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Achtergrond

Advocaat Huib Struycken 

‘Zonder empathie loopt het mis’
Voor ouders van kinderen die uit huis zijn geplaatst, gaat hij door het vuur, ook al voelt 

het als vechten tegen de bierkaai. Waar ligt voor advocaat Huib Struycken de grens? 

Advocaat Huib Struycken (64) heeft het 
nog niet opgegeven. Zo is hij bezig 

met twee procedures bij het gerechtshof 
en een bij de Hoge Raad. Hiermee wil hij 
ervoor zorgen dat de (Europese) arresta-
tiebevelen van de ouders van een gezin 
van drie kinderen worden ingetrokken en 
dat alle pogingen om de kinderen bij de 
ouders weg te halen, ophouden. 
 Op 23 december 2011 heeft Bureau 
Jeugdzorg samen met het Duitse Jugend-
amt drie Nederlandse kinderen (2, 3 en 
4 jaar) uit huis gehaald en overgebracht 
naar pleeggezinnen in Groningen. ‘Kin-
derontvoering’, zegt Struycken vanuit 
zijn kantoor in Amsterdam. Er was geen 
grond deze kinderen uit huis te plaatsen, 
de ouders hadden eerdere relatieproble-
men weer opgelost, zegt hij. 
 Daarnaast was de Nederlandse rechter 
volgens hem niet bevoegd de beschikking 
tot uithuisplaatsing te nemen. Het gezin 
was volgens de advocaat voor die tijd al 
naar Duitsland geëmigreerd. Tot en met 
de Hoge Raad aan toe heeft hij hierover 
geprocedeerd, maar hij heeft geen gelijk 
gekregen. ‘De feiten tellen blijkbaar niet. 
Je voelt je dan volkomen machteloos.’ 
Maar stoppen is er niet bij. ‘Dan staan er 
een hele hoop mensen in de kou.’ 
 Of een zaak uiteindelijk te winnen 
valt, is voor hem niet enkel en alleen door-
slaggevend om een procedure te voeren. 

Zijn er zaken die hij niet aanneemt? Waar 
ligt ethisch voor hem de grens?
 Alleen in een situatie waarin de kin-
deren volgens hem echt gevaar zouden 
lopen als ze bij hun ouders teruggeplaatst 
zouden worden, zou Struycken van een 
procedure afzien. ‘Dat zou de grens zijn. 
Maar dat ben ik nog nooit tegengeko-
men.’ Ook bij de drie dochters van het 
gezin dat zich schuilhoudt in Duitsland is 
daar volgens Struycken geen sprake van. 
‘Absoluut niet.’
 Of hij niet bang is dat de kinderen 
uiteindelijk de dupe worden van kans-
loze procedures, die zich eindeloos voort-
slepen? ‘Als ik ervan overtuigd zou zijn 
dat de kinderen beter af zouden zijn bij 
de pleegouders dan bij hun biologische 
ouders, zou ik ermee ophouden.’ 

Rechterlijke toetsing
Het systeem op basis waarvan kinderen 
uit huis worden geplaatst, klopt niet 
volgens Struycken. Daar wil hij tegen-
wicht aan geven. ‘Ik vind dat de macht 
van Bureau Jeugdzorg (BJZ) wel zeer 
ver gaat. BJZ is een private stichting die 
subsidie krijgt voor uithuisplaatsingen, 
wat toch een overheidstaak is.’ De Raad 
voor de Kinderbescherming werkt nauw 
samen met BJZ en gaat af op meldingen 
van de stichting. Aan de hand van rap-
portages van de raad, beslist de rechtbank 

