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Voorwoord
Het jaar 2011 stond voor de Halt-sector in het teken van vooruitgang. De verschillende besturen van Halt
kwamen bij elkaar en samen hebben we een belangrijke keuze gemaakt voor de toekomst van Halt: per 2013
gaan we verder als één organisatie! Uiteraard met behoud van waar de huidige zestien Halt-organisaties sterk
in zijn: een stevige lokale verankering en een grote mate van maatschappelijk ondernemerschap.
Innovatie
De basis voor deze efficiëntere organisatie met extra
slagkracht leggen we in 2012. Een goede ontwikkeling, ook
met het oog op innovatie. Door samen te werken binnen één
organisatie ontstaat meer ruimte om te innoveren.
Lokale initiatieven met effect kunnen snel landelijk worden
ingezet en landelijke ontwikkelingen kunnen eenvoudig
worden vertaald naar de regio’s.

Spin in het web
De kennis en ervaring die Halt heeft in het voorkomen en
bestraffen van jeugdcriminaliteit maakt Halt een unieke
speler binnen het speelveld van jeugd, zorg, onderwijs en
veiligheid. Halt is een spin in het web die linken legt tussen
straf, onderwijs en zorg. Halt is een betrouwbare partner van
ministeries, gemeenten, politie, jeugd- en jongerenwerk en
onderwijs.

Twee voorbeelden: ZSM en VPT
Twee voorbeelden van dergelijke innovatie zien we ook terug
in het jaarbericht van 2011. Zo namen vijf Halt-regio’s deel
aan de zogenoemde pilots ZSM, die in samenwerking met
het Openbaar Ministerie en diverse andere partners werden
opgezet. Het doel is om Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel,
Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk veelvoorkomende
jeugdcriminaliteit aan te pakken voor slachtoffer en samen
leving.
Een ander voorbeeld is het nieuwe project ‘Veilige Publieke
Taak’ in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. In deze pilot werken Halt en scholen
samen om agressie en geweld richting de publieke taak
tegen te gaan.

Dit jaarbericht
In dit jaarbericht ziet u in vogelvlucht hoe Halt haar positie
inneemt in de samenleving en haar rol waarmaakt.
Waar nodig straffen we snel, professioneel en daadkrachtig.
Doel is dat jongeren leren van hun fouten. En wanneer nodig
adviseren en ondersteunen we jongeren, hun ouders en
professionals.
Ik wens u veel plezier tijdens het lezen van dit jaarbericht
en dank daarnaast onze partners, de bestuursleden en alle
medewerkers van Halt voor hun bijdrage aan een succesvol
jaar.

Peter den Oudsten
Voorzitter Halt Nederland
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1 Over Halt
1.1 Halt in het kort

1.2 Naar één organisatie

Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft veelvoorkomende vormen
van jeugdcriminaliteit. Dit doet Halt allereerst door jongeren
en hun ouders voor te lichten.
Daarnaast signaleert Halt overlast en voorlopers van jeugd
criminaliteit in een vroegtijdig stadium. Daar waar nodig
grijpen we in of verwijzen we door.
Jongeren die toch over de schreef gaan, bestraffen we snel,
effectief, op maat en met oog voor het slachtoffer.
Uiteraard doen we dit alles niet alleen. We voeren onze
activiteiten in nauw overleg met ministeries en gemeenten uit
en werken intensief samen met partners in onder andere de
(jeugd)zorg, de strafketen en het onderwijs.

Eén van de voornaamste ontwikkelingen in 2011 is het
besluit van de Halt-organisaties om de krachten te bundelen.
In december 2011 ondertekenden de besturen van alle
organisaties een convenant waarin is overeengekomen
dat Halt op 1 januari 2013 één organisatie zal zijn.
Eén organisatie die alle afzonderlijke kwaliteiten verenigt en
die hoogwaardige diensten levert tegen lage kosten.

