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Opstelten gebruikt te harde taal
OPINIE
MOTORCLUBS
3 Justitie boekte tot dusver geen klinkende zeges
3 Veertig strafrechtelijke
onderzoeken in drie jaar
tijd

Door Mick van Wely
Groningen Minister Opstelten
verklaarde vorige week met stevige
taal de oorlog aan de ’outlawmotorbendes’. Justitie heeft bendes al
langer op de korrel, maar beet bij
echt grote zaken in het stof.
Opvallend is dat in de brief aan de
Kamer waarin Opstelten het ’offensief’ tegen de bikers aankondigt,
het beestje niet bij de naam wordt
genoemd. De minister doelt hoofdzakelijk op leden van de Hells Angels en Satudarah. Hun ’sluipende
werkwijze’, het ’normoverschrijdend gedrag’ en de ’schijnbare onaantastbaarheid’ moeten grondig
worden aangepakt. Klare taal.
In de afgelopen maanden pakte
de nationale recherche meerdere
leden van Satudarah en de Angels
op. Arrestaties op verdenking van
afpersing, intimidatie en drugshandel. In Breda zouden ’bikers’ van
Satudarah zich bezighouden met
het intimideren en afpersen van
horecabazen. Een inval in een clubhuis in Tilburg leverde drugs en
wapens op.
Ook de Hells Angels krijgen tikken van de nationale recherche. In
oktober werd Harrie Stoeltie opgepakt op verdenking van afpersing.
De man wordt gezien als de echte
baas van de Angels terwijl Uneputty de rol van woordvoerder en
voorzitter op zich neemt. Vorige
week arresteerde de recherche bij
invallen in Putten en Amersfoort
een Hells Angel op verdenking van
wapenbezit en drugshandel.
Uit gegevens van het ministerie
blijkt dat justitie in de afgelopen
drie jaar veertig onderzoeken verrichtte naar leden van motorbendes. Aan dat getal zijn geen harde
conclusies te verbinden. Over het
aantal keren dat een zaak leidde tot
een veroordeling kan de minister
bijvoorbeeld niets zeggen.
Tegen maar liefst veertien Angels van de chapter in Oirsbeek eiste het openbaar ministerie (OM) in
2005 levenslang voor de liquidatie

¬ Loyaliteit en geslotenheid
zijn kenmerkend voor de Hells
Angels. Foto: ANP/Olaf Kraak

van clubgenoten. Een unieke eis in
Nederland met een teleurstellende
afloop. Er volgde namelijk in hoger
beroep vrijspraak. Een tweede belangrijke nederlaag leed justitie
toen ze de Angels als criminele organisatie wilde verbieden. In 2007
zette het OM zwaar in. Bij zes
rechtbanken probeerde justitie afdelingen en stichtingen verboden
te krijgen. Geen van de pogingen
slaagde.
Twee middelen faalden hier: het
neerzetten van een motorbende als
criminele organisatie en de aanpak
voor afzonderlijke feiten. Het eerste middel faalde omdat het OM
simpelweg niet kon hardmaken dat
de Angels een organisatie vormen
die gericht is op het plegen van criminaliteit. Het Hof stelde dat een
paar rotte appels nog niet betekenen dat de hele club crimineel is.
Onderzoeken naar criminele motorclubleden verlopen moeizaam,
omdat infiltratie lastig is en omdat
de leden consequent de kaken op
elkaar houden. De clubs kennen
een uitermate streng selectiebeleid. Een nieuw lid is eerst een jaar
lang ’aspirant-lid’, vergelijkbaar
met de rol van ’feut’ bij een studentenvereniging. De ’hangaround’
moet klusjes opknappen en wordt

met argusogen bekeken totdat hij
een volwaardig lid wordt. De clubs
weten wie ze toelaten. Praten bij de
politie doen de leden al helemaal
niet. Niet in de rol van informant en
niet in de rol van verdachte. De
voornaamste reden voor het falen
van het Nomads-proces.
Opstelten wil een oorlog op alle
fronten: strafrechtelijk en bestuurlijk. Maar alle wapens waarmee hij
de strijd wil aangaan bestaan al jaren. Zoals de Wet Bibob waarmee
overheden witwassen kunnen bestrijden. Waarom zou de strijd nu
ineens wel lukken?
"We zijn geen padvinders", zegt
Angel-voorzitter ’Unu’ als hij door
media wordt ondervraagd over criminaliteit binnen de club. De criminele activiteiten waarvoor justitie vermoedens en aanwijzingen
heeft zijn zonder meer zorgwekkend. De criminoloog Fijnaut
waarschuwde begin jaren negentig
al voor de clubs.
Dat Opstelten de strijd aanbindt
tegen door clubleden gepleegde criminaliteit is alleen maar te prijzen.
Maar misschien is het gezien de
eerdere teleurstellingen voor justitie verstandig eerst te scoren en dan
pas met conclusies en harde taal te
komen.
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Infiltratie
is lastig en
de leden
houden de
kaken op
elkaar

