17, m.nt. M.A. 
Verbrugh, AA 2014/0834, m.nt. R.J.B. Schutgens, 
JB 2014/104, m.nt. J.L.W. Broeksteeg, JBPR 2014/31, 
m.nt. L.M.H.A.A. Hennekens, JIN 2014/142, m.nt. 
J.L.W. Broeksteeg, JOR 2014/227, m.nt. C.D.J. 
Bulten), de broederschap Catervarius in 2018 we-
gens structurele, ernstige geweldpleging (Rb. 
Midden- Nederland 17 januari 2018, 
ECLI:NL:RBMNE:2018:113, AB 2019/93, m.nt. J.G. 
Brouwer & J. Koornstra), de vereniging Bandidos 
MC Holland in 2018 wegens gewelddadige werk-
zaamheden en het stimuleren daarvan (Rb. 
Midden- Nederland 20 december 2017,
ECLI:NL:RBMNE:2017:6241, AB 2017 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 2018-0016, m.nt. J.L.W. Broeksteeg; 
bekrachtigd door 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) en tot slot motorclub 
Satudarah MC Holland in 2019, eveneens wegens 
een gewelddadige werkzaamheid en het stimule-
ren van geweld (Rb. Den Haag 18 juni 2018,
ECLI:NL:RBDHA:2018:7183, JOR 2019/51, m.nt. 
C.D.J. Bulten, AB 2019/267, m.nt. J.G. Brouwer & J. 
Koornstra; bekrachtigd door Hof Den Haag 18 juni 
2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1451, JOR 2019/185, 
m.nt. J. van der Weele, AB 2020/80, m.nt. J.G. 
Brouwer & J. Koornstra). Negen dagen na het ver-
bod op HAMC Holland werd ook vereniging No 
Surrender MC Holland verboden en ontbonden 
vanwege het plegen en faciliteren van onder meer 

ernstige Opiumwetdelicten en geweldsmisdrijven, 
met als gevolg dat de teller van verboden rechts-
personen als bedoeld in art. 2:20 lid 1 BW nu op 
negen staat (Rb. Noord-Nederland 7 juni 2019, 
ECLI:NL:RBNNE:2019:2445, AB 2020/35, m.nt. J.G. 
Brouwer & J. Koornstra).
3. Het is pas de tweede keer dat de rechter 
op basis van het in 2012 in werking getreden 
art. 10:122 lid 1 BW verklaart dat de werkzaam-
heid van een buitenlandse corporatie in strijd is 
met de openbare orde. Eerder verklaarde de 
Rechtbank Midden- Nederland hetzelfde ten aan-
zien van de buitenlandse corporatie Bandidos MC 
In ter na tio naal. Die beslissing werd echter in ho-
ger beroep door het Hof Arnhem-Leeuwarden te-
ruggedraaid. Voor dit hof staat onvoldoende vast 
dat Bandidos MC In ter na tio naal als corporatie 
kan worden gezien, zoals vereist is in art. 10:122 
lid 1 BW. Het hof komt tot deze conclusie op basis 
van afwezigheid van mondiaal geldende regels, de 
besluitvorming, de organisatorische structuur, de 
hiërarchie alsmede het gebruik van clubkleding, 
clubnaam en de afwezigheid van een gemeen-
schappelijke website. De afwezigheid van centrale 
aansturing lijkt voor het hof vooral de doorslag te 
geven. Volgens Advocaat-Generaal (A-G) Vlas is 
deze benadering echter te streng. In zijn conclusie 
inzake de beschikking van het hof stelt hij dat voor 
het corporatiebegrip niet is vereist ‘dat sprake is 
van besluiten op het wereldwijde niveau waaraan 
alle aangesloten motorclubs zijn onderworpen’ 
(ECLI:NL:PHR:2019:1163, onder punt 3.12; zie ook 
onder punt 3 van onze annotatie in AB 2019/528). 
Naar verwachting zal de Hoge Raad in maart 
2020 in deze zaak uitspraak doen.