Feiten en cijfers 2011
Straffen

ruim 17.000

Voorlichtingslessen

ruim 15.000

Bij 92% van de Haltstraffen zijn de ouders bij de
uitvoering betrokken

Slagvaardig en innovatief
Samenwerken in één organisatie maakt Halt efficiënter
en slagvaardiger. Hierdoor sluiten we aan bij de
maatschappelijke ontwikkeling om op efficiëntere wijze met
(overheids)middelen om te gaan. Het samengaan biedt
daarnaast meer mogelijkheden om innovatief lokaal maatwerk
landelijk in te zetten.
Lokale verankering
De lokale verbondenheid van Halt blijft bij het vormgeven
van de nieuwe organisatie leidend. Halt is sterk verankerd
in de samenleving en is een betrouwbare partner in het
proces van het signaleren, voorkomen en bestrijden van
jeugdcriminaliteit.
Lokaal maatwerk en oplossingsgericht handelen blijven
ook in de toekomst essentieel om zo veel mogelijk effect te
sorteren. Sleutelwoorden zijn: lokaal, dicht bij de praktijk,
snel en efficiënt.
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2 Halt en straf
2.1 Ontwikkelingen in 2011
In 2010 is de Halt-straf vernieuwd. In 2011 vonden de laatste
aanpassingen plaats; zo zijn de leeropdrachten vernieuwd
en is de Halt-straf schoolverzuim geïmplementeerd.
De vernieuwde Halt-straf is een wetenschappelijk onder
bouwde straf die zich van andere straffen onderscheidt
door haar sterk pedagogische opzet en doordat de straf
snel, efficiënt en op maat (aansluitend bij het delict) kan
worden ingezet. De straf bevat bovendien herstelrechtelijke
elementen als het aanbieden van excuses aan het slachtoffer
en het vergoeden van de door hem geleden schade.
Ruimere inzet Halt-straf en procesoptimalisatie
In 2011 heeft Halt samen met de partners in de strafketen
gekeken naar hoe de Halt-straf in de toekomst nog beter
kan worden ingezet. Daarbij gaat het om een bredere inzet
van de straf voor zwaardere en andersoortige delicten die
jongeren plegen.
Ook het doorverwijzen door politie en Openbaar Ministerie is
eenvoudiger gemaakt.

Verbeterde Leeropdrachten
Halt heeft de leeropdrachten die tijdens de Halt-straf worden
ingezet in 2011 vernieuwd en verbeterd. Dit gebeurde
in samenwerking met het aan de Universiteit van Leiden
gelieerde PLatform Opleiding Onderwijs en Organisatie
(PLATO).
In 2011 is het ontwikkelingstraject afgerond en hebben we
de leeropdrachten landelijk geïmplementeerd. De onder
werpen die in de leeropdrachten aan bod komen zijn
gerelateerd aan het door de jongere gepleegde delict of aan
het door hem vertoonde gedrag.
Halt levert maatwerk door tijdens de straf een passende
leeropdracht in te zetten.
Overzicht leeropdrachten
Gericht op delicten
gedrag
Algemeen

Groepsdruk

Vernieling

Grenzen verkennen

Heling

Agressie

Overlast
Vuurwerk
Verboden Toegang
Diefstal
Winkeldiefstal
Graffiti
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Gericht op achterliggend

‘Menno ziet het nut niet in van school. Ik heb
geprobeerd hem te dwingen zijn lessen te volgen,
soms door hem letterlijk in de auto te zetten en
naar school te brengen. Maar dat hielp niets, hij
bleef spijbelen.

Implementatie nieuwe Halt-straf schoolverzuim
Spijbelen is een strafbaar feit. Sinds 2010 kan een leerplicht
ambtenaar leerlingen die veelvuldig spijbelen doorverwijzen
naar Halt voor een straf. Tijdens de Halt-straf leert de jongere
onder meer wat de gevolgen zijn van zijn gedrag.

doorverwijzing, zijn vaste onderdelen gebleven van deze straf.
De straf werd getest in twee regio’s; Halt Kennemerland
en Halt Oost-Brabant. De ervaringen van zowel de Haltmedewerkers, jongeren als hun ouders waren positief.
De landelijke implementatie is inmiddels afgerond.

