
Colorverbod voor motorclubs moet worden geschrapt na succesvolle 

procedure  

De Hoge Raad heeft het gemeentelijke verbod tot het dragen van gilet met ‘colors’ van de motorclub 

Hells Angels onverbindend verklaard.  

Advocaten mr. C. (Chrissy) Stroobach en mr. E. (Erik) van de Pol stonden de man bij die op 22 december 

2020 door de politie werd staande gehouden terwijl hij op zijn motor op de openbare weg in Haarlem 

reed. Hij droeg zijn gilet met daarop de ‘colors’ van motorclub Hells Angels en moest deze vervolgens 

inleveren op verdenking van overtreding van het gemeentelijke ‘color’-verbod.  

Mr. Stroobach en mr. Van de Pol hebben daarop direct een klaagschrift ingediend bij de rechtbank ter 

opheffing van het beslag op het gilet en het verzoek tot onmiddellijke teruggave. Zij stelden zich op 

het standpunt dat het door de gemeente ingestelde verbod in strijd is met de Grondwet.  

“Een verbod tot het dragen van colours of een anderszins beperkende maatregel op uiterlijke 

kenmerken levert een inhoudelijke beperking op van de vrijheid van meningsuiting én een 

beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.” 

“Voor een gemeentelijke verbods- en strafbepaling die de reeds bestaande in formele zin 

opgenomen strafbepaling dupliceert, dan wel verruimt, bestaat derhalve geen ruimte. De 

bepaling uit de APV mist gelet op deze strijdigheid derhalve verbindende kracht, waarmee de 

inbeslagname onrechtmatig is.” (Standpunt behandeling in raadkamer d.d. 5 januari 2020).  

Nadat de rechtbank in eerste aanleg zich niet aan een oordeel waagde en het beklag nog afwees, heeft 

de Hoge Raad bij arrest van 24 december 2021, het beklag van de advocaten volledig gevolgd. Volgens 

de Hoge Raad had de rechtbank wel degelijk moeten beslissen op het standpunt van de raadslieden. 

De beschikking van de rechtbank werd vervolgens vernietigd, het verbod onverbindend verklaard en 

de rechtbank moet zich opnieuw gaan buigen over de zaak.  

Ondertussen is namens cliënt direct het Openbaar Ministerie aangeschreven. Wat hen betreft kon 

deze beslissing maar één mogelijke uitkomst hebben. En met succes: cliënt heeft afgelopen maand zijn 

colors teruggekregen en zijn strafzaak is door de officier van justitie geseponeerd met als reden dat hij 

ten onrechte als verdachte is aangemerkt.  

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten heeft inmiddels alle Nederlandse gemeentes 

geïnstrueerd om de verbodsbepaling te laten vervallen en handhavingsacties stop te zetten.  

 

about:blank
about:blank

