
  

Halt-straf  
 
 
Jongeren kunnen na het plegen van bepaalde delicten, zoals overlast, 

alcoholmisbruik en diefstal, de Halt-straf aangeboden krijgen. De Halt-straf is een 

pedagogische interventie. Het doel is om de jongere ervan te laten leren, 

jongeren een tweede kans te bieden door inzicht te geven in hun gedrag en 

handelingsalternatieven aan te bieden. 
 

 

DOEL EN DOELGROEP 

De bedoeling van Halt is jongeren zo volwaardig mogelijk te laten meedoen aan de 

samenleving. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die grensoverschrijdend gedrag 

vertonen, zoals overlast, alcohol- en drugsgebruik, diefstal, ID-fraude en vernieling, 

krijgen via Halt een tweede kans. Dit doet Halt door jongeren te leren de gevolgen 

van het gedrag in te zien, jongeren te leren dat gedrag recht te zetten en door 

gedragsalternatieven te ontwikkelen. 

 

WAAROM WERKT HET 

De Halt-straf is een snel in te voeren en intensieve interventie die binnen drie 

maanden afgerond is. 

 

Belangrijk onderdeel in de Halt-straf zijn de gesprekken met ouders en de jongere, 

om stil te staan bij het grensoverschrijdende gedrag en wat de jongeren (en ouders) 

nodig hebben om dit in de toekomst te voorkomen. Wanneer blijkt dat meer hulp 

nodig is, verwijst Halt de jongeren en ouders door naar het buurtteam of de (lokale) 

verslavingszorg. 

 

Om jongeren meer inzicht te geven in de risico’s van hun gedrag bieden zij hun 

excuus aan aan het slachtoffer. Kenmerkend voor pubers is dat ze vaak niet goed de 

gevolgen van hun gedrag kunnen inschatten en zich moeilijk kunnen verplaatsen in 

een ander. Door in gesprek te gaan met het slachtoffer krijgen ze inzicht in wat hun 

gedrag met een ander heeft gedaan.  

 

Halt biedt een kortlopende interventie en is daarmee maar even in beeld, terwijl 

ouders verantwoordelijk zijn en levenslang betrokken zijn en daarom een belangrijke 

rol hebben in het voorkomen van herhaling van het strafbare gedrag. Daarom betrekt 

Halt ouders bij alle onderdelen in de straf. Ouders zijn aanwezig bij de gesprekken, 

hebben leeropdrachten waarbij de jongeren bepaalde zaken met zijn/haar ouders 

moet bespreken en maken samen afspraken over zijn/haar gedrag. 

 

PROBLEEM EN CONTEXT 

Jongeren experimenteren, dat hoort bij de ontwikkelingsfase waar ze in zitten. Maar 

soms gaan ze daarin te ver en vertonen ze grensoverschrijdend gedrag. Ook in het 

uitgaansleven is dit het geval. Experimenteren met alcohol en drugs, ID-fraude en 

grensoverschrijdend gedrag kan grote risico’s met zich meebrengen op het gebied 

van veiligheid en gezondheid. Een passende pedagogische interventie helpt de 

jongere in te zien waarom het te ver is gegaan, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe 

hij/zij het in het vervolg beter kan doen. De Halt-straf wordt ingezet bij jongeren 

die voor het eerst met de politie te maken hebben of bij jongeren die een licht 

vergrijp begaan en die met een kortlopende interventie op het rechte pad zijn te 

krijgen/houden. 

 

TOEPASSING EN UITVOERING 

De Halt-straf is landelijk geïmplementeerd en gefinancierd.  

 

Betrokken partijen en hun rol  

• Ministerie Veiligheid en Justitie (VenJ): opdrachtgever voor de uitvoering 

van de Halt-straf als wettelijke taak.  

• Gemeente: verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid met o.a. de 

handhaving van de Drank en Horeca wet.  

• Politie: constateert een strafbaar feit dat Halt-waardig is en verwijst naar 

Halt.  

• DHW-BOA: constateert een strafbaar feit dat Halt-waardig is en verwijst 

door naar Halt. 

• Halt: coördineert het inhoudelijke programma en zorgt voor de uitvoering 

van de straf. Voert gesprekken met de jongere en zijn/haar ouders. 
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Signaleert eventuele zorg en draagt zorg voor doorverwijzing naar 

hulpverlening indien nodig. Fungeert als schakel tussen zorg en politie.  

• Buurtteam of verslavingszorg: pakt een eventuele aanvullende zorgvraag die 

buiten het bereik van de Halt-straf valt op.  

• OM: bij weigering van de Halt-straf of bij zware strafbare feiten doet de 

zaak af via ZSM. 

 

Personele inzet en andere kosten 

Geen. De Halt-straf wordt gefinancierd door het ministerie van VenJ. 

 

Hulpmiddelen en instructies  

Op de website van Halt is meer informatie te vinden over de Halt-straf, waaronder:  

• Een animatie voor verwijzers over het nut van het verwijzen naar Halt. 

• Een animatie over de Halt-straf voor jongeren, zodat de jongere een beeld 

krijgt wat de Halt-straf inhoudt.  