4. Kan HAMC, waartegen het verzoek inge-
volge art. 10:122 lid 1 BW is gericht, wel worden 
gezien als een corporatie in de zin van dit artikel 
zoals het OM betoogt? De in Californië gevestigde 
HAM Corporation (niet te verwarren met HAMC) 
alsmede zes leden van een Nederlandse Hells 
Angels-charter die allen als belanghebbenden in 
de zaak zijn aangemerkt, menen van niet. Vol-
gens hen bestaan alle Hells Angels-charters onaf-
hankelijk van elkaar en is er geenszins sprake van 
een wereldwijde organisatie van Hells Angels (r.o. 
4.6). De rechtbank oordeelt echter dat HAMC een 
corporatie is. Volgens de rechtbank is er sprake 
van een corporatie in de zin van art. 10:122 lid 1 
BW, indien zij als ‘een zelfstandige eenheid of or-
ganisatie naar buiten optreedt’ (r.o. 4.6). Op grond 
van vijf argumenten overweegt de rechtbank dat 
hiervan sprake is. Ten eerste gelden voor alle le-
den van Hells Angels dezelfde ‘Worldrules’. Dit 
blijkt uit een ‘Worldbook’ aangetroffen bij het 
Haarlemse charter. In dit boek zijn niet alleen 
procedurele bepalingen, kledingvoorschriften en 
bepalingen opgenomen die voorschrijven dat het 
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motorblok tenminste 750 cc moet zijn, maar ook 
ballotageregels: louter mannen mogen tot de 
club worden toegelaten, mits ze geen ‘snitches’, 
‘junkies’ of (oud)politieagent zijn. In de regels zijn 
ook uniforme boetebedingen opgenomen die va-
riëren van $ 100,- voor het verliezen van clubgoe-
deren tot $ 1000,- voor het verlaten van de club. 
Dat de regels wereldwijde werking hebben, blijkt 
voor de rechtbank onder meer uit de handhaving 
ervan met boetes of roye ment alsmede de rol die 
de ‘Worldmeetings’ in de naleving van regels blij-
ken te spelen. Enkel deze wereldvergadering kan 
vrijstelling van de wereldregels verlenen (r.o. 4.9). 
Doordat alle leden zijn gebonden aan de wereld-
regels, is er een mondiaal verband van Hells 
Angels dat uiteenvalt in kleinere geografische 
verbanden die vervolgens weer uiteenvallen in 
kleinere, lokale verbanden: de ‘charters’. Het 
tweede argument heeft betrekking op de wijze 
waarop (nieuwe) regels tot stand komen. Dit ge-
beurt via ‘Worldmotions’ volgens het principe 
‘one man one vote’ (r.o. 4.9). Als derde argument 
overweegt de rechtbank dat de wereldwijde or-
ganisatie zowel onder de voluit geschreven naam 
‘Hells Angels Motorcycle Club’ als onder de afge-
korte varianten ‘Hells Angels MC’ en ‘HAMC’ naar 
buiten toe optreedt. Het bewijs daarvan is te zien 
op de website www.hells-angels.com. Hierop is 
informatie te vinden over de motorclub, waarbij 
de naam ‘Hells Angels’ en het beruchte doods-
koplogo met de toevoeging ‘World’ op elke web-
pagina van die site steeds in beeld blijft. HAM 
Corporation en de zes belanghebbenden brengen 
hiertegen in dat het OM niet duidelijk heeft ge-
maakt wie deze website beheert. De rechtbank 
overweegt echter dat onvoldoende is betwist dat 
de hierboven genoemde aanduidingen de gebrui-
kelijke zijn voor de wereldwijde organisatie en 
neemt dit feit als onvoldoende weersproken aan. 
