
Uitspraak civiele procedure tegen de Hells Angels, uitgesproken op woensdag 29 maart 2019 

De procedures 

De rechtbank doet vandaag uitspraak op de verzoeken van het Openbaar Ministerie om -kort gezegd- 

de Hells Angels in Nederland te verbieden.  

De rechtbank geeft nu een samenvatting van de schriftelijke uitspraak, met daarin de belangrijkste 

overwegingen van de rechtbank. De volledige schriftelijke uitspraak wordt gelijk na deze zitting 

gepubliceerd op rechtspraak.nl. De griffier zal na afloop van deze zitting ook afschriften van de 

uitspraak aan de advocaten en de officieren geven.  

Het OM heeft twee verzoeken ingediend. Het eerste verzoek is gericht tegen Hells Angels MC, 

volgens het OM de wereldwijde organisatie van alle Hells Angels, waarvan The Corporation 

onderdeel zou uitmaken. Deze organisaties mogen volgens het OM niet meer actief zijn in 

Nederland. Het tweede verzoek is gericht tegen Hells Angels Holland, volgens het OM een 

Nederlandse organisatie van alle Hells Angels in Nederland. Deze organisatie moet volgens het OM 

worden verboden en ontbonden. 

De verzoeken van het OM zijn begin maart op zitting behandeld. Daar is verweer gevoerd door The 

Corporation. Hells Angels MC en Hells Angels Holland zijn op de juiste wijze opgeroepen maar niet 

verschenen.  

Stichting IEHA en zes leden van verschillende Nederlandse Hells Angels charters hebben zich als 

belanghebbende gemeld en verweer gevoerd.  

 

De beoordeling door de rechtbank 

Het OM stelt zich op het standpunt dat Stichting IEHA en de zes Hells Angels leden geen 

belanghebbenden zijn in deze zaak en dus ook geen verweer mogen voeren. De rechtbank oordeelt 

anders: De Stichting en de zes Hells Angels leden worden door de rechtbank aangemerkt als 

belanghebbende in deze zaken. De rechtbank zal bij de beoordeling van de verzoeken dan ook 

rekening houden met het verweer dat door belanghebbenden is gevoerd. 

De rechtbank moet in deze zaak vier vragen beantwoorden: 

- Allereerst. Bestaat Hells Angels MC? 

- En als dat zo is, is The Corporation daar dan een onderdeel van of is dat een zelfstandige 

organisatie? 

- Dan de derde vraag die de rechtbank moet beantwoorden. Bestaat Hells Angels Holland? 

- En dan de vierde vraag: is de werkzaamheid van The Corporation en –als ze bestaan- Hells 

Angels MC en Hells Angels Holland in strijd met de openbare orde? 

 

De eerste vraag: bestaat de Hells Angels MC? Volgens The Corporation en de belanghebbenden niet. 

Zij stellen dat Hells Angels charters onafhankelijk van elkaar bestaan en dat er geen sprake is van een 

wereldwijde organisatie van Hells Angels. De rechtbank stelt echter vast dat Hells Angels MC wel 

bestaat. Dat blijkt uit het volgende. 



Vaststaat dat er Worldrules bestaan. Deze regels gelden voor alle Hells Angels ter wereld. Op de 

zogenoemde Worldmeetings, bijeenkomsten van alle Hells Angels ter wereld, kunnen nieuwe 

Worldrules worden aangenomen. Dit gebeurt dan door over World Motions te stemmen volgens het 

principe one man, one vote. Uit de inhoud van de Worldrules en de notulen van Worldmeetings blijkt 

dat The Worldmeeting uiteindelijk zeggenschap heeft over alles wat de Hells Angels en hun charters 

raakt. Zo kunnen op de Worldmeetings alle beslissingen die op lager niveau zijn genomen worden 

teruggedraaid, op welk vlak ook. 

Overtreding van een Worldrule kan leiden tot het opleggen van een boete, en zelfs tot tijdelijke of 

definitieve verwijdering uit de club. Als een Hells Angel of een charter iets wil dat in strijd is met een 

Worldrule, dan moet er vrijstelling van die Worldrule worden gevraagd op een Worldmeeting. Alle 

aanwezige Hells Angels stemmen daar dan over 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.  

Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een wereldwijde organisatie van Hells Angels is 

niet van belang of er een internationaal hoofdkantoor met bestuursleden is: het gaat er om of er een 

besluiten nemende vergadering is waaraan alle Hells Angels zijn gebonden. En dat is het geval. Alle 

Hells Angels ter wereld nemen samen besluiten die het wereldwijde verband binden.  

Die 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 onder 

meer uit de website van Hells Angels MC. Alle Hells Angels dragen daarnaast unieke uiterlijke 

kenmerken waaruit blijkt dat zij lid zijn van Hells Angels MC. Hells Angels leden zijn herkenbaar aan 

hun colors (zwarte mouwloze vesten waarop patches zijn bevestigd). Iedere buitenstaander die een 

persoon ziet met die uiterlijke kenmerken weet dat hij te maken heeft met een lid van de Hells 

Angels MC.  

Concluderend: Uit het voorgaande volgt dat er een wereldwijde organisatie van Hells Angels bestaat, 

Hells Angels MC, en dat die als een zelfstandige organisatie naar buiten toe optreedt.  

 

De tweede vraag: Is The Corporation onderdeel van Hells Angels MC of is het een zelfstandige 

organisatie? 

The 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 beeldmerken van de Hells Angels. 

Het doel van The Corporation is om die beeldmerken tegen inbreuken te beschermen. Het Openbaar 

Ministerie stelt dat The Corporation een onderdeel is van Hells Angels MC. The Corporation is het 

daar niet mee eens en stelt dat zij een zelfstandige en onafhankelijke organisatie is. De rechtbank 

oordeelt hierover het volgende.  

De bestuursleden van The Corporation moeten Amerikaanse Hells Angels zijn en worden ook 

gekozen door de Amerikaanse Hells Angels. Hieruit blijkt al dat The Corporation niet los staat van 

Hells Angels MC: De Amerikaanse bestuursleden en degenen die hen kiezen zijn immers, net als alle 

andere Hells Angels, gebonden aan de beslissingen die op de Worldmeetings worden genomen. Dit 

betekent dat de zeggenschap van The Corporation (uiteindelijk) bij Hells Angels MC ligt. Verder geldt 

dat The Corporation volledig afhankelijk is van de financiële bijdragen van Hells Angels MC. Tot slot is 

The Corporation, gelet op haar activiteiten en doel, nauw verweven met de belangen van Hells 

Angels MC. Hells Angels MC vormt met andere woorden de bestaansreden van The Corporation. Al 



deze omstandigheden tezamen leiden tot het oordeel dat The Corporation onderdeel is van Hells 

Angels MC. 

  

De derde vraag: Bestaat Hells Angels Holland? 

Volgens The Corporation en belanghebbenden bestaat er geen organisatie van Hollandse Hells 

Angels. De rechtbank ziet dat anders. Een informele vereniging is, kort gezegd, een vereniging die 

niet met een akte van de notaris is opgericht, maar die wel een organisatorisch verband is van 

personen dat naar buiten optreedt. Hells Angels Holland voldoet aan die definitie.  

Er bestaan allereerst Hells Angels MC Holland Richtlijnen. De richtlijnen bevatten regels voor de 

leden, voor de prospects en voor de hangarounds van de Hollandse Hells Angels. De Hollandse Hells 

Angels zijn ook gebonden aan de regels. Op niet-naleving van een aantal regels staat een sanctie. 

Uit deze regels blijkt verder dat er Holland Meetings zijn die verplicht door elke Hollandse charter 

moeten worden bijgewoond. Op de Holland Meetings wordt ook gestemd. Er zijn daarnaast ook 

facturen gevonden die zijn gericht aan Hells Angels Holland. Hells Angels Holland neemt dus deel aan 

het rechtsverkeer. En tot slot blijkt uit inbeslaggenomen documenten dat bijvoorbeeld financiële 

bijdragen voor HAM Europe en voor The Corporation, worden betaald vanuit één centraal punt in 

Holland. Deze financiële bijdragen worden vervolgens verdeeld over elk Hollands charterlid.  

