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Voorwoord

Na jaren van daling laat 2019 een landelijke stijging van criminaliteit zien. Ook is er meer 
zorg over ondermijning en de bijbehorende verschijnselen: wapenbezit, geweldsdelicten en 
drugshandel. De politie heeft vorig jaar 4% meer misdrijven geregistreerd, en benadrukt 
dat vooral het aandeel van jongeren reden geeft tot zorg. Een meer preventieve inzet van de 
politie op jeugdcriminaliteit wordt bepleit, in de wijk dichtbij de leefwereld van jongeren. Maar 
ook online, waar jongeren vaak actief zijn, moeten we waakzaam zijn. 

Halt onderschrijft dit: vroegtijdig, snel en consequent handelen is effectief bij jongeren en 
zeker bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. De politie geeft terecht aan de 
preventieve aanpak niet alleen te kunnen waarmaken; scholen, sociale wijkteams, jongeren-
werk, sportverenigingen en niet te vergeten ouders hebben hierin een gezamenlijke taak. 
Voor medewerkers van Halt is de verbinding tussen al deze partijen dagelijks werk. Ener-
zijds als vertrouwde justitiepartner, ook op ZSM. Anderzijds zijn we in bijna 300 gemeenten 
actief met voorlichtingen aan jongeren en ouders, preventieve interventies, groepsaanpak-
ken, huisbezoeken en advies op basis van onze ervaringen. Deze positie en het feit dat onze 
medewerkers gebruik maken van erkende signaleringsinstrumenten en de Halt- interventie, 
die is gebaseerd op effectief gebleken bestanddelen, wordt door partners steeds beter benut. 
Dat blijkt uit de toename van onze instroom in 2019. Maar ook uit onze nog steeds groeiende 
ondersteuning in veiligheid op school en in de wijk.

De maatschappij vraagt om snel inzetbare en pedagogisch verantwoorde interventiekracht. 
Halt draagt hieraan graag bij vanuit de overtuiging dat jongeren recht hebben op begrenzing, 
op de mogelijkheid door hen veroorzaakte schade te herstellen en op een tweede kans voor 
een betere toekomst. 

Janet ten Hoope
Directeur-bestuurder Halt 
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1. Missie, visie en strategie

Iedere jongere een kansrijke toekomst door van fouten te leren en deze goed 
te maken. 
Jongeren leren door te experimenteren en grenzen te verkennen. Soms gaan ze 
daarbij te ver. Grensoverschrijdend gedrag vormt een bedreiging voor een kans-
rijke toekomst. Weten wat je grenzen zijn en hiernaar handelen is belangrijk 
voor een kansrijke toekomst.Halt wil daarom jongeren helpen fouten te voorko-
men, hen laten leren van fouten en jongeren de kans geven eenmaal gemaakte 
fouten te herstellen. Daarmee zijn jongeren zelf geholpen maar ook slachtoffers 
van grensoverschrijdend gedrag en de maatschappij in brede zin.

Halt is actief waar jongeren actief zijn. Halt is daarom: 
• In verbinding met zowel de justitieketen als met de lokale jeugdpartners:

scholen, wijk teams, jeugdinstellingen, sportverenigingen
• In ontwikkeling om steeds beter maatwerk te leveren gericht op de

problemen van de jongere en op de impact die het gedrag van de jongere heeft
op slachtoffers en maatschappij

• In control door professionele medewerkers en goede bedrijfsvoering

Hoe werkt Halt?
De kernwaarden van de aanpak van Halt zijn motiverend, samen en maatwerk:
• Motiverend. Halt gelooft in de motivatie van jongeren, ouders en hun netwerk

om te veranderen. Samen met hen gaan Halt-medewerkers op zoek naar
deze motivatie en zetten deze motivatie in om het gedrag van jongeren te
beïnvloeden of te veranderen.

• Samen. Halt werkt altijd samen met het netwerk rondom jongeren. Dit betreft
zowel de ‘inner circle’ van jongeren zelf (vooral hun ouders) als professionals
(school, leerplicht, zorg, politie, OM, etc.).

• Maatwerk. Elk kind is anders en vraagt om maatwerk. Dit biedt Halt op basis
van interventies volgens de what works principes en deskundige
HBO-professionals. Uiteindelijk gaat het er om dat de juiste aanpak voor het
individuele geval wordt gevonden. Dus dát doen wat bij deze jongere in deze
situatie het beste aansluit.

Missie & Visie

De aanpak
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Wat doet Halt?
Halt werkt langs de lijnen van drie i’s. 
Allereerst wordt geïdentificeerd om welk gedrag en om welke jongeren het 
gaat. Waar doet het gedrag zich voor en wat precies is de problematiek? Om wat 
voor  jongere(n) gaat het, welke de rol spelen de  ouders, wat is de context van 
het gedrag, wie heeft last van het gedrag? Wat is de toegevoegde waarde van 
Halt? Samen met betrokken partners wordt de aanpak bepaald, die ervoor moet 
zorgen dat de jongere leert van zijn fouten. En wordt, in het belang van jongeren, 
slachtoffers en samenleving, geprobeerd jongeren hun fouten te laten herstel-
len. 

Halt informeert jongeren, ouders en anderen over hoe grensoverschrijdend 
gedrag voorkomen kan worden. Dit doet Halt door voorlichtingen op scholen, 
op sportclubs of in de wijk. Voorlichtingen dragen bij aan bewustwording van 
jongeren over hun gedrag en kennis van de gevolgen van verkeerd gedrag voor 
slachtoffers, maatschappij en voor henzelf. In oudervoorlichtingen worden ou-
ders geïnformeerd over oorzaken van grensoverschrijdend gedrag, hun rol bij 
het voorkomen van daarvan en desgewenst over bepaalde fenomenen als online 
veiligheid of groepsdruk.  

Als het nodig is wordt geïntervenieerd. Halt voert jaarlijks duizenden Halt-straf-
fen uit in het kader van het strafrecht. Hiernaast worden ook Agressie Regulatie 
Trainingen en schoolspreekuren gegeven, alsmede hersteltrajecten. Verder 
helpt Halt sportbonden met de inzet van de trainingen sport en gedrag I en II om 
hun tuchtrecht in te zetten om ongewenst gedrag op sportvelden te bestrijden. 

Genoemde activiteiten voert Halt uit  in vier domeinen, namelijk: Strafrecht, 
Straat, School en Sport. 

Maatschappelijk effect: de basis van het Halt-werk is de uitvoering van de 
Halt-interventie. Halt bouwt op basis van onderzoek, nieuwe (wetenschappe-
lijke) inzichten en de (maatschappelijke) vraag de werkzame bestanddelen van 
deze interventie verder uit voor maximaal maatschappelijk effect. 

Samenwerking en co-creatie: Halt zoekt, met het oog op de maatschappelijke 
doelstellingen en vraag, actief naar mogelijke co-creaties en samenwerkingen. 

Gezonde organisatie: een gezonde organisatie beperkt zich niet tot de bedrijfs-
voering, maar is ook gericht op een gezond en professioneel personeelsbestand. 
Belangrijke begrippen hierbij zijn resultaatverantwoordelijkheid, maatwerk 
binnen een professionele standaard en professionele ontwikkeling. 

Zie de highlights van Halt voor onze hoogtepunten uit 2019.   

Prioriteiten
2019
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2. Resultaten
2.1 Het jaar 2019 in cijfers
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2.2 Inhoudelijke resultaten

Halt geeft, in opdracht van het Ministerie van JenV, uitvoering aan haar wettelij-
ke en justitiële taak. Deze justitiële taak bestaat uit vier onderdelen:
1. Uitvoering en coördinatie van de Halt-straf op basis van art. 77e Wetboek

van Strafrecht.
2. Informatiebron voor justitiële ketenpartners over een (eventueel) op te

leggen Halt-straf (ZSM).
3. Doorontwikkeling en innovatie.
4. Participeren in netwerken.