over de machtigingen voor uithuisplaat-
sing. Volgens Struycken ontbreekt het 
hier aan onafhankelijke toetsing door de 
rechter. Bij spoeduithuisplaatsingen zou 
de verantwoordelijkheid volgens hem 
beter bij de officier van justitie kunnen 
liggen, waarna de rechter die beslissing 
binnen vier dagen zou moeten toetsten 
op rechtmatigheid. ‘Daarbij moeten de 
ouders worden gehoord. Strafvordering is 
een goede blauwdruk. Nu komen ouders 
vaak pas in hoger beroep aan het woord.’ 
Hij wil hier een discussie over op gang 
brengen. ‘Ik verzet me tegen machtsuit-
oefening.’
 Struycken voelt zich emotioneel 
sterk betrokken bij deze zaken. ‘Ja, ik 
ben bewogen. Ik kan absoluut niet tegen 
onrecht. Je moet je niet mee laten slepen 
door je emoties. Maar empathie is enorm 
belangrijk voor je werk. Zonder empathie 
loopt het mis. Het gaat wel om ons, onze 
kinderen, de toekomst. Ingrijpen in het 
gezin moet het uiterste middel zijn. Ik 
vecht voor een eerlijke berechting.’ 
 Met het huidige systeem verlies je 
volgens Struycken het vertrouwen in 
de overheid en de rechter. Dat vindt hij 
ondermijnend. ‘Ik baseer me op Hugo de 
Groot die heeft gezegd dat vertrouwen, 
de goede trouw, eigenlijk de belangrijkste 
steunpilaar is voor een samenleving. En ik 
denk dat hij daar gelijk in heeft.’ 
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Gronings-Duitse  
familiezaak
De ouders van een gezin met drie 
dochters uit het Groningse Stads-
kanaal deden in 2010 en 2011 bij de 
politie aangifte tegen elkaar wegens 
mishandeling en bedreiging. Na een 
incident op 10 oktober 2011 maakte 
Bureau Jeugdzorg (BJZ) bij de Raad 
voor de Kinderbescherming melding 
van een instabiele en onveilig situatie 
in het gezin, waarna de raad in ok-
tober 2011 een onderzoek startte. Een 
maand later verhuisde het gezin naar 
het Duitse Esterwegen. Op 25 novem-
ber heeft de kinderrechter, op verzoek 

van de raad, de kinderen voorlopig 
onder toezicht gesteld en aan BJZ 
machtiging verleend de kinderen 
met spoed uit huis te plaatsen. Later 
heeft de rechtbank deze beslissing 
verlengd. Vervolgens heeft BJZ samen 
met de Duitse Jugendamt de kinderen 
(2, 3 en 4 jaar) eind december 2011 
met dwang uit huis gehaald, enige 
dagen ondergebracht in een kinder-
tehuis en aansluitend bij pleeggezin-
nen in Groningen geplaatst. 
Tegen de ondertoezichtstelling en 
de machtiging uithuisplaatsing zijn 
de ouders, bijgestaan door advocaat 
Huib Struycken, in beroep en in cas-

satie gegaan. De rechter had geen 
bevoegdheid deze beschikkingen te 
nemen, omdat de ouders al naar 
Duitsland geëmigreerd waren, was 
een van de verweren. Maar het hof 
en de Hoge Raad stelden de ouders 
niet in het gelijk. Op 28 september 
2012 namen de ouders het heft in 
eigen handen. Na afloop van een 
contactmoment bij Bureau Jeugdzorg 
in Groningen, namen ze hun drie 
dochters mee naar een onbekend 
adres in Duitsland. Diezelfde dag 
werden er Europese arrestatiebevelen 
van de ouders uitgevaardigd, net als 
in december 2011. De rechtbank wees 

het verzoek van de verlening van de 
ondertoezichtstelling en verlenging 
van de machtiging tot uithuisplaat-
sing op 25 maart 2013 af. ‘Hoe juist 
de onderbouwing van de verzoeken 
daartoe ook mag zijn.’ Maar volgens 
de rechtbank was het in het belang 
van de kinderen dat er een situatie 
van ‘rust en redelijkheid’ gescha-
pen zou worden ‘met inzet van alle 
betrokkenen’. Het hof draaide deze 
beslissing op 27 juni van dit jaar weer 
terug en verlengde de ondertoe-
zichtstelling en uithuisplaatsing tot 
februari 2014. De ouders en kinderen 
houden zich nog steeds schuil. 
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