Uit de ‘Internet Rules’ blijkt bovendien dat alle le-
den van Hells Angels een jaarlijkse contributie 
dienen te betalen ‘to help the yearly expenses of 
the World Wide Web Master’. Dit is voor de 
rechtbank reden om aan te nemen dat die web-
site van HAMC is. Het vierde argument van de 
rechtbank is dat de clubkleding die de leden dra-
gen volledig uniform is: een identiek zwart vest 
met de aanduiding ‘Hells Angels MC’, waarop al-
leen de geografische aanduiding per charter ver-
schilt. Het vijfde en belangrijkste argument is dat 
er sprake is van centrale aansturing. De mondiale 
vergaderingen nemen besluiten van diverse aard 
waaraan alle leden ter wereld onderworpen zijn 
(r.o. 4.11). Gelet op deze vijf om stan dig he den 
doet zich volgens de rechtbank een zelfstandige 
eenheid voor die naar buiten toe optreedt, met 
als gevolg dat sprake is van een corporatie als be-
doeld in art. 10:122 lid 1 BW. Waarschijnlijk kan 

dit oordeel van de rechtbank in hoger beroep de 
strenge corporatietoets van het Hof Arnhem- 
Leeuwarden wel doorstaan. De Angels worden 
immers — anders dan wat dit hof bij de Bandidos 
vaststelt — in vrijwel alle facetten van hun organi-
satie centraal en mondiaal aangestuurd.
5. De tweede materiële vraag die de recht-
bank beantwoordt, is of HAMC Holland, waarte-
gen het verzoek van art. 2:20 lid 1 BW is gericht, 
is te zien als rechtspersoon in de zin van dit arti-
kel. De rechter is enkel bevoegd naar burgerlijk 
recht opgerichte rechtspersonen alsmede kerk-
genootschappen te verbieden en te ontbinden 
(art. 2:1 lid 3, 2:2 jo. 2:3 BW; Kamerstukken II 
1984/85, 17476, nrs. 5-7, p. 10; W03.16.0119/II bij 
Kamerstukken II 2016/17, 34465, nr. 4). Vaststaat 
dat HAMC Holland niet bij notariële akte is opge-
richt. Niet te min oordeelt de rechtbank dat HAMC 
Holland is te zien als een vereniging met beperkte 
rechtsbevoegdheid, die volgens ons burgerlijk 
recht eveneens heeft te gelden als rechtspersoon 
(art. 2:30 lid 1 BW). De rechtbank hanteert hier-
voor als criterium ‘een organisatorisch verband 
van personen dat naar buiten optreedt’. Volgens 
A-G Vlas in de vergelijkbare Bandidos-zaak is dit 
echter slechts één van de criteria om vast te stel-
len of sprake is van een informele vereniging. Hij 
adviseert de Hoge Raad — onder verwijzing naar 
P.L. Dijk & T.J. van der Ploeg (bewerkt door C.H.C. 
Overes, T.J. van der Ploeg en W.J.M. van Veen, Van 
vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge 
waarborgmaatschappij, Gouda: Quint 2019, p. 
50–52 — om aansluiting te zoeken bij de cumula-
tieve criteria die de bestuursrechter hanteert om 
vast te stellen of zich een informele vereniging 
voordoet. Dat wil zeggen, of er sprake is van (I) 
een ledenbestand, (II) een organisatorisch ver-
band gericht op een bepaald doel en (III) deelne-
ming aan het rechtsverkeer als eenheid. Het zou 
de eerste stap zijn naar een eenduidig(er) criteri-
um in de rechtspraak (zie ook onder punt 8 van 
onze annotatie in AB 2018/60 en onder punt 7 
van onze annotatie in AB 2019/267). 