Hieronder wordt per onderdeel van de justitiële opgave beschreven wat Halt 
bereikt heeft in 2019. 

Wat hebben we bereikt? 

In 2019 zijn er 16.088 jongeren naar Halt verwezen voor een Halt-straf. Dit is een 
stijging van meer dan 11% vergeleken met 2018. Deze stijging is zichtbaar bij al 
onze verwijzers; OM, Politie, Bijzondere Opsporingsbeambtenaren en Leerplicht 
en geldt in navolging hiervan, zowel voor overtredingen, misdrijven, als misdrijven 
Halt+. De verhoogde instroom laat zien dat ZSM-partners veel vertrouwen hebben 
in de normstellende, pedagogische maatwerkaanpak van Halt. Halt staat voor lik 
op stuk. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat in 82% van de zaken binnen de norm 
van 30 dagen een startgesprek plaatsvindt. 

1. Uitvoering
Halt-straf
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In 2019:
• zijn 41.640 gesprekken gevoerd met jongeren;
• is in 12.401 zaken excuus aangeboden of een herstelgesprek met dader(s) en

slachtoffer(s) gevoerd;
• is EUR 165.191 aan schade vergoed door jongeren;
• was in 87% van de zaken de ouder/vertegenwoordiger van de jongere actief betrokken

bij de straf.

• In 2019 zijn 44.273 leeropdrachten uitgevoerd door jongeren. Deze leeropdrachten zijn
gericht op het verkrijgen van inzicht in het gedrag, het aanleren van
gedragsalternatieven en het versterken van sociale vaardigheden.

• In 2019 heeft Halt nieuwe leeropdrachten ontwikkeld die zich meer richten op het ver
sterken van de sociale vaardigheden van de jongeren. Denk hierbij aan: omgaan met
groepsdruk, met emoties, met boosheid en met gezag. Daarnaast hebben we nieuwe
leeropdrachten ontwikkeld die zich richten op reflectie en op oriëntatie op de
toekomst.

• Binnen de nieuwe leeropdrachten worden nieuwe methodieken gebruikt in de vorm
van een rollenspel gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden en het
5G-geprek (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg) gericht op de reflectie op
het delictgedrag.

• In 2019 is een interne evaluatie gedaan naar de verbeterde meldcode. Sinds 2019 heeft
Halt 10 aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Uit een
enquête blijkt dat het merendeel van de collega’s gebruik maakt van de aandachts
functionarissen en dat de meldcode voldoende houvast biedt om een melding te doen.
Er zijn in 2019 116 formele zorgmeldingen gedaan bij Veilig Thuis. Hiernaast is sprake
van frequente afstemming op casuïstiek niveau tussen Halt-medewerkers en Veilig
Thuis.

• Toenemende signalen over een oververtegenwoordiging van licht verstandelijk
beperkte (LVB) verdachten in het strafrecht maken dat er de laatste jaren meer aan
dacht voor deze groep is gekomen. In 2018 is Halt gestart met de implementatie van de
screener intelligentie en LVB (SCIL). Het screeningsinstrument is gericht op het in
beeld brengen van een vermoeden van LVB, opdat men hier rekening mee kan houden
in bejegening en invulling van de Halt-straf. De ervaring leert dat de implementatie ook
in 2019 blijvend aandacht vraagt. Ook ketenbreed is er aandacht voor de implementatie
van de SCIL.

 Gevolgen inzien en 
gedrag rechtzetten

Gedragsalternatieven 
aanleren

Signaleren, screenen 
en doorverwijzen
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• Er ligt een nieuw voorstel voor het Halt-signaleringsinstrument (SI). Dit
voorstel wordt in het voorjaar 2020 voorgelegd aan de toetsingscommissie van het
Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht Keten (LIJ). Ook  is een ontwerp gemaakt
voor een behoeftetaxatie-in strument (in te bouwen in Halt-SI) en nieuwe matrix voor
de beoordeling van de intensiteit van de Halt-straf.

• De Halt-straf is een kortdurende interventie. Soms is alleen Halt niet genoeg en heeft
een jongere extra zorg nodig. Niet altijd is deze zorg direct voor handen. Om een
jongere niet tussen de wal en het schip te laten vallen, houdt Halt deze jongere tijdelijk
extra vast, tot een warme overdracht naar zorg kan plaatsvinden. Dit kan in de vorm
van een extra gesprek. In 2019 zijn 1650 extra gesprekken gevoerd. Deels zijn dit
gesprekken in het kader van nazorg, maar deels is hierbij ook sprake van de
toepassing van maatwerk. In 346 zaken is een doorverwijzing naar een zorginstantie
geregistreerd.

Nazorg

Maatschappelijke waarde van de aanwezigheid van Halt op ZSM 
Binnen ZSM werken justitiële ketenpartners met elkaar samen om tot een 
optimale afdoeningsbeslissing te komen. Door deel te nemen aan de voor-
kant van het ZSM-strafproces levert Halt een actieve bijdrage aan de keu-
ze voor een bete¬kenisvolle interventie voor jongeren. En op deze manier 
wordt daar waar mogelijk voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen. 

Wat hebben we bereikt?
In 2019 heeft Halt op alle tien ZSM-locaties in totaal 16.485 jongeren 
besproken. De projectfase ZSM is afgerond en het project is geborgd in de 
organisatie.  De VVE ZSM heeft bij besluit van 30 september 2019 inge-
stemd met het voorstel vanuit een landelijke ZSM-jeugdwerkgroep voor 
een uniforme werkwijze voor de inpassing van Halt(mandaat) zaken in het 
(geharmoniseerde) ZSM-proces. Halt heeft alle ZSM-locaties bezocht voor 
de verdere implementatie van dit proces.

2. ZSM
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Maatschappelijke waarde van doorontwikkeling en innovatie
Halt is voortdurend gericht op mogelijkheden om het maatschappelijk effect te 
vergroten en de dienstverlening te verbeteren. Hierbij wordt aansluiting gezocht 
bij de leefwereld van de jongeren en de vraag vanuit de maatschappij en onze 
opdrachtgevers. 

Wat hebben we bereikt? 
Op verschillende gebieden heeft Halt zich in 2019 verder ontwikkeld:

• De basis van het Halt-werk is de uitvoering van de Halt-interventie. Halt bouwt
op basis van onderzoek, nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en de (maat
schappelijke) vraag de werkzame bestanddelen van deze interventie verder uit
voor maximaal maatschappelijk effect. In 2019 is het theoretisch kader van de
Halt-interventie en de onderbouwing van de modules aangescherpt. Er wordt
toegewerkt naar opname in de NJI databank met erkende interventies in 2021.
In 2019 zijn de eerste hoofdstukken van het nieuwe kwaliteitshandboek ge
schreven en getest in de praktijk. De laatste hoofdstukken van het nieuwe
handboek worden begin 2020 afgerond. In 2019 zijn, in samenwerking met Van
Montfoord, nieuwe leeropdrachten ontwikkeld. Implementatie van de nieuwe
leeropdrachten is gestart in 2019 en loopt door naar 2020.

• In september 2019 is Halt gestart met het inzetten van JIM’s. JIM staat voor:
‘Jouw Ingebrachte Mentor’. De JIM is een volwassene uit de omgeving van
de jongere die de jongere vertrouwt. We betrekken op deze manier meer het
eigen netwerk van de jongere en de jongere heeft zelf regie over wat hij of zij
nodig heeft of wil veranderen om uit de problemen te blijven. . De JIM is een
vorm van nazorg. De uitvoerfase van de pilot loopt door t/m september 2020.
Daarna wordt een definitief advies opgeleverd of de JIM-aanpak ook werkt
voor Halt-jongeren en hoe we dit binnen de Halt-interventie kunnen vormge
ven.

