
 

Net rond ijzervreter Meindert Stelling sluit zich  

 

Anti-kernwapen advocaat Meindert Stelling is vorige week maandag door de Raad van 
Discipline in Den Haag geschrapt van het tableau. Volgens de Raad geeft Stelling bij 
voortduring blijk ‘van een voor een advocaat zeer ongepast gebrek aan eerbied voor de 
rechterlijke autoriteiten’. Na eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen blijkt volgens de Raad 
dat Stelling zich niks aantrekt aan het oordeel van de tuchtrechter, en dat hij zich niet wil 
conformeren aan de voor advocaten geldende regels. 

De verwijten van Stelling aan het adres van het Hof van Discipline zijn onder meer vervat in 
een brief van februari 2015. Stelling schrijft onder meer: 'Het evidente bedrog van het hof 
van discipline in zijn beslissing van 19 januari jongstleden geeft aan dat het hof, hoe dan ook, 
iedere kritiek op evident rechterlijk disfunctioneren wenst te onderdrukken. (…) De uitspraak 
van 19 januari is dan ook een volmaakte travestie van tuchtrechtspraak en een ontkenning 
van de waarde van de vrijheid van meningsuiting (…). Bedrog in de vorm van een rechterlijke 
uitspraak, is een verraderlijke dolkstoot in de rug van de rechtsstaat.’ 

Ook de Haagse deken moet het ontgelden. In een andere brief schrijft Stelling onder meer: 
‘Evenmin ben ik van plan te zwichten voor het stupide machtsmisbruik van een in juridisch, 
intellectuele en morele zin door en door corrupte deken.’ 

De Raad van Discipline is van oordeel dat de uitlatingen van Stelling ‘een advocaat 
onwaardig zijn’, en acht hem een onverbeterlijke recidivist. ‘Verweerder heeft tot en met de 
zitting volhard in deze uitlatingen alsmede in zijn – vermeende – recht om deze te mogen 
gebruiken en heeft hij kenbaar gemaakt niet van plan te zijn zich voortaan te onthouden van 
dergelijke uitlatingen. Verweerder geeft er daarmee blijk van zich niets gelegen te laten 
liggen aan het oordeel van de tuchtrechter en zich niet te conformeren aan de voor 
advocaten geldende regels, waarvan de naleving noodzakelijk is voor het vertrouwen in de 
advocatuur.’ 

Volgt: ‘de meest vergaande maatregel van schrapping van het tableau’. Ook moet Stelling de 
proceskosten, begroot op 1000 euro, betalen. Stelling laat desgevraagd weten dat hij in 
hoger beroep gaat. 

 