6. Terug naar het oordeel van de rechtbank. 
Die verwijst voor de vaststelling dat HAMC 
Holland als een organisatorisch verband van per-
sonen naar buiten toe optreedt, in de eerste 
plaats naar de ‘HAMC Holland richtlijnen’ waar-
aan de Nederlandse Angels zijn gebonden. Ten 
tweede naar de verplichte vergaderingen die 
daadwerkelijk plaatsvinden. Ten derde naar de 
stemprocedure tijdens die vergaderingen. Ten 
vierde naar de gebruikte website. Ten vijfde naar 
de naam Hells Angels die (daarop) wordt gehan-
teerd in combinatie met ‘Holland’ en als laatste 
naar de uniforme clubkleding waarin de leden 
zich tooien. Dat er kleine verschillen zijn te zien 
in de doodskoplogo’s van de onderscheidenlijke 
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Nederlandse charters, doet niet af aan de eenheid 
die schuilgaat achter het gebruik van de 
Hells-Angelsnaam in combinatie met de toevoe-
ging ‘Holland’. Bovendien blijkt die eenheid ook 
uit deelneming aan het rechtsverkeer: betalingen 
worden verricht zowel van als naar ‘Hells Angels 
Holland’ (r.o. 4.23–4.28). De conclusie is dat 
HAMC Holland als vereniging met beperkte 
rechtsbevoegdheid een rechtspersoon is.
7. De belangrijkste rechtsvraag in deze zaak 
is natuurlijk of de werkzaamheid van HAMC en 
HAMC Holland zodanig in strijd is met de open-
bare orde dat een verklaring voor recht enerzijds 
en een verbod en ontbinding anderzijds gerecht-
vaardigd zijn. Die vraag beantwoordt de recht-
bank bevestigend met behulp van het aan de 
wetsgeschiedenis ontleende ontwrichtingscrite-
rium (Kamerstukken II 1984/85, 17476, nrs. 5-7, p. 
2-3): strijd met de openbare orde doet zich voor 
bij ‘gedragingen die een daadwerkelijke en ern-
stige aantasting vormen van als wezenlijk erva-
ren beginselen van ons rechtsstelsel en die onze 
samenleving ontwrichten of kunnen ontwrich-
ten’ (r.o. 4.30). Dat van (potentiële) ontwrichting 
sprake is, staat voor de rechtbank buiten kijf. Uit 
de ruim 1500 incidenten die het OM aan leden 
van Hells Angels toeschrijft, ontstaat een beeld 
van structurele, ernstige geweldpleging door en 
tegen leden van Hells Angels, zowel in binnen- als 
buitenland. Dat op een deel van deze misdrijven 
na grondige bestudering mogelijk het een en an-
der is af te dingen, doet aan dit beeld niets af, al-
dus de rechtbank (r.o. 4.30).
8. Dat deze misdrijven zijn gepleegd door 
de leden en niet door HAMC zelf, maakt het oor-
deel dat de werkzaamheid van HAMC in strijd is 
met de openbare orde als bedoeld in art. 10:122 
lid 1 BW niet anders. Tot de werkzaamheid van 
de club behoren behalve de daden die HAMC zelf 
stelt en de woorden die zij in het kader van haar 
organisatie zelf spreekt of schrijft, ook de gedra-
gingen van derden waarbij het (feitelijk) bestuur 
van HAMC rechtstreeks betrokken is geweest, al-
dus de rechtbank. Daarvan is sprake indien het 
(feitelijk) bestuur leidinggeeft aan die gedragin-
gen of daarvoor doelbewust gelegenheid biedt. Is 
geen sprake van een dergelijke rechtstreekse be-
trokkenheid, dan kunnen bijzondere feiten en 
om stan dig he den toerekening alsnog legitimeren. 
Dit bijzondere toerekeningscriterium wordt ont-
leend aan HR 26 juni 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BI1124, NJ 2009/396, m.nt. P. 
van Schilfgaarde, JOR 2009/222, m.nt. E. 