• Halt is deelnemer aan het project Shitzooi dat in 2019 de Hein Roethofprijs
heeft gewonnen. Het CCV reikt deze prijs elke twee jaar uit aan een samen
werkingsverband dat op een verfrissende manier de sociale veiligheid verbe
tert. Het doel van het project ‘Shitzooi’ is dat minder jongeren tussen de 12 en
15 jaar slachtoffer worden van sexting.

• In samenwerking met de gemeente Rotterdam en CED-groep heeft Halt een
VR-game ontwikkeld over groepsdruk gericht op jongeren met een LVB en in
samenwerking met WSG is een mini college georganiseerd voor vakspecia
listen LVB. Thema was uitwisseling in brede zin, sociale informatieverwerking
bij deze doelgroep en hoe het netwerk te betrekken. Vakspecialisten hebben
de presentatie en opgedane kennis ook weer gedeeld in hun eigen team.

• Vanaf de zomer 2019 verwijst het Parket Centrale Verwerking Openbaar Minis
terie (Parket CVOM) jongeren naar Halt binnen een kleinschalige pilot in Mid
den-Nederland. In 2019 zijn in totaal 209 jongeren doorverwezen naar Halt
voor het rijden zonder rijbewijs.

3. Doorontwikke-
ling

&
Innovatie
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• In november 2019 is in Rotterdam-Rijnmond de pilot Halt 18+ van start ge
gaan, voor de duur van één jaar. Tijdens de pilotperiode is het mogelijk dat
jongeren tussen de 18-23 jaar naar Halt gaan met toestemming van de officier
van justitie. Met als doel: reflecteren en herstellen in plaats van een boete, een
al dan niet voorwaardelijk sepot of -alleen- een werkstraf.

• Halt wil zich meer inzetten om armoede en schuldenproblematiek bij jongeren
tegen te gaan. Op 4 december 2019 heeft Halt daarom de alliantie kinderar
moede ondertekend. Halt spreekt jaarlijks 16.000 jongeren en ouders. Wij zijn
daarom een belangrijke vindplaats om kinderen die opgroeien in armoede te
signaleren, het onderwerp bespreekbaar maken en door te verwijzen naar de
juiste instanties voor hulp.
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Maatschappelijke waarde van Halt bij ketenpartners 
Vanuit onze expertise en een nauwe samenwerking met lokale en landelijke 
(strafrecht)partners en opdrachtgevers weten de medewerkers van Halt wat er 
op lokaal, regionaal en landelijk niveau speelt. Zo kan Halt de verbinder zijn in 
de gezamenlijke (preventieve) aanpak van jeugdcriminaliteit.

Waar zijn we actief en zichtbaar? 
Halt participeert zowel vanuit haar justitiële opgave, als in opdracht van ge-
meenten en overige partners in verschillende netwerken en overleggen. 
• Halt participeert in elke regio in het Arrondissementaal Justitieel Beraad en

het Arrondissementaal Jeugd Platform.
• Medewerkers verzorgen voorlichtingen op de politieacademies, aan lokale

politieteams, aan (jeugd)BOA’s en aan de advocatuur over de Halt-straf en de
toeleidingscriteria.

• Halt onderhoudt op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operatio
neel) nauw contact met diverse ketenpartners, zoals het OM, de politie, de
Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland, de Reclassering
en Leerplicht over kansen en verbeteringsmogelijkheden. Ook worden presen
taties gegeven in de basisteams over wat Halt kan betekenen.

• Halt participeert in verschillende ZSM-overleggen, de productgroep Landelijk
Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen en de ketenbrede werkgroep LVB.

• In 2019 heeft Halt een landelijke reflectiebijeenkomst georganiseerd met col
lega’s van de Raad voor de Kinderbescherming in kader van samenwerking op
ZSM.

Internationaal en lokaal
Het belang van het recht op een tweede kans en een kansrijke toekomst geldt 
natuurlijk niet alleen voor jongeren in Nederland. Ook in het buitenland is 
(steeds meer!) aandacht voor een kindvriendelijke jeugdstrafrechtsstelsel en in 
het bijzonder een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren met lichte delic-
ten. Het afgelopen jaar hebben we onze kennis en expertise gedeeld met col-
lega’s van Curaçao, Bonaire en Suriname. In Strasbourg heeft Halt in 2019 een 
powertalk gegeven over de Halt-aanpak van ongewenste sexting. Dit was tijdens 
een congres van de Raad van Europa over de “Evaluation of the Strategy of the 
Rights of the Child”. 

Ook lokaal participeert Halt in opdracht van gemeenten en/of overige partners 
zoals de KNVB in diverse lokale netwerkoverleggen, zoals zorg- en adviesteams, 
sociale wijkteams,  signaleringsoverleggen en overleggen in het kader van de 
aanpak van risicoclubs (sportveiligheid). Halt adviseert partners over (lokale) 
trends, ontwikkelingen en casuïstiek ten aanzien van jeugdcriminaliteit in de 
wijk of buurt. 

4. Netwerken
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Maatschappelijke waarde van Halt in de wijk 
Jongeren kunnen, al dan niet in groepsverband, voor veel overlast zorgen in de 
wijk. Dit kan in de vorm van strafbaar gedrag, zoals alcoholmisbruik, vernieling 
of diefstal, maar ook door ander hinderlijk gedrag wat weliswaar nog niet straf-
baar is, maar wel van invloed is op de leefbaarheid in een wijk. Halt kan in op-
dracht van gemeenten de Halt-interventie preventief inzetten om te voorkomen 
dat gedrag uit de hand loopt en overlast voor een wijk te beperken. 

BOA’s kunnen op structurele basis minderjarige jongeren doorverwijzen naar 
Halt voor het in het bezit hebben van drank en openbare dronkenschap. In geval 
van specifieke veiligheidsproblemen kunnen BOA’s minderjarigen ook op pro-
jectmatige basis doorverwijzen voor overtredingen. Dit dient dan wel te worden 
geaccordeerd door de gemeente samen met het Openbaar Ministerie en de poli-
tie. In 2019 heeft Halt aanzienlijk meer BOA verwijzingen gekregen dan in 2018. 
Namelijk van 863 BOA-verwijzingen in 2018 naar 1213 in 2019. 

Wat hebben we bereikt? 
Tijdens festivals en andere evenementen, zoals kermis of carnaval, kan Halt 
op verzoek van een gemeente met een Halt-loket aanwezig zijn om direct het 
eerste gesprek met de aangehouden jongeren te voeren. Uit een evaluatie onder 
politie/BOA’s en Halt-medewerkers zijn de reacties over het Halt-loket erg po-
sitief. Het Halt-loket zorgt voor lik op stuk richting de jongeren en draagt bij aan 
administratieve lastenverlichting. 

Maatschappelijke waarde van de Halt in de sport
Vanaf 2015 voert Halt in opdracht van de KNVB de training Sport en Gedrag uit: 
een pedagogische straf voor jeugdvoetballers die vanwege wangedrag op het 
veld een uitsluiting of schorsing hebben gekregen. Wanneer zij de training met 
goed gevolg afleggen, wordt een deel van hun uitsluiting omgezet in een voor-
waardelijke straf. De trainingen sport en gedrag I en II verschillen in zwaarte. 
Training II is een stuk intensiever dan training I, zo wordt er onder andere een 
boosheidscontroletraining (ART-methodiek) uitgevoerd. 