Het was moeilijk voor Menno om naar Halt te gaan,
maar het heeft wel zin gehad. Ik hoop dat hij zijn
school afmaakt.’
Mariska, moeder van Menno (17)

In 2011 rondde Halt het ontwikkeltraject voor een
vernieuwde Halt-straf schoolverzuim af. De verbeterde en
uitgebreidere aanpak is gebaseerd op een profielschets
van de verzuimer en bestaat uit een digitale leeropdracht,
filmpjes, reflectie en vervolgopdrachten. De screening
op eventuele achterliggende problematiek en eventuele
5

2.2 Bredere inzet Halt-straf in het kader
van ZSM
De ZSM werkwijze
Halt deed in 2011 ervaring op met de ZSM werkwijze.
Een werkwijze die staat voor Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel,
Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Middels ZSM
pakt Halt -in samenwerking met politie, Openbaar Ministerie
(OM) en andere partners in de strafketen- veelvoorkomende
jeugdcriminaliteit daadkrachtig, passend en efficiënt aan.
Met als doel snelle genoegdoening voor slachtoffer en
samenleving.
De opzet
Na aanhouding van de verdachte wordt zo spoedig mogelijk
besloten over een passende straf. Een betekenisvolle
interventie waarbij bovendien recht wordt gedaan aan de
positie van het slachtoffer en waarbij de omgeving ziet dat de
dader snel en kordaat wordt aangepakt. Dit alles kan enkel
doordat de partners in de strafrechtketen goed met elkaar
communiceren en dus snel kunnen acteren.
Halt en ZSM
Halt was in 2011 lid van de landelijke ketenwerkgroep
ZSM-jeugd waarvan ook het OM, de politie, de Raad voor
de Kinderbescherming en het ministerie van Veiligheid en
Justitie deel uitmaken. In 2011 startte Halt in vier pilotregio’s
met het verwijzen van zaken naar Halt die normaal zouden
worden bestraft door het OM. De arrondissementen Utrecht,
Rotterdam en Den Bosch hebben inmiddels ervaring
opgedaan. Haaglanden is in december van 2011 begonnen
en het arrondissement Amsterdam start in februari 2012.
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Type delicten en Halt-plus straf
Halt krijgt door ZSM andere, zwaardere delicten binnen zoals
eenvoudige mishandeling, belediging van een ambtenaar in
functie en bedreiging. Het betreft delicten die voor het OM
relatief licht zijn en waarbij de verdachte een laag recidive
risico laat zien. De Halt-straf wordt voor deze delicten
ingezet als het gaat om bekennende first-offenders zonder
extra problemen. Specifiek voor deze doelgroep wordt een
Halt-plus afdoening ontwikkeld met extra aandacht voor het
element excuses aanbieden uit de Halt-straf.
Daarmee voldoet de straf aan de doelstelling van ZSM tot
een snelle genoegdoening voor slachtoffer en samenleving.

2.3 Halt-straf in cijfers
In 2011 zijn 16.526 jongeren verwezen naar Halt voor
een straf. Dat is iets minder dan in voorgaande jaren.
Deze tendens ligt in lijn met de landelijke afname van de
criminaliteitscijfers sinds 2002.

Het aantal afgeronde Halt-straffen ligt aanzienlijk hoger, op
bijna 18.000. Dat komt omdat een aantal zaken die in 2010
zijn doorverwezen, in 2011 daadwerkelijk zijn afgerond.
De ouderbetrokkenheid bij de Halt-straf was net als in
andere jaren groot. Tweeënnegentig procent van de ouders
was aanwezig bij de straf.

