De Halt-straf

Brom effe normaal!

De politie heeft je verwezen naar Halt omdat je een of meerdere
verkeersovertredingen hebt gepleegd. Dat betekent dat je een Halt-straf
krijgt. In deze folder lees je hoe de Halt-straf eruit ziet en wat er van
jou wordt verwacht.
Je bent door de politie staande gehouden vanwege onveilig rijgedrag
of het veroorzaken van overlast met je brommer of scooter. Onveilig
rijgedrag is hinderlijk, respectloos en gevaarlijk, voor je omgeving
maar ook voor jou!
Jij bent zelf verantwoordelijk voor je daden. Bij Halt krijg je de kans
om recht te zetten wat je verkeerd hebt gedaan. Door te leren van je
fouten voorkom je dat je weer in de problemen komt.

Wat doe je tijdens een Halt-straf?
De Halt-straf start met een brief naar je ouders. Daarna kom je samen
met je ouders op gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken jullie met
de Halt-medewerker wat er is gebeurd en wordt je straf bepaald. Je
leerstraf bestaat uit het maken van een leeropdracht of je gaat naar
een voorlichtingsbijeenkomst bij een revalidatiecentrum. Daar vertelt
een jongere die verkeersslachtoffer is geweest, hoe het is om
zwaargewond te raken en te revalideren.
De begeleider van het revalidatiecentrum praat met je over de
risico’s van onverantwoord verkeersgedrag en je gaat zelf ervaren
hoe het is om een handicap te hebben. Je maakt als voorbereiding
op deze bijeenkomst een huiswerkopdracht. Daarnaast krijg je een
werkstraf. Tot slot is er een eindgesprek, waarin wordt besproken
hoe alles is verlopen.

Voor je ouders
U heeft een actieve rol in de Halt-straf van uw kind. Halt
kijkt samen met u wat er nodig is om uw kind te laten inzien
wat de gevolgen zijn van zijn/haar gedrag. Het is belangrijk
dat u aanwezig bent bij de gesprekken en uw kind begeleidt
tijdens de Halt-straf. Zo helpt u uw kind ervoor te zorgen dat
hij/zij geen strafbare feiten meer pleegt. Halt ondersteunt u
hierbij graag tijdelijk in uw rol van opvoeder.

Meer aan de hand?
Misschien kwam je met de politie in aanraking omdat je problemen
hebt. Halt praat daarom ook met je over thuis, je school, je vrienden
en je vrijetijdsbesteding. Als blijkt dat er problemen zijn, brengt Halt
jou en je ouders in contact met een organisatie die kan helpen om de
problemen op te lossen.

Wanneer is je straf klaar?
Halt biedt je de kans om je strafbare gedrag recht te zetten zonder dat
dit langdurige gevolgen heeft. Heb je je aan alle afspraken gehouden
en de opdracht(en) goed afgerond? Dan is jouw straf klaar.
Als je toch niet naar Halt wilt nadat je bent doorverwezen of je afspraken
niet nakomt, dan stopt Halt met jouw straf. Je zaak gaat dan terug naar
de politie en je krijgt alsnog de boete(s) voor de verkeersovertreding(en).
Ga je meerdere keren in de fout? Dan krijg je een flinke boete. En soms
neemt de politie ook je brommer of scooter in beslag.

Privacy
Om de Halt-straf goed te kunnen uitvoeren, registreert Halt je
persoonsgegevens. Ook de gegevens van je ouders en anderen die
betrokken zijn bij de Halt-straf komen in onze documenten terug.
Halt legt niet méér gegevens vast dan nodig is.
Voor meer informatie: zie privacywegwijzer.nl.
Waar in deze folder ‘ouders’ staat, worden ook verzorgers en begeleiders bedoeld.

Brom Effe Normaal
Om jongeren te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van
onveilig en asociaal rijgedrag, is er het project ‘Brom Effe Normaal’.
In dit project, dat gericht is op jongeren van 12 tot en met 17 jaar,
werkt de politie samen met het Openbaar Ministerie en Halt.
De politie verwijst je direct naar Halt voor bijvoorbeeld
onderstaande feiten:
• overschrijding van de maximale constructiesnelheid
vanaf 16 km/uur;
• besturen brommer/scooter als je jonger dan 16 jaar bent.
Je gaat ook naar Halt als je staande bent gehouden voor
drie feiten zoals:
• rijden op brommer/scooter zonder helm, bromfietsbewijs,
verzekering of kenteken;
• besturen brommer/scooter met teveel vermogen;
• rijden door rood licht.

Meer informatie
Meer informatie over ‘Brom Effe Normaal’ en de organisaties die
hierbij betrokken zijn kun je vinden op onderstaande websites:
halt.nl | hetomvoorjou.nl | om.nl | politie.nl | vraaghetdepoltie.nl
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