Wat hebben we bereikt?
In 2018 had de training Sport en gedrag II van het Nederlands Jeugdinstituut 
al de erkenning ‘Goed onderbouwd’ gekregen. In 2019 heeft het Nederlands 
Jeugdinstituut de training I ook voorlopig erkend. In 2019 hebben we 202 trai-
ningen Sport en Gedrag I en 75 trainingen Sport en Gedrag II uitgevoerd. 
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Maatschappelijke waarde van Halt op school 
School dient een veilige omgeving te zijn voor jongeren en docenten. Helaas 
kan er ook op scholen sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag in de vorm 
van bijvoorbeeld fysieke/verbale agressie, bedreiging, (nep)wapenbezit, het 
vernielen van spullen, schoolverzuim of digitaal grensoverschrijdend gedrag 
zoals sexting. Met passende interventies, zoals het spreekuur, ondersteunt Halt 
docenten bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag onder jongeren binnen 
de school. Hiernaast biedt Halt voorlichtingen om jongeren bewust te maken en 
te leren over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.  

Wat hebben we bereikt? 
Steeds meer scholen maken gebruik van een spreekuur met een Halt-mede-
werker op school voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag van leerlin-
gen in en rondom de school. Met deze individugerichte Halt-interventie pakken 
we het gedrag van leerlingen aan dat niet door de beugel kan. Ondertussen 
maken circa 40 scholen hier al gebruik van en nieuwe aanvragen blijven binnen-
komen. 

Inmiddels is een kwart van de Halt-medewerkers getraind in de ART-metho-
diek, die zowel op school als in de sport wordt ingezet, maar ook van nut is  in 
de Halt-interventie. Er zijn in 2019 op vijf scholen ART-trajecten uitgevoerd

In 2019 zijn 2401 jongeren voor overtreding van de Leerplichtwet naar Halt ver-
wezen voor een Halt-straf en heeft Halt 11.768 voorlichtingen verzorgd op bijna 
4000 verschillende scholen. Zowel op primair, als voortgezet onderwijs en zowel 
voor regulier als speciaal onderwijs. 

Halt werkt samen met Fataal om zinloos geweld en de gevolgen daarvan voor 
daders en betrokkenen bespreekbaar te maken. Het lespakket van Halt & Fataal 
bestaat uit een voorlichting van Halt, de klas gaat de film Fataal bekijken en de 
les en de film nabespreken met de docent. 
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2.3 Overige belangrijke gebeurtenissen

Half januari is vanuit de aanbesteding de gunning verleend aan Decos voor de 
ontwikkeling en het beheer van een nieuw zaaksysteem. Het nieuwe systeem 
is samen met gebruikers ontwikkeld en in twee delen live gegaan. Het preven-
tiedeel is in september live gegaan. Voor de livegang van het interventiedeel 
repressie is gekozen de livegang in 2020 plaats te laten vinden. Door de accoun-
tant is eind 2019 een IT-audit gedaan onder andere op de opgeleverde onderde-
len van het nieuwe systeem. 

In 2019 is voor wat betreft de uitvoering van de Halt-straf ook voor het eerst 
bekostigd op grond van de nieuwe systematiek. De systematiek beoogt meer 
ruimte te laten voor flexibiliteit en maatwerk om vanuit de bedoeling te doen wat 
juist is. Dit vereist dat er sprake is van een uniforme professionele standaard. 
Het professionele debat wordt des te belangrijker. Om medewerkers hierin te 
ondersteunen wordt o.a. het kwaliteitshandboek herschreven en wordt gewerkt 
met mentoren (voor nieuwe medewerkers). Ook is in 2019 een voorstel uitge-
werkt om in 2020 te gaan werken met interne trainers en in 2021 met super-
visoren, om de professionaliteit te verbeteren en te borgen (vergroten van ken-
nis, vaardigheden, programma-integer werken en het inzetten van verantwoord 
maatwerk)

De  nieuwe systematiek blijkt op onderdelen nog knelpunten op te leveren,  die 
gevolgen hebben voor het meerjarige financiële kader. Eind 2019 is, samen met 
JenV, een plan van aanpak opgesteld om de knelpunten op te lossen.  

Alle Halt-medewerkers hebben in 2019 een selfassessment uitgevoerd, met als 
doel bewustwording van ontwikkelpunten en gerichte inzet van activiteiten uit 
de Halt-academie (zoals bijv. trainingen, opdrachten begeleiding) om hieraan te 
werken. 
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de kennistoets en het vaardighe-
denassessment. Beiden worden in de periode 2019 - 2020 bij alle Halt-mede-
werkers afgenomen. Hiermee wordt de basiskwaliteit van het Halt-werk ge-
borgd. 

Vanuit de Halt-academie zijn alle Halt-medewerkers getraind in de methodiek 
motiverende gesprekstechnieken en helder rapporteren. Hiernaast zijn diverse 
trainingen voor nieuwe of specifieke groepen Halt-medewerkers georganiseerd: 
introductiedag, omgaan met agressie, juridische basistraining, ART-trainingen, 
mentortraining (er zijn in totaal ruim 30 Halt-medewerkers opgeleid als mentor) 
en succesvol presenteren. Een deel van de trainingen is intern ontwikkeld en 
een deel wordt ingekocht.  

Implementatie 
Join Halt 

Implementatie 
nieuwe kostprijs 

Halt-academie
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Ten behoeve van kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van de mentoren is een 
model ontwikkeld om intervisie en afstemming tussen mentoren (inhoudelijk, 
regionaal en landelijk) te stimuleren, waarbij regionale kartrekkers gezamenlijk 
een programma ontwerpen en dit binnen hun eigen regio uitvoeren. (uitvoering 
in 2020)

Op 29 oktober is landelijke Halt-dag rond het thema Innovatie georganiseerd. 
225 collega’s hadden zich aangemeld. Met een gevarieerd aanbod aan work-
shops is inspiratie en inhoudelijke kennis aangewakkerd. Participatie van Young 
in Prison bood een inkijk in de invalshoek van (ex) gedetineerde jongeren.  

Halt heeft bestaansrecht zolang zij maatschappelijk van waarde is. Deze waar-
de laat zich niet altijd vertalen in output gerichte cijfers en percentages, maar 
komt tot stand in de dagelijkse praktijk van medewerkers en de verhalen die 
hierachter zitten. In 2019 is Halt een traject gestart gericht op het beter in beeld 
brengen van de outcome van haar producten, opdat dit benut kan worden om 
nog beter inzicht te verschaffen in de (maatschappelijk) toegevoegde waarde van 
Halt. Een aantal activiteiten zijn in dit kader ingezet:
• Management en staf hebben een leergang strategie en verantwoording ge

volgd. Binnen deze leergang is kritisch stilgestaan bij de outcome van de
Halt-producten en is kennis gemaakt met verschillende vormen van outcome
gericht verantwoorden. Het komende jaar wordt de outcome per product, van
uit wetenschappelijke inzichten, vraag en praktijkervaring, verder gedefinieerd
en aangescherpt en wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van
maatschappelijke verantwoording.

• Halt wil kennis van de Halt-doelgroep beter ontsluiten en betrekken bij de
doorontwikkeling van de producten. De voorbereidingen zijn getroffen voor de
inrichting van een jongeren panel. In het eerste kwartaal 2020 vindt de eerste
bijeenkomst plaats. Hiernaast hebben twee jongerenambassadeurs in 2019
een onderzoek bij Halt gedaan hoe Halt invulling kan geven aan de evaluatie
van de voorlichtingen die zij op scholen verzorgt. Insteek hierbij is dat jongeren
hun mening kunnen geven over de voorlichting. In 2020 wordt hier verder in
vulling aan gegeven.

Outcome 
gericht werken
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3. Organisatie
Stichting Halt is ontstaan uit een juridische fusie van 17 Halt-organisaties en is formeel opge-
richt op
1 januari 2013. Halt heeft haar statutaire zetel in de gemeente Leiden, maar heeft haar hoofd-
vestiging in
Utrecht.