Schmieman, r.o. 3.6. In deze zaak liep een verbod 
van de Angels nog op de toerekening stuk. In on-
derhavige zaak is dat anders. De rechtbank is van 
oordeel dat er bijzondere feiten en om stan dig he-
den spelen die toerekening rechtvaardigen. Zij 

verwijst in dit verband naar de cultuur van wette-
loosheid die binnen de corporatie heerst, een cul-
tuur die niet alleen geweld stimuleert, maar ook 
daadwerkelijk meebrengt. Dit leidt de rechtbank 
af uit meerdere om stan dig he den. Ten eerste uit 
het 1%-teken dat de leden dragen om aan te ge-
ven dat zij buiten de wet staan (outlaws). Ten 
tweede uit de aversie tegen overheidsgezag, zoals 
blijkt uit de regel dat met handhaving belaste 
ambtenaren geen lid mogen zijn alsmede uit de 
zwijgplicht die geldt bij aanhouding. Ten derde 
uit de bedreiging en mishandeling van getuigen 
met als doel bezwarende verklaringen in de kiem 
te smoren. Ten vierde uit de fondsen die worden 
geworven om gedetineerde leden of leden die 
straf rech te lijk worden vervolgd financieel te on-
dersteunen. Ten vijfde uit de houding die de club 
zichzelf aanmeet ten aanzien van andere motor-
clubs, zoals Bandidos MC, Mongols MC, United 
Tribunes en Outlaws MC. Leden van deze organi-
saties zouden naar HAMC moeten luisteren, aan-
gezien leden van Hells Angels zichzelf profileren 
als lid van de ‘eerste, grootste en machtigste 
1%-motorclub’. Dit leidt meer dan eens tot ge-
welddadige, zelfs fatale escalaties. Voor het zesde 
en laatste argument verwijst de rechtbank naar 
de patches, pinnen en oorkondes die leden van 
de club krijgen, indien zij (ernstig) geweld plegen 
ten behoeve van de club. De uitleg van HAM 
Corporation en de zes belanghebbenden dat de 
Filthy Few-patch wordt verstrekt aan het lid dat 
het langst op een feest blijft — zonder te dou-
chen — acht de rechtbank gelet op de andere om-
stan dig he den, begrijpelijkerwijs niet overtuigend. 
Uit dit alles blijkt een cultuur waarin HAMC 
geenszins afstand neemt van geweld maar dit ac-
cepteert en stimuleert. Dit oordeel past in de lijn 
van eerdere uitspraken in verbodsprocedures. De 
‘cultuur van wetteloosheid’ begint inmiddels een 
begrip te worden dat eerder als regel dan als uit-
zondering wordt toegepast om gedragingen van 
derden toe te rekenen aan de te verbieden organi-
satie. In art. 2 lid 1 van het wetsvoorstel 
‘Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties’ 
waarin de Minister voor Rechts be scher ming de 
bevoegdheid krijgt om ondermijnende organisa-
ties zoals Outlaw Motorcycle Gangs te verbieden, 
is het begrip zelfs omgedoopt tot een van de ver-
bodscriteria (Kamerstukken II 2018/19, 35079, 
nr. 6).
9. Voor de be oor de ling van de werkzaam-
heid van HAMC Holland in verband met het ver-
zoek op basis van art. 2:20 lid 1 BW, overweegt de 
rechtbank simpelweg dat ‘wat voor HAMC geldt, 
ook voor HAMC Holland geldt. HAMC Holland en 
haar leden maken immers deel uit van HAMC’ 
(r.o. 4.33); zij hebben zich aan de regels en de 
daarbij behorende cultuur van HAMC geconfor-
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meerd (r.o. 4.44). Om die reden is ook de werk-
zaamheid van HAMC Holland in strijd met de 
openbare orde als bedoeld in art. 2:20 BW. 
