Voorwaarden Halt-straf
1. De jongere is 12 tot 18 jaar.
2. De jongere wordt verdacht van één van de volgende delicten:
•

openlijk geweld tegen goederen (art 141 lid 1 Sr)

•

misbruik maken van alarmnummers (art 142 lid 2 Sr)

•

(winkel)diefstal en poging tot (art 310/311 lid 1 onder 4e Sr)

•

verduistering en poging tot (art 321 Sr)

•

oplichting, bijvoorbeeld verwisselen van prijskaartjes (art 326 Sr)

•

vernieling en graffiti (art 350 Sr)

•

heling (art 416/417bis Sr)

•

baldadigheid (art 424 Sr)

•

openbare dronkenschap (art 453 Sr)

•

zich bevinden op verboden terrein (art 461 Sr)

•

verstoren van de orde in het openbaar vervoer (art 72/73 Wet personenvervoer)

•

vuurwerkdelicten, waaronder: bezit van illegaal vuurwerk en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd
(art 1.2.2/1.2.4/ 2.3.6 Vuurwerkbesluit)

•

schoolverzuim (art. 2, lid 3 en 4c Leerplichtwet)

•

APV-feiten die te maken hebben met baldadig en overlastgevend gedrag, gebruik van alcohol/verdovende
middelen en brandstichting.

Maximale schadebedragen
•

art 141, 424 en 350 Sr, 72 en 73 Wet personenvervoer en APV-feiten: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak

•

art 310, 311 lid 1 onder 4e, 321, 326 en 416/417bis Sr: € 150 per zaak.

3. De jongere bekent het gepleegde feit.
4. De jongere voldoet aan de recidiveregeling Halt.
•

Er is eerder een proces-verbaal voor een door de jongere gepleegd misdrijf naar het Openbaar Ministerie
gestuurd: jongere mag niet naar Halt.

•

De jongere is eerder voor een misdrijf naar Halt verwezen: jongere mag niet opnieuw naar Halt voor een
misdrijf.

•

Overtredingen en/of vuurwerkdelicten tellen niet mee voor recidive Halt met een maximum van twee keer.

•

Voor schoolverzuim mag een jongere één keer naar Halt worden verwezen. Na een geslaagde Halt-straf
schoolverzuim kan wel opnieuw naar Halt verwezen worden voor een ander Halt-feit.

•

Te allen tijde geldt: maximaal drie keer naar Halt.

Van bovenstaande regels kan de officier van justitie afwijken (zie hieronder: Discretionaire bevoegdheid).
5. De jongere stemt in met de verwijzing naar Halt.
Discretionaire bevoegdheid
Wanneer er niet aan alle criteria wordt voldaan, mag een opsporingsambtenaar alleen naar Halt verwijzen met
toestemming van de officier van justitie. Deze kan op grond van zijn zgn. discretionaire bevoegdheid afwijken van de
regels. Dit kan bijvoorbeeld:
•

als het een niet Halt-waardig maar wel vergelijkbaar delict betreft;

•

als de jongere om religieuze of culturele redenen niet bekent, maar wel naar Halt wil. Van het vrijwillige karakter
van Halt kan echter nooit afgeweken worden.