Stichting Halt voert op grond van art. 77e van het WvSr, art. 48g van de Wet Justitiesubsidies en 
de Regeling Halt 2013  de volgende Halt-werkzaamheden uit: 
• Landelijke coördinatie en uitvoering van Halt-afdoeningen.
• In het kader van afdoeningstrajecten voor jeugdigen, de advisering door Halt aan de

ketenpartners in de strafrechtketen omtrent een Halt-afdoening.
• Innoveren en ontwikkelen zodat de werkzaamheden van Halt blijven aansluiten bij de

leefwereld van de doelgroep van Halt.
• Het verrichten van nazorg waardoor een warme overdracht van de jeugdige plaatsvindt

naar het lokale veld en/of de jeugdstrafrechtketen.
• Een bijdrage leveren aan (justitiële) netwerken.

Naast de justitiële taak voert Halt ook werkzaamheden uit in opdracht van lokale partners en/of 
andere opdrachtgevers. Zie hiervoor hoofdstuk 2. 

Halt-medewerkers zijn SKJ-geregistreerd en committeren zich aan de Beroepscode voor de 
Jeugdzorgwerker. 

Stichting Halt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41131575.

3.1 Governancestructuur
Stichting Halt kent als formele organen:
• Een bestuur met één directeur-bestuurder
• Een Raad van Toezicht.

De organisatie bestaat uit 9 Halt-teams en een landelijk hoofdkantoor (Halt Service Eenheid). 
De Halt-teams zijn geclusterd in vier regio’s en sluiten aan bij de 10 justitiële arrondissementen 
en politieregio’s. Binnen de Halt-teams werken de Halt-medewerkers samen in resultaatver-
antwoordelijke gebiedsteams. 
Het landelijk kantoor bestaat uit  twee clusters: Beleid, relatiemanagement en projecten en Be-
drijfsvoering. De regio’s worden aangestuurd door regiomanagers die rechtstreeks verantwoor-
ding afleggen aan de directeur-bestuurder. 
Het cluster Bedrijfsvoering van de HSE wordt aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering en 
het cluster Beleid, relatiemanagement en projecten door directeur-bestuurder. 

3.1.1 Bestuur en directie
Het bestuur (directeur-bestuurder) is belast met het besturen van de stichting en conformeert 
zich hierbij aan de Governancecode Sociaal Werk. Dit betekent dat de principes en
bepalingen van de code worden toegepast, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om er van af te 
wijken.
_______________________________________________________________
 1 De Regeling Halt 2013 wordt vervangen door de Regeling Halt 2019. Medio maart wordt de nieuwe Regeling gepubliceerd in het Staatblad.
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3.1.2 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de 
stichting, adviseert het bestuur en oefent die taken en bevoegdheden uit die in de statuten aan 
de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht conformeert zich 
hierbij ook aan de Governancecode
Sociaal Werk.

Samenstelling 
Per 1 april 2019 is de voorzitter, de heer J.C.G.M. Berends afgetreden. Het voorzitterschap is 
overgenomen door de heer S. Heijsman. Per 1 juli 2019 is de RvT aangevuld met één nieuw lid. 

Commissies Raad van Toezicht
Binnen de Raad van Toezicht worden twee commissies onderscheiden:
• De Auditcommissie bestaande uit mevrouw M. van Erp en mevrouw R. Mejres (per 1 juli

2019).
• De Remuneratiecommissie bestaande uit de heer S. Heijsman en de heer H. Moraal.

Verslag Raad van Toezicht 2019
In 2019 hebben er vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht plaatsgevonden, twee 
strategiesessies en één ingelaste vergadering i.v.m. de werving en besluitvorming van een 
nieuw lid. De Raad van Toezicht heeft twee keer met de Ondernemingsraad gesproken en een 
keer met de Regiomanagers. Meerdere leden zijn op werkbezoek geweest bij één van de Halt-
teams. 

In de reguliere vergaderingen is aandacht besteed aan o.a.: 
• jaarverslag en jaarrekening 2018;
• jaarplan 2020 - 2021;
• begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 – 2021;
• viermaandsrapportages 2019.

In 2019 is veel aandacht gegaan naar de subsidieaanvraag richting het Ministerie van JenV, 
omdat het door JenV in beginsel toegezegde financiële kader, lager lag dan noodzakelijk voor 
de uitvoering, alsmede niet aansloot bij de afspraken uit het bekostigingsonderzoek. Eind 2019 
is het financiële kader naar boven bijgesteld, echter dit blijft een risico, omdat deze verhoging 
vooralsnog eenmalig is. 

De auditcommissie heeft ten aanzien van een aantal van P&C- onderwerpen een belangrijke 
rol gehad in de voorbereiding  van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De auditcom-
missie is ook nauw betrokken geweest bij het ICT-programma bITe en het opstellen van het     
Treasurystatuut.  18



In 2019 is, op grond van een advies van de remuneratiecommissie, de bezoldiging van de RvT 
herijkt. Hierbij is, gekoppeld aan de noodzakelijke inzet, onderscheid gemaakt in de bezoldiging 
van de voorzitter, de leden van de AC en de reguliere leden. 

In februari is, onder begeleiding van Bosman & Vos, een werving en selectieproces opgestart 
vanwege het vertrek van de toenmalige voorzitter de heer J.C.G.M. Berends. In de vergadering 
van 25 maart is besloten dat het voorzitterschap wordt overgenomen door de heer S. Heijsman 
en dat de werving wordt gericht op het selecteren van een nieuw lid, alsmede auditlid. Vanuit de 
RvT waren de heer S. Heijsman en D.J. Schreijer betrokken bij het wervingsproces. Dit heeft ge-
leid tot de toetreding van mevrouw R. Mejres tot de RvT per 1 juli 2019. In een extra vergadering 
op 12 juni is over de voordracht door de selectiecommissie besloten. 

Hiernaast zijn nieuwe afspraken gemaakt over de invulling en werking van het risicomanage-
ment en is aandacht besteed aan het evaluatierapport reorganisatie HSE. In navolging van het 
advies van de accountant is een notitie verbonden partijen opgesteld. 

In de strategiesessies is, langs de lijn van het productaanbod en de markt (opdrachtgevers en 
samenwerkingen) gesproken over mogelijke toekomstrichtingen van Halt. Er is meer zicht op 
waar het netwerk en de expertise van de RvT de verkenning kan versterken en dit zal in de ko-
mende periode ook zeker benut worden. 

3.1.3 Ondernemingsraad
In 2019 heeft de Ondernemingsraad (Or) een visie ontwikkeld voor hoe de Or invulling kan geven 
aan zijn Or-rol. Halt werkt elke dag aan een kansrijke toekomst voor jongeren en ook de OR wil 
hier graag aan bijdragen door klaar te staan voor alle medewerkers van Halt. Na een brain-
stormsessie met een trainer is de Or gekomen tot de volgende visie: 

In 2019 zijn alle onderwerpen langs de lat van deze visie gelegd. Hieronder de concrete thema’s 
waar de Or zich over gebogen heeft in 2019. 

Initiatiefrecht
• Vanuit het initiatiefrecht heeft de Or zich hard gemaakt voor het herijken en opnieuw on

der de aandacht brengen van het attentiebeleid bij geboorte, jubilea, huwelijk etc.
• Daarnaast ziet de Or dat het werken in resultaatverantwoordelijke teams een uitdaging

is en probeert de OR hier ondersteuning in te bieden. Dit is o.a. gebeurd door het ophalen
van informatie bij teams en die terug te koppelen aan de directeur-bestuurder.

Instemmingsrecht
• Begin dit jaar heeft de Or ingestemd met een nieuwe manier van screenen voor

Halt-medewerkers die op ZSM werken.
• De Or heeft instemming verleend aan het bewust belonen systeem waarmee

medewekers of groepen medewerkers een keer extra in het zonnetje gezet kunnen zet
ten.