Hells Angels Holland treedt verder naar buiten toe op via een website en via de colors van de 

Hollandse Hells Angels: op de achterzijde daarvan staat immers als bottomrocker Holland.  

De rechtbank leidt uit het voorgaande af dat er een organisatorisch verband bestaat van Hollandse 

Hells Angels (en hun charters) dat door hen wordt bestuurd via stemmingen op Holland Meetings, 

namelijk de Hells Angels Holland. De informele vereniging Hells Angels Holland bestaat dus. 

 

De vierde vraag: Is de werkzaamheid Hells Angels MC, waartoe The Corporation behoort, en/of Hells 

Angels Holland in strijd met de openbare orde? 

Bij de beantwoording van deze vraag geldt als uitgangspunt dat de vrijheid van vereniging een 

grondbeginsel van de democratische rechtsstaat is. Een verbod betekent dan ook een ernstige 

inbreuk op dit grondrecht waaraan slechts in het uiterste geval mag worden toegekomen.  

Verder is van belang dat gedragingen van leden van een organisatie niet zomaar aan die organisatie 

kunnen worden toegerekend. Dat kan als het bestuur van een organisatie leiding heeft gegeven aan 

die gedragingen, en ook als het bestuur doelbewust gelegenheid heeft gegeven voor die 

gedragingen. Of als er sprake is van bijzondere feiten en omstandigheden die daartoe aanleiding 

geven, zoals bijvoorbeeld de cultuur van een organisatie. 

De rechtbank stelt om te beginnen vast dat wat voor de cultuur van Hells Angels MC geldt, ook voor 

Hells Angels Holland geldt. Hells Angels Holland en haar leden maken immers deel uit van Hells 

Angels MC.  

Hoe ziet de cultuur van Hells Angels MC er precies uit? De cultuur van Hells Angels MC is in de basis 

een cultuur van wetteloosheid. Hells Angels MC 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. 

Hells Angels MC 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.  

De uitstraling en het optreden van de Hells Angels hebben vaak tot gevolg dat anderen worden 

geïntimideerd, waardoor uitoefening van het overheidsgezag wordt bemoeilijkt. Slachtoffers van 

strafbare gedragingen van Hells Angels durven uit angst voor represailles geen aangifte tegen hen te 

doen. Getuigen durven geen verklaring of alleen anoniem een verklaring af te leggen.  

Hells Angels MC accepteert ook het plegen van geweld en het plegen van andere misdrijven door 

haar leden. Hells Angels MC staat leden die strafrechtelijk worden vervolgd en/of vastzitten 

financieel bij, ook Hells Angels die zware misdrijven hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. 

De rechtbank verwijst in dit verband verder naar een voorbeeld van twee Amerikaanse Hells Angels 

die in 2012 betrokken zijn geweest bij een ernstige mishandeling van een lid van een supportclub van 

de Hells Angels dat had geweigerd om een uitgestoten Hells Angel te mishandelen. De twee Hells 

Angels werden hiervoor tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Hells Angels MC heeft geen 

afstand genomen van het gepleegde ernstige geweld. De twee Hells Angels zijn niet uit de club 

verwijderd. In plaats daarvan werden zij door Hells Angels MC financieel ondersteund in de 

gevangenis. Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat het plegen van strafbare feiten door Hells Angels 

in de cultuur van Hells Angels MC volstrekt normaal wordt gevonden en wordt geaccepteerd.  

Dat Hells Angels MC het plegen van geweld stimuleert en verheerlijkt, waardoor Hells Angels 

(ernstig) geweld plegen, blijkt ook uit het feit dat de club patches uitreikt aan Hells Angels die 

(ernstig) geweld hebben gepleegd. Die patches worden bevestigd op de colors. Zo zijn er de Filthy 

Few-patch en de Dequiallo-patch. De rechtbank acht op grond van de door het Openbaar Ministerie 

gegeven voorbeelden aannemelijk dat de Filthy Few-patch wordt uitgereikt aan Hells Angels die een 

moord (of zwaar geweld) hebben gepleegd voor hun club. 