Aantal in 2011 ontvangen Halt-verwijzingen

Aantal Halt-straffen afgerond in 2011

3%
15%

82%

Van politie 13.580

Vermogensdelicten 5.116

Van leerplichtambtenaar 2.545

Schoolverzuim 2.509

Van andere verwijzer 401

Openbare orde 2.458
Vuurwerkovertredingen 2.255
Baldadigheid 1.962

Totaal 16.526

Vernieling 1.660
Overige delicten 1.349

Totaal 17.309

Aanwezigheid ouders bij het startgesprek van de Halt-straf
8,2 %
91,8 %

Ouders aanwezig
Ouders afwezig

Geslacht Halt-jongeren

26,5 %

73,5 %

Mannelijk 73,5
Vrouwelijk 26,5
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Geslacht Halt-jongeren naar delictscategorie

			

Mannelijk

Vrouwelijk

Vermogensdelicten (diefstal, winkeldiefstal etc.)

53,3%		

46,7%

Schoolverzuim			

60,5%		

39,5%

Openbare orde			

79,6%		

20,4%

Vuurwerkovertredingen			

96,6%		

3,4%

Baldadigheid			

91,8%		

8,2%

Vernieling			

91,4%		

8,6%

Overige delicten			

75,6%		

24,4%

Leeftijdsopbouw Halt-cliënten naar delictcategorie (in absolute aantallen)

≤12

8

13

14

15

16

17

≥18

Totaal

Vermogensdelicten

367

886

1.249

1.132

875

574

33

5.116

Schoolverzuim

22

175

495

763

693

355

6

2.509

Openbare orde

93

233

428

575

659

448

22

2.458

Vuurwerkovertredingen

308

501

550

429

293

161

13

2.255

Baldadigheid

158

350

449

374

341

250

40

1.962

Vernieling

121

230

310

330

344

268

57

1.660

Overige delicten

92

197

235

280

299

235

11

1.349

Totaal

1.161

2.572

3.716

3.883

3.504

2.291

182

17.309

Leeftijdsopbouw naar delictscategorie (in percentages)

≤12

13

14

15

16

17

≥18

Vermogensdelicten

7,2%

17,3%

24,4%

22,1%

17,1%

11,2%

0,6%

Schoolverzuim

0,9%

7,0%

19,7%

30,4%

27,6%

14,1%

0,2%

Openbare orde

3,8%

9,5%

17,4%

23,4%

26,8%

18,2%

0,9%

Vuurwerkovertredingen

13,7%

22,2%

24,4%

19,0%

13,0%

7,1%

0,6%

Baldadigheid

8,1%

17,8%

22,9%

19,1%

17,4%

12,7%

2,0%

Vernieling

7,3%

13,9%

18,7%

19,9%

20,7%

16,1%

3,4%

Overige delicten

6,8%

14,6%

17,4%

20,8%

22,2%

17,4%

0,8%

Totaal

6,7%

14,9%

21,5%

22,4%

20,2%

13,2%

1,1%

Leeftijdsopbouw Halt-jongeren
17 18≥ 12≤
16

12 jaar en jonger 6,7%
13 jaar 14,9%
13

14 jaar 21,5%
15 jaar 22,4%
16 jaar 20,2%
17 jaar 3,2%

14

18 jaar en ouder 1,1%

15
Totaal 100%
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3 Uitgelicht
3.1 Veilige Publieke Taak
Het beledigen van een agent, het schelden tegen een
docent of het bespugen van een tramconducteur… Halt
vindt agressie en geweld tegen werknemers met een
publieke taak onacceptabel. Daarom hebben Halt en het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de
handen ineen geslagen en in 2011 de pilot ‘Halt en Veilige
Publieke Taak’ gestart. Samen met partners maakt Halt zich
sterk om agressie tegen overheidsdienaars te voorkomen en
te bestraffen.
Voorkomen begint bij bewustwording
Voorkomen start met bewustwording over de rol van de
publieke taak. Het is nodig om vragen aan bod te laten
komen als; ‘Wat is de publieke taak?’, ‘Waarom is dit
belangrijk?’ en ‘Wat doet agressie met een politieagent, een
docent of een tramconducteur?’. Daarom startte Halt medio
2011 met de opzet van een methodiek voor schoolprojecten
in het kader van Veilige Publieke Taak en het werven van
scholen om deze methodiek te testen. Doel is om veiligheid
van de uitvoering van en respect voor de publieke taak onder
de aandacht te brengen.
Veel animo schoolprojecten
Scholen uit de regio’s Noord-Holland en Zuid-West
Nederland konden zich vanaf medio 2011 aanmelden voor
in totaal tien beschikbare schoolprojecten. Het animo onder
10