• Eind 2019 is de Or aan de slag gegaan met de richtlijnen voor talentmanagement binnen
Halt. De Or heet ingestemd met het voorstel om talent meer mogelijkheden te bieden

            binnen Halt. 19



Adviesrecht
De Or heeft meegekeken en meegedacht bij de volgende onderwerpen:
• Het benchmark onderzoek naar de inschaling van de functie van Halt-medewerker.
• De pilot bereikbaarheid op ZSM.
• De evaluatie van de HSE.

Interne ontwikkeling
Binnen de Or zijn een aantal trainingen gevolgd om kennis te vergroten op een aantal onderwer-
pen zoals: functiewaardering/beloning, communiceren met Bestuur, visie bepaling, resultaat-
verantwoordelijke teams en financiën. 
Ook heeft de Or afscheid genomen van één Or-lid en is een nieuw lid geworven. 

3.1.4 Klachtencommissie
Er zijn in 2019 15 klachten geregistreerd. Deze klachten zijn allemaal intern (telefonisch) afge-
handeld. 

Er zijn in 2019 geen klachten ingediend bij de externe klachtencommissie. 

3.2 Financieel beleid
De inkomsten van Halt zijn afkomstig van verschillende bronnen. Het grootste gedeelte van de 
inkomsten van Halt betreft de subsidie van het ministerie van JenV voor de uitvoering van de 
justitiële opgave van Halt. Hier ligt een door het ministerie vastgestelde bekostigingssystema-
tiek aan ten grondslag. In 2019 is een nieuwe bekostigingssystematiek geïmplementeerd (zie 
ook par. 2.3). Ook voor de lokale activiteiten en de activiteiten die Halt uitvoert in opdracht van de 
KNVB is een vaste kostprijs gedefinieerd. In 2019 zijn nieuwe CAO-afspraken gemaakt en ge-
implementeerd. Dit heeft geleid tot een aangepaste kostprijs 2020, behoudens reeds gemaakte 
afspraken. 

3.2.1 Exploitatieresultaat
Voor 2019 was een exploitatieresultaat van 8K begroot. Het exploitatieresultaat over 2019 be-
draagt 60K. 
Dit bestaat uit een omzet die in 2019 circa 671K hoger is dan begroot door extra toegekende 
subsidies van o.a. de ministeries VWS en J&V en diverse gemeenten. 
De kosten zijn in 2019 ook circa 619K hoger dan begroot. Voornaamste oorzaak hiervan is de 
implementatie van de nieuwe CAO-afspraken, die leidt tot een verhoging van salaris- en reis-
kosten.

3.2.2 Resultaatbestemming
Halt beschikt over een aantal bestemmingsreserves. De reserves hebben verschillende doelein-
den. Zie hiervoor de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening. Als het resultaat het toelaat 
vindt jaarlijks een dotatie aan de verschillende reserves plaats.
Bij de resultaatbestemming is rekening gehouden met de herkomst van de subsidie en wordt 
onderscheid gemaakt in repressie- en preventiereserves. Dit betekent voor 2019 dat het exploi-
tatieresultaat van 60K als geheel is toegevoegd aan de bestemmingsreserve preventie.
Daarnaast worden de onttrekkingen van de egalisatiereserve repressie (105K) en het bestem-
mingsfonds AuraH (191K) aan de algemene reserve toegevoegd. 
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De totale dotatie aan de algemene reserve bedraagt over 2019 295K. De stand van de algemene 
reserve per 31 december 2019 bedraagt 961K. 

3.3 Risicoparagraaf
Doel van het risicomanagement bij Halt is: 
1. het tijdig onderkennen van risico’s en kansen;
2. de impact hiervan in te schatten, zodat medewerkers tijdig kunnen reageren;
3. en indien nodig passende maatregelen nemen.

Halt legt risico’s vast en bespreekt deze periodiek op verschillende niveaus in de organisatie. 
Risico’s worden ingedeeld op strategisch, tactisch en operationeel niveau en worden ook op 
strategisch (Raad van Toezicht en directie), tactisch (directie en management) en operationeel 
niveau (management en medewerkers) besproken, opdat de gewenste beheersmaatregelen 
kunnen worden genomen. Risico’s worden gewaardeerd met behulp van kans maal impact 
(hoog, midden, laag). In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste strategische risico’s opge-
nomen die het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van Halt kunnen beïnvloeden. 
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4 Doorkijk 2020
In de afgelopen jaren is de organisatie klaargezet voor de toekomst. Er is een 
minimaal niveau van basiskwaliteit gerealiseerd en de organisatie is (financieel) 
in control. De komende jaren staan vooral in het teken van de verdere door-
ontwikkeling, alsmede het vergroten van het maatschappelijk bereik door het 
aangaan van nieuwe samenwerkingen en het aantrekken van nieuwe opdracht-
gevers. Altijd vanuit de bedoeling om voor zoveel mogelijk jongeren tweede 
kansen te creëren.

2020 is een belangrijk jaar voor de implementatie van de nieuwe onderdelen van 
de Halt-interventie, o.a. de nieuwe leeropdrachten. Eerdere implementatietra-
jecten hebben geleerd dat implementatie blijvend aandacht vraagt. In 2020 zal 
gewerkt worden met videofeedback en supervisie. 

In 2020 wordt toegewerkt naar opname van de Halt-interventie in de databank 
van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Het streven is om eind 2020 Respect 
Online (Halt-interventie sexting) voor te leggen aan het NJI. In 2021 is de regu-
liere Halt-interventie aan de beurt.  

In 2019 is gestart met een strategische toekomstverkenning. In 2020 krijgt deze 
verder vorm en vindt a.d.h.v. diverse thema’s verdere verdieping plaats met 
als doel komen tot een strategische routekaart voor de toekomst. Thema’s die 
onder meer meegenomen worden zijn: de aanpak van ondermijning / weer-
baarheid, Halt & school, Halt & verkeer en de aanpak van twaalf min. Hiernaast 
worden mogelijkheden onderzocht van intensievere vormen van samenwerking 
met bijvoorbeeld de politie, jongerenwerk,  de sociale wijkteams, het MKB en 
de bankenwereld. Bij de verkenning worden ook nadrukkelijk externe partners 
betrokken.

Op de finishlijn van de afronding van dit jaarverslag is deze paragraaf toege-
voegd, omdat de realiteit er in ene anders uitziet dan enkele weken geleden. Co-
rona raakt ook de Halt-organisatie. Zo kunnen (o.a.) gesprekken met jongeren 
niet in fysieke setting doorgaan, moeten werkopdrachten worden opgeschort en 
kunnen preventieafspraken, zoals het geven van voorlichtingen, door de sluiting 
van scholen op dit moment noodgedwongen niet nagekomen worden. Op dit 
moment is het slecht te voorspellen hoe lang dit nog gaat duren en in hoever-
re de preventieopdrachten voor 2020 op een later moment alsnog uitgevoerd 
kunnen worden. Duidelijk is dat dit niet voor alle opdrachten geldt. Er zijn maat-
regelen genomen gericht op de uitvoering van de werkzaamheden en er wordt, 
zowel voor de justitiële-, als de preventieopgave, gewerkt aan een impactana-
lyse. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s. Er is nauw 
contact met het Ministerie van JenV over de uitvoering van de justitiële taak. Ten 
aanzien van de gemeentelijke opdrachtgevers sluit Halt (vooralsnog) aan bij de 
communicatie richting gemeenten vanuit de koepelorganisatie Sociaal Werk 
Nederland. Op grond van de huidige kennis en verwachtingen is de continuïteit 
van Halt in 2020 niet in gevaar.