Voor de Dequiallo-patch geldt hetzelfde. The Corporation en de belanghebbenden stellen dat deze 

patch symbool staat voor het overkomen 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 tegen de politie of 

andere overheidsdiensten, wel heeft onderbouwd. 

Binnen Hells Angels MC worden verder ook een pin en een oorkonde uitgereikt aan leden die 

gewond zijn geraakt bij aan de club gerelateerd geweld: de Deathhead Purple Heart-pin en  

oorkonde. The Corporation en de belanghebbenden stellen dat deze pin wordt uitgereikt aan leden 

die slachtoffer zijn geworden van geweld. Deze uitleg is te beperkt gelet op de tekst van een 

Deathhead Purple Heart oorkonde. Uit deze oorkondetekst blijkt van een veel actievere rol dan 

alleen de slachtofferrol. 

Een ander, zeer nadrukkelijk aanwezig aspect van de geweldscultuur van Hells Angels MC is haar 

houding ten opzichte van andere motorclubs. Hells Angels profileren zich als leden van de eerste, de 

grootste en de machtigste 1%-motorclub. Leden van andere (1%-)motorclubs moeten in de ogen van 

de Hells Angels daarom naar hen luisteren. Die leden accepteren dat vaak niet. Het gevolg hiervan is 

langdurige oorlogen tussen Hells Angels MC en andere motorclubs. De oorlogen gaan gepaard met 

ernstig geweld, soms met dodelijke afloop.  

The Corporation en de belanghebbenden stellen 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, omdat die bronnen niet-verifieerbare politiesystemen en de pers zijn. De 

rechtbank merkt hierover op dat het OM zeer veel incidenten beschrijft en dat uit de inhoud van veel 



van de incidenten in hoofdlijnen het beeld naar voren komt van ernstig geweld door (en tegen) Hells 

Angels dat verband houdt met de cultuur van de Hells Angels. Mogelijk zou, als die incidenten onder 

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 geweldsincidenten, 

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 kan overigens 

zonder meer worden uitgegaan dat deze hebben plaatsgevonden.  

De rechtbank heeft onder ogen gezien dat OM niet van alle Hells Angels charters in Nederland of 

daarbuiten voorbeelden heeft genoemd van ernstige strafbare feiten. Dat doet er echter niet aan af 

dat ook deze charters behoren tot Hells Angels MC en zich daarmee hebben geconformeerd aan de 

regels van Hells Angels MC en de daarbij behorende cultuur zoals hiervoor omschreven.  

 

Kortom, binnen Hells Angels MC, en dus ook binnen Hells Angels Holland, is sprake van een cultuur 

die geweld met zich brengt. Vanwege deze geweldscultuur kan het plegen van geweld door 

individuele Hells Angelsleden of door charters worden toegerekend aan Hells Angels MC. 

Het ernstige geweld dat voortvloeit uit de cultuur van Hells Angels MC is zo kenmerkend en zo 

structureel dat er een reële kans bestaat dat dit geweld binnen afzienbare tijd (weer) in Nederland 

plaatsvindt. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de werkzaamheid van Hells Angels MC en 

dus ook van Hells Angels Holland in strijd is met de openbare orde.  

De Nederlandse rechter kan een internationale organisatie zoals Hells Angels MC niet verbieden. Wel 

volgt uit de verklaring voor recht dat de wereldwijde club Hells Angels MC vanaf vandaag niet langer 

in Nederland actief mag zijn. Omdat alle Hells Angels lid zijn van Hells Angels MC, treft dit dus ook 

alle leden die lid zijn van een Nederlands charter. 

Daarnaast verbiedt de rechtbank Hells Angels Holland en ontbindt zij deze informele vereniging. De 

in Nederland gelegen goederen van Hells Angels MC en het vermogen van Hells Angels MC Holland 

moeten worden vereffend. De rechtbank zal daarvoor een vereffenaar benoemen. Partijen mogen 

hierover nog een voorstel doen. 

 

Dit was de uitspraak. De griffier zal zo dadelijk aan de advocaten en de officieren een afschrift geven 

van de volledige schriftelijke uitspraak. 