 

Daarnaast heeft Halt twee app’s ontwikkeld:  

• Halt-app politie: bij het aanhouden van verdachten kan de politie 

gebruikmaken van een aantal speciaal voor de politie ontwikkelde apps. 

Daar is ook een Halt-app bij. Via de app kunnen agenten zien of een 

jeugdige verdachte in aanmerking komt voor een Halt-straf. Vervolgens 

wordt via een ‘beslisboom’ duidelijk welke stappen ze moeten nemen om 

een jongere door te verwijzen naar Halt. De app is te vinden op Kompol.  

• Halt-app jeugdprofessionals: de app geeft, na beantwoording van een aantal 

vragen, inzicht in welke straf een jongere kan verwachten en hoe Halt te 

werk gaat. De app vind je hier: halt-straf.jeugdconnect.nl.  

 

Aandachtspunten  

• De Halt-straf is vooral geschikt voor een specifieke doelgroep. Het risico is 

dat de Halt-straf niet het beste antwoord biedt voor een jongere, maar wel 

wordt doorverwezen door politie, Officier van Justitie, BOA of 

leerplichtambtenaar. Bij een te lichte doelgroep kan een Halt-straf 

stigmatiserend werken. Bij een te zware doelgroep is een intensievere 

interventie nodig. Dit risico probeert Halt zo goed mogelijk te beheersen 

door goede contacten te onderhouden met de verwijzers en de Halt-straf op 

maat aan te bieden door te kijken wat de jongere nodig heeft.  

• Het is belangrijk dat de verwijzers globaal weten wat de Halt-straf inhoudt 

en wat de meerwaarde ervan is;  

• Het is belangrijk dat politie en BOA consequent doorverwijzen naar Halt (en 

niet automatisch een boete opleggen), aangezien zij de enige partijen zijn 

die het ongewenste gedrag van de jongere constateren en beslissen over het 

vervolgtraject.  

• Om consequent door te verwijzen naar Halt, is het belangrijk hierover op 

lokaal niveau goede afspraken te maken met BOA’s. 

 

Aanvullende maatregelen 

Een goede samenwerking tussen politie, gemeente, BOA en Halt is een voorwaarde 

voor succes. Wanneer deze samenwerking goed verloopt, kan de Halt-straf snel en 

op een juiste manier worden ingezet. Dit houdt concreet in dat er voldoende 

toezicht aanwezig moet zijn om grensoverschrijdend gedrag door jongeren te 

signaleren. En dat de verwijzers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheid van het 

inzetten van de Halt-straf. 

 

Handhavingsactie 

Een voorbeeld om snel te kunnen handelen is de handhavingsactie. Dit is een 

kortstondige intensivering van handhaving (van bijv. alcohol, overlast of vernieling) 

rond hotspots. Op deze manier worden door Halt, samen met het OM, politie, 

gemeente en de lokale buurtteams of verslavingszorg delicten door jongeren 

aangepakt. De handhavingsactie kan lokaal worden ingezet op plekken waar veel 

sprake is van bijvoorbeeld overlast, vernieling of drankmisbruik door jongeren, zoals 

in een badplaats of rond lokale feesten.  

 

In Tilburg werd zo’n preventieve handhavingsactie georganiseerd.  

 

RESULTATEN 

 

Effect in de praktijk 

In 2006 is de Halt-straf onderzocht door Bureau Beke. Daaruit is gebleken dat vooral 

de onderdelen excuus aanbieden, herstelbemiddeling, gesprekken en leeropdrachten 

http://www.halt.nl/halt-straf/
http://halt.nl/verwijzers/
http://halt.nl/halt-straf/hoe-werkt-de-halt-straf/
http://intranet.halt.nl/showdownload.cfm?objecttype=mark.hive.contentobjects.download.pdf&objectid=8DA0D55B-D53E-8396-27919DD0EBE0FFAA
https://kompol.politieacademie.nl/
https://halt-straf.jeugdconnect.nl/#/
https://www.politie.nl/nieuws/2017/april/15/08-actie-voor-een-veilig-en-gezellig-uitgaan.html
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effectieve componenten zijn. De Halt-straf is toen doorontwikkeld en deze 

onderdelen hebben een prominentere rol gekregen. 

 

Ook is in 2014 onderzoek gedaan door Bureau Beke op het thema Alcohol. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat de beoogde effecten van het leertraject (bij de lokale 

verslavingszorg) vrijwel niet werden gerealiseerd. Sindsdien is het leertraject 

afgebouwd en doorlopen de jongeren de Halt-straf in zijn geheel bij Halt. Met daarin 

onder andere nieuwe leeropdrachten, die zijn ontwikkeld met het Trimbos-instituut.  

 

Uit onderzoek door het CBS blijkt dat 65% van de jongeren die succesvol een Halt-

straf hebben afgerond, niet meer met de politie in aanraking zijn geweest.  

 

https://hetccv.nl/onderwerpen/drank-en-horecawet/documenten/doordringen-of-doordrinken/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/28/uitvallers-halt-gaan-vaker-weer-de-fout-in