Doorontwik-
keling 

Halt-interventie 

Strategische     
verkenning 

Corona crisis 
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5. Jaarrekening
5.1 Balans
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5.2 Staat van baten en lasten
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5.3 Kasstroomoverzicht
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5.4 Waarderingsgrondslagen

1. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 Organisaties zonder Winst-
streven uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgeno-
men voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

2. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld aan de hand van de indirecte methode. De geldmiddelen in
het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen interest wordt evenals betaalde
interest opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

3. Grondslagen voor de balanswaardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur, en indien van toepassing reke-
ning houdend met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden bere-
kend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. De volgende afschrijvingspercenta-
ges worden gehanteerd:
 Inventaris:	20%
 Automatisering:	20-33%

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde.
Een voorziening wegens oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vor-
dering. Dit wordt op basis van individuele beoordeling van de vorderingen ingeschat. Hierbij geldt 
in beginsel dat alle vorderingen die langer dan 1 jaar open staan worden voorzien als oninbaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en spaartegoeden. De liquide middelen worden 
opgenomen tegen nominale waarde.

Eigen Vermogen
Algemene Reserve
De algemene reserve is gevormd door onttrekkingen uit de verschillende andere reserves en fond-
sen. Het exploitatieresultaat van het lopende boekjaar is aan de hand van de herkomst van de sub-
sidie toegevoegd aan ofwel de bestemmingsreserve preventie ofwel de egalisatiereserve repressie.
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Egalisatiereserve repressie
De reserve is gevormd op grond van de bekostigingssystematiek. De reserve is gevormd om toe-
rekening en/of onttrekking op grond van de verhouding repressie-/preventieactiviteiten mogelijk 
te maken. Het verschil tussen werkelijke kosten die toegerekend kunnen worden aan de repressie 
activiteiten en de ontvangen subsidie voor repressie activiteiten wordt gedoteerd aan de egalisatie-
reserve, rekening houdend met bepaalde maxima.

Bestemmingsreserve preventie
Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve. De 
reserve is gevormd om toerekening en/of onttrekking op grond van de verhouding repressie-/pre-
ventieactiviteiten mogelijk te maken.

Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling
Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door het bestuur een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve. De 
bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling is tot stand gekomen met de eigen vermogens van 
de voormalige Halt-organisaties.

Bestemmingsfonds AuraH
Het bestemmingsfonds AuraH is een investeringssubsidie vanuit het Ministerie van JenV voor de 
vervanging van het huidige systeem AuraH. De maximum hoogte van het bestemmingsfonds is  € 
1.049.349, dit is conform de afspraken met het Ministerie van JenV.

Afschrijvingsreserves
Afschrijvingsreserve Huisvesting
De inrichtingskosten die bekostigd zijn vanuit het transitiebudget worden toegevoegd aan de af-
schrijvingsreserve Huisvesting. De afschrijvingskosten die samenhangen met de investeringen 
worden onttrokken uit de afschrijvingsreserve.

Voorzieningen
Voorziening reorganisatie (1Halt)
De inkoop van pensioenen geldt voor een aantal medewerkers die rechten bij het ABP hadden en 
die Halt vanuit de fusie naar 1Halt verplicht heeft moeten overnemen. De voorziening is ontstaan 
voor betalingsverplichtingen van wachtgelden en de inkoop van pensioenen in verband met een 
verschil in dekkingsgraden door de overgang van pensioenfondsen vanuit het sociaal plan.

Voorziening VV Pensioenverplichting
De voorziening is gevormd om te voldoen aan de verplichting voortvloeiend uit de voortzetting van 
pensioenen die door Halt nog moeten worden ingekocht. En wordt gewaardeerd tegen de toekom-
stige verplichtingen volgens opgave van het PFZW.

Voorziening herstructurering (Transitie)
De voorziening is gevormd voor bestedingsverplichtingen vanuit de subsidie transitiefase 2013 
– 2015 Halt en betreft meerjarige verplichtingen welke samenhangen met een specifieke groep
medewerkers en de daarmee afgesloten sociale plannen van oude fusies in de Halt-sector. Met het
Ministerie van JenV is afgesproken dat het toegekende budget gepresenteerd wordt in de jaarreke-
ning als voorziening herstructurering.
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Voorziening Kaderstelling topstructuur
De voorziening is gevormd om aan de betalingsverplichtingen te voldoen die voorvloeien uit de 
reorganisatie van de topstructuur en de daarmee samenhangende ontwikkeling naar resultaatver-
antwoordelijke teams. Het is geen voorziening voor toekomstige exploitatie.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens ge-
waardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde.

4. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta-
ties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord
in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Resultaatbestemming
Dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves worden onder de 
staat van baten en lasten weergegeven als bestemming van het exploitatieresultaat.

Subsidies
Subsidies worden verantwoord voor zover zij met betrekking tot het betreffende boekjaar zijn aan-
gewend. 

Projectsubsidies
1Halt
JenV heeft in de periode 2012-2013 budget beschikbaar gesteld voor de fusie. Voor de betalings-
verplichting die voortvloeit uit het sociaal plan is de voorziening reorganisatie gevormd. 
De overige kosten worden in de jaarrekening van het desbetreffende jaar verantwoord waarin zij 
zijn gemaakt. De nog te besteden projectgelden worden opgenomen onder de overlopende passiva.

Transitie
Voor de transitiefase heeft JenV in het najaar van 2013 budget beschikbaar gesteld. Dit budget is 
bedoeld om te komen tot een bedrijfsvoering die aansluit bij de bekostigingssystematiek die in het 
najaar 2013 is vastgesteld. De kosten worden aangewend volgens het hernieuwd bestedingsplan in 
het jaar waarin zij zijn gemaakt. In 2019 is de subsidie voor de transitiefase door JenV vastgesteld.

Halt en sport
In 2019 hebben Halt en de KNVB de samenwerking die enerzijds preventief (met de veiligheidsana-
lyse op de voetbalverenigingen) en anderzijds onderdeel van het tuchtrecht (met de training Sport 
& Gedrag) voortgezet. Per 1-7 heeft VWS de financiering voor Halt en Sport van de KNVB overge-
nomen.

Diverse projecten JenV
Er zijn in 2019 diverse projecten uitgevoerd met JenV subsidie. Het betreft de projecten LVB (pas-
sende straf & SCIL), 
Curaçao en Hack Right. Deze projecten zijn gericht op doorontwikkeling en innovatie van de 
Halt-interventie. De nog te besteden projectgelden zijn opgenomen onder de overlopende passiva. 
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5.5 Toelichting op de balans

Halt heeft geen geactiveerde investeringen. Alle geactiveerde investeringen zijn reeds afgeschre-
ven.
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De post debiteuren bevat onder andere de factuur voor de eindafrekening 2019 voor de KNVB 
(153K). De vooruitbetaalde kosten betreffen hoofdzakelijk uitgaven op huisvestings- en automati-
seringscontracten.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Halt, met uitzondering van de bankgaranties 
en de schaderekening. De schaderekening is een tussenrekening die gebruikt wordt voor de uitbe-
taling van de schade aan slachtoffers (onderdeel van de Halt straf).
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De algemene reserve dient om algemene risico’s op te vangen. In 2019 wordt het resultaat (60K) 
toegevoegd aan deze reserve en daarna naar herkomst van subsidie bestemd aan de bestem-
mingsreserve preventie. Daarnaast worden de onttrekkingen van de egalisatiereserve repressie 
(105K) en het bestemmingsfonds AuraH (191K) aan de algemene reserve toegevoegd.

Bij de resultaatbestemming is rekening gehouden met de herkomst van de subsidie en wordt 105K 
onttrokken aan de egalisatiereserve repressie.

Bij de resultaatbestemming is rekening gehouden met de herkomst van de subsidie, hierdoor 
wordt 60K gedoteerd aan de bestemmingsreserve preventie.
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Deze reserve is bij de fusie opgebouwd uit reserves van de 17 Halt-organisaties en is bestemd voor 
innovatie en ontwikkeling activiteiten. Aanwending hiervan gebeurt na goedkeuring van de RvT. In 
2019 is er geen onttrekking van deze reserve.