de scholen bleek groot. Ruim zeventig scholen meldden
zich aan, van basisscholen tot voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs. Halt en de scholen zullen in
de eerste helft van 2012 deze schoolprojecten uitvoeren.
Aansluitend vindt evaluatie plaats.
Bewustwording bij schoolpersoneel, ouders en
leerlingen
Het schooltraject richt zich op jongeren, ouders en school
personeel. Halt gaat met schoolpersoneel in gesprek over
een sociaal en veilig schoolklimaat en het belang van het
oppikken van signalen en het melden van grens
overschrijdend gedrag. Daarnaast geven docenten en Halt
voorlichting in de klas over de rol die de publieke taak heeft
(ook het onderwijs) en de gevolgen die agressie en geweld
tegen de publieke taak kunnen hebben. Tot slot betrekt Halt
ouders in hun rol als opvoeder door in gesprek te gaan over
thema’s over de publieke taak, normoverschrijdend gedrag
en respect.
Straf na overtreding
Jongeren die een ambtenaar in functie beledigen kunnen
worden doorverwezen naar Halt voor een passende straf.
Dit gebeurt door middel van het gebruik van de discretionaire
bevoegdheid van het OM. Dit hangt samen met de pilots
ZSM, waarbij belediging van een ambtenaar in functie één
van de delicten is waarvoor kan worden doorverwezen
naar Halt.

‘Op elke school zitten rouwdouwers met een kort

3.2. Agressie Regulatie Training op scholen

lontje. Ook op de onze. Wij besloten ART (Agressie
Regulatie Training) in te zetten voor deze
jongeren. Na het volgen van ART zitten ze duidelijk
beter in hun vel en dat komt ook de kwaliteit van
het onderwijs ten goede.’
Docent Via Nova College, Utrecht

Sommige jongeren hebben moeite zich te beheersen.
Zij zijn snel (verbaal) agressief en hebben geen oog voor de
gevolgen. Deze jongeren hebben hier niet alleen zelf last van,
zij veroorzaken ook overlast voor hun omgeving. Het is van
belang te voorkomen dat hun gedrag van kwaad tot erger
wordt. Om agressief gedrag bij jongeren tegen te gaan en
hen alternatief gedrag aan te leren, startte het Ministerie van
Veiligheid en Justitie in 2009 met de pilot Agressie Regulatie
Training op school. Halt Kennemerland is projectleider van
deze landelijke pilot.

Feiten en cijfers
In verschillende regio’s in Nederland zijn ongeveer docenten
en Halt-medewerkers opgeleid tot ART-trainer in het kader
van het project ART op School. In totaal gaat het om
140 docenten en 20 Halt medewerkers. In 2011 vonden
op 35 scholen meer dan 60 groepen ART plaats. Op 9 van
deze scholen waren Halt-medewerkers actief als ART-trainer.
In zeven regio’s zijn Halt-medewerkers opgeleid tot ARTtrainers opgeleid,
namelijk in Amsterdam, Flevoland, Hollands Midden
Haaglanden, Kennemerland, Noord-Nederland, Oost-Brabant
en Rotterdam Rijnmond.

