PROCESGANG TUCHTZAAK
deken Bas Martens van de Haagse orde van advocaten 1)
tegen
Meindert Stelling, advocaat

3 april 2010

1 x eigen verdediging (ook interessant trouwens)

Opruimingsaktie vliegbasis Volkel 2)
24 arrestanten worden vervolgd
Advocaat: Meindert Stelling

20 x vrijspraak vanwege onjuiste tenlastelegging
2 x veroordeeld, hoger beroep loopt nog
1 x verstek, verdachte meldt zich later alsnog

Doordat deze verdachte zich meldt vervalt het verstek en moet zijn zaak
opnieuw worden gedaan (deze zaak loopt nog)
10 januari 2013
Wrakingsverzoek vanwege
oneerlijke en partijdige
behandeling

31 januari 2013
Wrakingsverzoek wordt op
(bedrieglijke wijze)
afgewezen

1 februari 2013
Meindert schrijft scherpe
protestbrief aan president
van rechtbank Oost-Brabant

President rechtbank OostBrabant beklaagt zich bij
deken Haagse orde van
advocaten.

Deken Martens verzoekt
Meindert om toelichting op
de brief aan de president.

© Ontwapen!

Meindert weigert toelichting.
Beroept zich op vrijheid van
meningsuiting geregeld in de
Grondwet.

Martens erkent de vrijheid
van meningsuiting niet en
blijft een toelichting
verlangen.

6 mei 2013
Kort geding aangespannen
door Meindert.

14 juni 2013
Vordering afgewezen.
Geen woord over het beroep
de Grondwet.

11 juli 2013
Hoger beroep
Zaak loopt nog
vervolg op 14 oktober 2014

22 april 2013
Aangifte door Meindert
wegens ambtsmisbruik door
Martens.

26 juli 2013
OvJ weigert tot vervolging
over te gaan

23 januari 2014
Beklag bij Gerechtshof Den
Haag.
Zaak loopt nog

15 augustus 2013
Deken van Haagse orde van
advocaten start tuchtzaak
tegen Meindert Stelling

17 november 2013
Start mondelinge behandeling
tuchtzaak

Wraking I
Raad weigert in te gaan op
beroep op de Grondwet

16 december 2013
Uitspraak: wraking I afgewezen
Wrakingskamer beweert dat de raad
van discipline wel heeft gemotiveerd
waarom ze mag oordelen over
meningsuitingen.

27 januari 2014
Aangifte door Meindert
vanwege valsheid in
geschrifte door voorzitter en
leden wrakingskamer
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13 januari 2014
OvJ weigert tot vervolging
over te gaan

Beklag bij het Hof
Zaak loopt nog

17 maart 2014
Voortzetting van zitting 18
november 2013

Wraking II
Want raad maakt gebruik van
de wrakingsuitspraak 16
december als ware deze echt
en onvervalst.

8 april 2014
Aangifte door Meindert
Vanwege gebruik van een
valselijk opgemaakt geschrift
tegen voorzitter en leden van
de raad.

Na wraking verlaat Meindert
de rechtzaal.
10 juni 2014
OvJ weigert tot vervolging
over te gaan.

>datum<
Beklag bij het hof.

11 april 2014

12 mei 2014

9 mei 2014

Verzoek deken Martens tot
onmiddellijke schorsing
advocaat Meindert Stelling

Mondelinge behandeling
door raad van discipline

Zaak komt in de media.
Dankzij reaktie Martens
staat Meindert nu bekend
als de ‘vloekadvocaat’

2 juni uitspraak
Ondersteuningsaktie door
cliënten 4)

Advocaat Meindert
Stelling wordt niet
onmiddellijk geschorst 3)

16 mei 2014
Aangifte door Meindert
tegen deken Martens
vanwege smaad en laster.
Is in behandeling.
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14 april 2014

6 juni 2014

Schriftelijke wraking III

Wrakingsverzoek wordt
afgewezen.

Uit het proces-verbaal van de
zitting op 17 maart 2014
blijkt dat de raad ‘gewoon’
door is gegaan met de
behandeling van de zaak, dat
de raad dus wraking II naast
zich neer heeft gelegd.

20 juni 2014
Aangifte tegen een aantal
leden van de Raad inzake
valsheid in geschrifte .

7 juli 2014
UITSPRAAK:
Schorsing van vier weken. 5)

1) Een klacht over een advocaat wordt ingediend bij de deken van de orde van advocaten in de
regio waar de desbetreffende advocaat woont. De deken is een advocaat die is gekozen om

toezicht te houden op alle advocaten in zijn arrondissement. De deken kan ook zelf een
klacht indienen over een advocaat, dan heet het een dekenklacht. De zaak tegen
Meindert Stelling betreft een dekenklacht.
De deken kan de klacht voorleggen aan de tuchtrechter, dat is in eerste instantie altijd de Raad
van Discipline, in dit overzicht ‘raad’ genoemd. Deze raad kan advocaten vier sancties opleggen:
een waarschuwing, berisping, schorsing van maximaal een jaar en schrapping.
2) http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel/

3) De volledige uitspraak van de Raad van Discipline:
http://www.raadvandiscipline.nl/site/1110-Uitspraken.php
4) http://ontwapen.puscii.nl/
https://www.indymedia.nl/node/22560
5) De uitspraak vind je hier: http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken-indomein/advocaten/resultaat?beslissing=Onvoorwaardelijke%20schorsing&InstantieNaam=raad
_van_discipline_sgravenhage
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