10. Vervolgens toetst de rechtbank of het ver-
bod en de verklaring voor recht voldoen aan de 
voorwaarden die gelden voor een beperking van de 
verenigingsvrijheid zoals gesteld in art.  11 lid 2 
EVRM. De belangrijkste hiervan is of zij noodzake-
lijk is in een democratische samenleving. Deze (ex-
tra) toets ontleent de rechtbank aan de zaak Martijn, 
waarin de Hoge Raad het wets his to ri sche ontwrich-
tingscriterium terzijde schoof om vervolgens aan dit 
noodzakelijkheidscriterium te toetsen (HR 18 april 
2014,  ECLI:NL:HR:2014:948, r.o. 3.10). Die nood-
greep was in die zaak noodzakelijk om tot een ver-
bod van die vereniging te komen, aangezien van 
(potentiële) ontwrichting geen sprake was zoals 
vastgesteld door de feitenrechter in hoger beroep 
(Hof Arnhem-Leeuwarden 2 april 2013,   
ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6014, r.o. 4.20–4.22). Hier 
hanteert de rechtbank echter beide toetsen. Of dat 
iets toevoegt, wagen we te betwijfelen. In het geval 
van een (potentiële) ontwrichting van onze samen-
leving zal het immers steeds noodzakelijk zijn om 
een verbod op te leggen. Het EVRM biedt voor de 
bescherming van de verenigingsvrijheid een mini-
mumnorm en schrijft voor dat nationaal recht pre-
valeert indien het meer bescherming biedt (zie 
art. 53 EVRM). Dat ons nationale recht meer be-
scherming biedt dan het EVRM, is onder meer af te 
leiden uit rechtspraak van het EHRM, waarin het de 
ontbinding van een vereniging wegens een enkele 
daad van bijzondere ernst autoriseert (EHRM 27 ok-
tober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1027JUD000469611, 
AB 2017/72, m.nt. J.G. Brouwer & J. Koornstra, EHRC 
2017/13, m.nt. B. Roorda). In ons recht kan een enke-
le handeling nooit tot een dergelijke maat re gel lei-
den. Er moet in de regel sprake zijn van een structu-
reel patroon van misdrijven (J. Koornstra, B. Roorda, 
J.G. Brouwer, ‘Anti democratische rechtspersonen op 
ondemocratische wijze verbieden, NJB 2019/1430, 
in het bijzonder onder voetnoot 25).
11. Wat is nu de precieze omvang van de ver-
klaring voor recht ten aanzien van de corporatie 
HAMC ex art. 10:122 lid 1 BW enerzijds en het 
verbod en de ontbinding van de vereniging HAMC 
Holland ex art. 2:20 lid 1 BW anderzijds? En wel-
ke gevolgen koppelt ons recht hieraan? Wat be-
treft de verklaring voor recht overweegt de recht-
bank dat de Californische HAM Corporation 
onderdeel is van de corporatie HAMC. Deze in de 
Verenigde Staten gevestigde onderneming is de 
rechthebbende op de merknaam ‘Hells Angels’ en 
het doodskoplogo alsmede andere geregistreerde 
beeldmerken van Hells Angels. De onderneming 
stelt zichzelf ten doel deze rechten tegen inbreu-
ken te beschermen. Volgens HAM Corporation 
kwalificeert een zelfstandige eenheid of een naar 

buiten optredend lichaam of samenwerkingsver-
band slechts als een ‘coöperatie’ in de zin van 
art. 10:117 BW, indien deze als zodanig wordt er-
kend onder het toepasselijke recht. Voor 
Amerikaans recht is de verwevenheid van HAMC 
en HAM Corporation niet van belang, aldus die 
laatste. De rechtbank oordeelt echter dat het Ne-
derlandse en niet het Amerikaanse recht van toe-
passing is voor de be ant woor ding van deze vraag. 
Voor deze vraag beoordeelt de rechtbank wie er 
binnen HAM Corporation de zeggenschap heeft, 
hoe de financiën zijn geregeld alsmede welke be-
langen HAM Corporation dient. De zeggenschap 
berust volgens de rechtbank uiteindelijk bij 
HAMC, aangezien het bestuur van HAM 
Corporation altijd uit Amerikaanse Hells Angels 
dient te bestaan. Deze bestuursleden zijn op hun 
beurt weer onderworpen aan de regels van de 
‘Worldmeetings’ van HAMC. Voor wat betreft de 
fi nan ciële verhoudingen overweegt de rechtbank 
dat HAM Corporation volledig afhankelijk is van 
de bijdragen van HAMC. Tot slot oordeelt de recht-
bank dat de belangen van HAM Corporation, gelet 
op haar activiteiten en doel, zo nauw zijn verwe-
ven met die van HAMC, dat de corporation slechts 
bij de gratie van de corporatie bestaat. HAM 
Corporation stelt in dit verband nog dat zij niet 
kan worden vereenzelvigd met HAMC, ook al 
heeft die laatste de zeggenschap, gelet op het ba-
sisbeginsel van het Nederlandse ondernemings-
recht dat de aanwezigheid van concernverhou-
dingen niet in de weg staat aan het bestaan van 
gescheiden en zelfstandige rechtspersonen. Vol-
gens de rechtbank gaat het echter niet om de 
vraag of er sprake is van vereenzelviging zoals be-
doeld in het civiele (aansprakelijkheids)recht, 
maar of zich ‘als zelfstandige eenheid of organisa-
tie naar buiten optredende lichamen en samen-
werkingsverbanden’ voordoen. Van die zelfstan-
digheid is bij HAMC wel en bij HAM Corporation 
geen sprake. Hieruit volgt dat HAM Corporation 
moet worden gezien als onderdeel van de corpo-
ratie HAMC en de verklaring voor recht ook be-
trekking heeft op deze ‘corporation’.