Nieuw gedrag en denkwijze aanleren
Tijdens de Agressie Regulatie Training leren de jongeren
hun boosheid te herkennen en onder controle te houden.
Zij leren sociale vaardigheden om zich beter te kunnen
uiten. Bovendien wil de training morele normen en waarden
verhogen. Zo leert de jongere dat hij een keuze heeft in zijn
gedrag. Ouders worden betrokken bij de training.
Training op school
Juist scholen weten welke jongeren het lastig vinden om hun
boosheid onder controle te houden en welke jongeren over
de schreef kunnen gaan. Daarom vindt de training op school
plaats. Docenten en Halt-medewerkers zijn opgeleid om in
tweetallen de training te geven aan groepjes van ongeveer
zes jongeren. Het schooljaar 2011-2012 is het laatste
pilotjaar. Halt kijkt samen met de scholen hoe de trainingen
na de pilot een vervolg kunnen krijgen.
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3.3 Haarlem: Succesvolle aanpak overlast
door ondersteuning ouders

De belangrijkste les die Lidia aan de workshop
overhoudt is: communiceer met je kind! In vier
sessies van anderhalf uur leert “Ik kan me beter
verplaatsen in de belevingswereld van mijn zoon.
Weet nu hoe ik hem kan nodigen om zijn mening te
geven, kunt laten merken hoe het voor jou is als
hij niet luistert, hoe goed het voor hem voelt om
complimenten te krijgen, dat je soms even het juiste
moment moet afwachten om iets bespreekbaar te
maken.
En vooral: dat je nooit met elkaar in gesprek moet
gaan als je nog boos bent. ‘Soms ben ik zo boos op
hem, dan kan ik gewoon niet meer nadenken. Je kunt
beter even wachten en dan je boosheid nuttig
gebruiken, dat werkt veel beter. En dat met die
complimenten, dat werkt echt. Ik was niet gewend
ze te geven, en hij was niet gewend ze te krijgen.
Soms is het beter te zeggen wat hij goed doet dan
wat hij verkeerd doet. Hij reageert dan anders,
vriendelijker.’
Lidia, moeder van Rodriguez (13)
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In Haarlem veroorzaakte een groep kinderen tot 12 jaar
overlast op een plein. Buurtbewoners klagen over lawaai,
rommel op straat, vernielingen en verbale intimidatie.
Volgens winkeliers wordt er regelmatig gestolen. Dat moet
stoppen, vonden alle betrokkenen. Daarom sloegen alle
professionals uit de wijk zoals gemeente, jongerenwerk,
scholen, politie en Halt in 2011 de handen ineen.
Halt coördineerde deze samenwerking. Samen ontwikkelden
zij een aanpak om de overlast een halt toe te brengen.
En met succes.

Bewustwording ouders
De aanpak richtte zich op de ouders van de kinderen.
Gezamenlijk brachten de betrokken partijen in kaart welke
kinderen het betrof. De gemeente stuurde hun ouders
vervolgens een brief over de overlast waarin stond dat Halt
hen zou bellen voor het maken van een afspraak, waarbij Halt
thuis op bezoek zou komen.
Tijdens deze huisbezoeken ging Halt met de ouders en
hun kinderen in gesprek. Ouders kregen tips van de Haltmedewerker en konden vragen stellen of opmerkingen
maken. Sommige ouders gaven aan dat zij wel meer
ondersteuning zouden willen.
Opvoedingsondersteuning in reeks workshops
Dankzij de gesprekken werd het veel rustiger op het plein.
Maar daar hield het niet op. Een aantal ouders gaf aan meer
ondersteuning te willen bij de opvoeding van hun kind.
Van hen zijn enkelen doorverwezen naar de hulpverlening.
Tevens organiseerden Halt en welzijnsorganisatie Kontext een
reeks opvoedworkshops volgens de methodiek Ouders van
Tegendraadse Jeugd. Ouders kregen tips over hoe om te
gaan met je spelende kind op straat. Ook konden de ouders
onderling ervaringen met elkaar delen. De negen ouders
kwamen en bleven komen; zij ervoeren deze werkwijze als
een prettige en laagdrempelige ondersteuning.

3.4 Eindhoven: Voorkomen escalatie
groepsgedrag door Flashback
Een groep Eindhovense jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar
veroorzaakte in 2011 zoveel overlast in een wijk, dat alle
instanties zich grote zorgen maakten over de groep.
Ook buurtbewoners waren het zat, zij waren zeer negatief
over de jongeren en hadden er last van. Op aanraden van de
politie, JPP en het jongerenwerk zijn de jongeren verwezen
naar Halt waar zij deelnamen aan Flashback.
‘We hebben Flashback in ons werkgebied in
2011 ingezet voor dertien groepen jongeren in
acht gemeenten. Zowel om te voorkomen dat het
groepsgedrag escaleerde als om uit de hand gelopen
groepsgedrag te bestraffen.

Opzet Flashback
Halt zet Flashback in om uit de hand gelopen groepsgedrag
bespreekbaar te maken. De methode Flashback wordt
vaak ingezet als onderdeel van de Halt-straf, maar is ook
zeer geschikt om te voorkomen dat het groepsgedrag

escaleert. Middels Flashback krijgen jongeren inzicht in het
groepsgedrag. Aan de hand van een passende bioscoopfilm
gaat een Halt-medewerker met jongeren in gesprek
over een uit de hand gelopen situatie waarbij een groep
grensoverschrijdend gedrag vertoont. In een aantal sessies
bespreken de jongeren hun gedrag. Daardoor worden ze
zich bewust van waarom hun gedrag uit de hand liep of kan
lopen en hoe ze dit kunnen voorkomen.
Veranderd beeld en minder overlast
Deelname aan Flashback zorgde ervoor dat het beeld dat de
buurtbewoners hadden van de Eindhovense groep jongeren
veranderde. De groep veroorzaakte niet langer overlast
maar zette zich in voor de wijk. In samenwerking met het
jongerenwerk organiseerden ze diverse activiteiten voor
anderen.

Soms waren de positieve effecten direct na afloop
zichtbaar.
Andere groepen zetten zich eerst extra af maar
veranderden hun gedrag later in positieve zin.
Het mooie van Flashback is dat je jongeren op een
ontspannen manier inzicht geeft in hun gedrag.
Je ziet dat ze zich steeds bewuster worden van de
impact van hun eigen gedrag op de groep.
Het programma wordt ook erg gewaardeerd door
partners als gemeentes en jongerenwerk.
Een jongerenwerker heeft vaak al tevergeefs van
alles geprobeerd.
Met Flashback slaag je er dan vaak toch nog in om
die impasse te doorbreken en iedere jongere wiens
ogen worden geopend is er ten slotte één.’
Wendy Daniels, Halt-medewerker Halt Oost-Brabant
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delicten
Halt-waardige delicten
Artikel
141 lid 1 Sr
142 lid 2 Sr
310 Sr
311 lid 1 onder 4e Sr
321 Sr
326 Sr
350 Sr
416/417bis Sr
424 Sr
453 Sr
461 Sr
1.2.2/1.2.4/ 2.3.6 Vuurwerkbesluit
APV’s

2, lid 3 en 4c Leerplichtwet
72/73 Wet personenvervoer
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Omschrijving
openlijk geweld tegen goederen
misbruik maken van alarmnummers
(winkel)diefstal en poging tot
(winkel)diefstal in vereniging en poging tot
verduistering en poging tot
oplichting, bijvoorbeeld verwisselen van prijskaartjes
vernieling en graffiti
heling
baldadigheid
openbare dronkenschap
zich bevinden op verboden terrein
vuurwerkdelicten, waaronder: bezit van illegaal vuurwerk
en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd
baldadigheid
alcohol
verdovende middelen
brandstichting
overlastgevend gedrag
schoolverzuim
verstoren van de orde in het openbaar vervoer

Niet Halt-waardige delicten
Jongeren kunnen, uitsluitend met toestemming van de officier
van justitie, naar Halt worden
verwezen voor een delict dat niet is opgenomen in het
Besluit Aanwijzing Halt-feiten maar vergelijkbaar is. In de
praktijk gaat het hierbij met name om overtreding van:
o Milieuwet- en regelgeving
o Wegenverkeerswet
o Artikel 300/301 Sr: (eenvoudige) mishandeling
o Opiumwet
o Wet Wapens en munitie
o Artikel 267, lid 2 Wetb van Sr / beledigen ambtenaar in
functie
o Diverse APV-bepalingen