12. Wat betreft de omvang van het verbod 
van HAMC Holland overweegt de rechtbank dat 
alle Hells Angels-leden hieronder vallen (r.o. 2.1 
en 4.45). Volgens de rechtbank hebben de char-
ters zich onderworpen aan de regels en cultuur 
van de corporatie HAMC. Niet geheel duidelijk is 
of dit ook betekent dat de Hells Angels-charters 
met eigen rechtspersoonlijkheid, eigen leden en 
een eigen werkzaamheid, onder het verbod val-
len. De rechtbank zegt dat nergens expliciet. Vol-
gens het Hof Arnhem-Leeuwarden in de verge-
lijkbare Bandidos-zaak verdraagt het zich echter 
niet met de eigen rechtspersoonlijkheid van de 
‘chapters’ (soort charters), als het verbod en de 
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ontbinding van Bandidos MC Holland ook de 
rechtspersoonlijkheid bezittende ‘chapters’ in 
haar val zouden meesleuren. Volgens het hof 
moet het OM per rechtspersoon aantonen dat de 
werkzaamheid strijd oplevert met de openbare 
orde en aldus een verbod en ontbinding recht-
vaardigt. A-G Vlas meent dat dit oordeel van het 
hof niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigt 
en evenmin on be grij pe lijk is. Hij concludeert 
evenwel dat de Bandidos-afdelingen geen vereni-
gingen zijn. Om een afdeling als informele vereni-
ging aan te kunnen merken, gelden naast de on-
der punt 5 van deze annotatie genoemde criteria 
aanvullende vereisten zoals gesteld in de litera-
tuur. De afdeling moet (IV) zelf kunnen beslissen 
over de toelating van leden en de beëindiging van 
het lidmaatschap. Daarnaast moet (V) het be-
stuur van de afdeling ver te gen woor di gings be-
voegd heid hebben en (VI) de algemene vergade-
ring van de afdeling moet het recht hebben om 
tot haar eigen ontbinding te kunnen besluiten 
(ECLI:NL:PHR:2019:1163, onder punt 3.44-3.47; 
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). Uit het feitencomplex vastgesteld 
door de rechtbank, blijkt dat de Hells Angels- 
charters niet zelf de beslissingsmacht hebben over 
de vraag wie lid mag worden en blijven. Op basis 
hiervan zouden die charters — voor zover zij niet 
zijn opgericht bij notariële akte — als afdeling in 
elk geval geen informele vereniging kunnen zijn, 
maar slechts een afdeling zonder rechtspersoon-
lijkheid met als gevolg dat zij in het kielzog van het 
verbod en de ontbinding van HAMC Holland mede 
ten ondergaan. Voor wat betreft bij notariële akte 
opgerichte Hells Angels-organisaties gaat dit argu-
ment niet op. Die hebben immers als gevolg van 
de bij de notaris verleden oprichtingsakte rechts-
persoonlijkheid. Bekend is dat dergelijke rechts-
personen daadwerkelijk bestaan, bijvoorbeeld 
Stichting Hells Angels Haarlem, Stichting Hells 
Angels Emmen, Stichting Hells Angels Northcoast 
Harlingen en Stichting Hells Angels Zwolle. Als het 
OM deze stichtingen verboden wil zien, dan dient 
het OM in de visie van het Hof Arnhem-Leeuwarden 
en A-G Vlas aan te tonen dat de afzonderlijke 
werkzaamheden van deze stichtingen, in strijd 
zijn met de openbare orde. Voor wat betreft Stich-
ting Hells Angels Haarlem zal dat niet moeilijk 
zijn; die is veroordeeld wegens deelneming aan 
een criminele organisatie (Rb. Noord-Holland 
18 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:6188).
13. Wat zijn nu de gevolgen van de verklaring 
voor recht enerzijds en het verbod en de ontbin-
ding anderzijds? De rechtbank overweegt dat de 
verklaring voor recht en het verbod tot gevolg heb-

ben ‘dat alle Hells Angels, omdat zij tezamen de 
hiervoor beschreven cultuur van HAMC en HAMC 
Holland vormen, niet meer als Hells Angel in Ne-
derland actief mogen zijn. Dit geldt dus ook voor de 
Hells Angels die lid zijn van een Nederlandse 
HA-charter. HAM Corporation mag eveneens niet 
meer in Nederland actief zijn, nu haar activiteiten 
onderdeel uitmaken van de werkzaamheid van 
HAMC’ (r.o. 4.45). Een verbod en de verklaring voor 
recht maken deelneming aan de voortzetting van 
de werkzaamheid van de vereniging alsmede van 
de corporatie zoals bedoeld in art. 140 lid 2 
Wetboek van Strafrecht (Sr) echter pas strafbaar, in-
dien het verbod en de verklaring voor recht onher-
roepelijk zijn. Dat zijn ze nog niet. De reguliere acti-
viteiten, zoals samenkomen in clubkleding, is op 
basis van dit artikel in elk geval geen strafbaar feit. 
Dat de rechtbank de beschikking uitvoerbaar bij 
voorraad heeft verklaard, verandert hier niets aan. 
Die verklaring heeft enkel effect op de ontbinding. 
De door de rechtbank benoemde vereffenaar kan 
door die verklaring direct beginnen met vereffe-
ningswerkzaamheden ten aanzien van de in Neder-
land gelegen goederen van HAMC en het vermogen 
van HAMC Holland. Het Gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden heeft op 28 januari 2020 echter — gelet op 
de definitieve gevolgen van ontbinding — een 
streep gezet door de voorlopig-uitvoerbaarverkla-
ring (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 
2020, ECLI:NL:GHARL:2020:658). Afgezien daarvan 
is het onduidelijk wat de omvang van het vermo-
gen hier te lande is, of beter gezegd: welke vermo-
gens de vereffenaar — indien de ontbinding stand-
houdt — allemaal mag vereffenen. Ook het 
vermogen van de rechtspersoonlijkheid bezittende 
charters? Dat zou zich wat ons betreft slecht ver-
houden met het beginsel dat een rechtspersoon 
een afgescheiden vermogen heeft. In de 
Bandidos-zaak oordeelt de rechtbank nog dat het 
vermogen van Bandidos MC Holland ook het ver-
mogen beslaat van de zelfstandige chapters-rechts-
personen. Daar zette het hof een streep door, aan-
gezien de eigen rechtspersoonlijkheid van de 
chapters zich daartegen verzet. Ook hier kan het 
niet zo zijn dat het vermogen van de Hells Angels 
stichtingen onder het te vereffenen vermogen valt: 
het verbods- en ontbindingsverzoek was niet ge-
richt tegen de stichtingen.
14. Het OM verzocht de rechtbank ook nog om 
het eventuele batige saldo na vereffening aan de 
Staat uit te keren. De rechtbank heeft daarover ver-
rassend genoeg geen beslissing genomen. Op basis 
van art. 2:23b lid 1 BW komt het overschot echter 
toe aan diegene die daarop volgens de statuten 
recht heeft, of anders aan de leden of de aan deel-
houders. Op basis hiervan had de rechtbank het 
verzoek moeten afwijzen.
J.G. Brouwer en J. Koornstra
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