In 2019 is het bestemmingsfonds AuraH volledig uitgenut ten behoeve van de aanschaf en imple-
mentatie van het nieuwe zaaksysteem (191K).
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Voorziening Reorganisatie (1Halt)
De voorziening is in 2013 ontstaan voor betalingsverplichtingen van wachtgelden en de inkoop van 
pensioenen in verband met een verschil in dekkingsgraden door de overgang van pensioenfondsen 
vanuit het sociaal plan. In 2019 zijn de betreffende medewerkers van de wachtgeldregeling alle-
maal uitgestroomd. De inkoop voor pensioenen komt volgens opgave van het pensioenfonds uit 
op een bedrag van 151K, om die reden is er voor een bedrag van 5K gedoteerd aan de voorziening 
Reorganisatie (1Halt). Verwachting is dat de voorziening binnen 5 jaar volledig is uitgenut.

De voorziening is gevormd om de verplichting voortvloeiend uit de vrijwillige voortzetting van pen-
sioenen. De in 2019 afgedragen premies zijn onttrokken aan de voorziening vv pensioenverplich-
ting. De dotatie aan de voorziening vloeit voort uit de in 2019 afgesloten vaststellingsovereenkom-
sten.
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Voorziening Herstructurering
De uitbetaalde verplichtingen in 2019 voortvloeiende uit afhandelingen van het sociaal plan van 
oude fusies in de Halt-sector zijn onttrokken aan de voorziening Herstructurering. Het restant van 
de voorziening wordt aangewend voor toekomstige verplichtingen voortvloeiende uit de afhande-
ling van de sociale plannen van de fusie naar 1Halt. Het grootste gedeelte van de voorziening heeft 
een looptijd van langer dan 5 jaar.

Voorziening Kaderstelling topstructuur
De voorziening is gevormd om aan de betalingsverplichtingen te voldoen die voorvloeien uit de 
reorganisatie van de topstructuur en de daarmee samenhangende ontwikkeling naar resultaatver-
antwoordelijke teams. De in 2019 gerealiseerde kosten die voortvloeien uit de reorganisatie van de 
topstructuur en de daarmee samenhangende ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams 
zijn onttrokken aan de voorziening. De voorziening is na deze onttrekking volledig uitgenut.
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Te besteden subsidiegelden
De post belastingen en sociale lasten betreft de loonheffing over december. De projectsubsidie 
Halt en Sportveiligheid betreft een meerjarige subsidie waarvan een deel in 2020 gerealiseerd 
wordt. Daarnaast zijn in 2019 niet alle preventie activiteiten uitgevoerd, deze worden voor een deel 
doorgeschoven naar 2020 (72K). Tot slot vindt een deel van de projectactiviteiten plaats in 2020. De 
nog uit te voeren werkzaamheden (240K) worden in 2020 uitgevoerd. 
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De reservering verlofuren betreft het saldo verlof dat de medewerkers eind van het jaar nog niet 
hebben opgenomen. 

De reservering loopbaanbudget is vanaf 2015 verplicht op basis van de CAO. Medewerkers kunnen 
gedurende maximaal 3 jaar het voor hen bestemde bedrag aanwenden. In 2019 is een deel gedo-
teerd en een deel vrijgevallen, per saldo is de reservering ten opzicht van 2018 met 20K verlaagd. 

De nog te betalen subsidies zijn gebaseerd op de gegevens die op het moment van het opstellen 
van de jaarrekening bekend zijn. Het saldo nog te betalen subsidie – preventiegelden van 7K bevat 
terugbetalingen aan gemeentes in verband met de verleende subsidies 2019. 

De diverse nog te betalen kosten 2019 zijn 395K lager dan in 2018. Het saldo van 2019 is 203K.
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5.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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5.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

De subsidiebaten van de Halt straf nemen met 84K toe ten opzichte van 2018. De subsidiebaten 
Halt straf 2018 zijn op 8 oktober 2019 vastgesteld door het Ministerie van JenV middels een vast-
stellingsbrief met referentienummer 2700295.

De inkomsten van de subsidiebaten preventie zijn met 199K afgenomen ten opzichte van 2018. Een 
verklaring hiervoor is dat de preventiebaten 2018 een vrijval van preventieverplichtingen uit voor-
gaande jaren bevatte.
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              Specificatie projecten JenV
             De projecten gefinancierd door JenV staan hieronder verder gespecificeerd.
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De totale personeelskosten zijn met 302K gestegen ten opzichte van 2018. Een belangrijke oorzaak 
hiervoor zijn de toegenomen salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO afspraken. Door minder 
aan inleenpersoneel uit te geven wordt deze stijging deels opgevangen. 

De gepresenteerde personele bezetting in Fte’s is een gemiddelde over het gehele jaar. De realisa-
tie Fte wordt gepresenteerd inclusief ziekteverzuim (circa 10 Fte). De begroting in Fte wordt gepre-
senteerd exclusief ziekteverzuim. 

Als gevolg van de nieuwe CAO afspraken zijn de reis- en verblijfkosten 113K hoger dan in 2018. 
Door te besparen op deskundigheidsbevordering wordt deze stijging opgevangen. De kosten voor 
verzuimverzekering en Arbo zijn vrijwel gelijk gebleven. Per saldo dalen de overige personele las-
ten met 5K ten opzichte van 2018.
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In 2019 dalen de huisvestingskosten ten opzichte van 2018 met 18K. Dit als gevolg van het afstoten 
van locaties en het meerjarig huisvestigingsplan.

De organisatie kosten zijn ten opzichte van 2018 gedaald met 316K. De post overige organisatie-
kosten bestaat voor een groot deel uit een correctie op het vastgestelde bedrag van de subsidie 
transitiefase 2013 – 2015 Halt.
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De automatiseringskosten zijn ten opzichte van 2018 gestegen met 137K. Dit heeft te maken met 
de aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem wat tijdelijk frictiekosten heeft opgeleverd. Daar-
naast is bij de aanbesteding telefonie samen met de hardware en infrastructuur aanbesteed. Als 
gevolg hiervan worden kosten voor telefonie onder hosting, beheer en licenties verantwoord.
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5.8 Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2019 Stichting Halt
De WNT is van toepassing op Stichting Halt. Het voor Stichting Halt toepasselijke bezoldigings-
maximum is in 2019 € 194.000,- (betreft algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionaris-
sen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op 
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

44



De verloning van de leden van de Raad van Toezicht bestaat uit een vaste bruto vergoeding. Daar-
naast hebben zij een fiscaal onbelaste onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten ontvan-
gen.

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen

De jaarrekening van Stichting Halt is opgesteld door het bestuur op 24 maart 2020.

J. ten Hoope
Directeur- bestuurder
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5.9 Overige gegevens
Stichting Halt is ontstaan uit een juridische fusie van 17 Halt-organisaties en is formeel opgericht 
op 1 januari 2013. Halt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41131575. 

De statutaire zetel is de gemeente Leiden, maar Halt heeft haar hoofdvestiging in Utrecht. Hier-
naast zijn nog vier nevenvestigingen geregistreerd:
• Halt-kantoor Amstelveen
• Halt-kantoor Apeldoorn
• Halt-kantoor Eindhoven
• Halt-kantoor Den Haag

In de statuten is vastgelegd dat: 
• De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag als bedoeld in art. 13 lid 4 aan

voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht zijn onderworpen (art. 5 lid 8 sub d).
• De jaarrekening en het jaarverslag binnen zes maanden na afloop van het desbetreffende
boekjaar, nadat de Raad van Toezicht deze jaarrekening en het jaarverslag ingevolge art. 5 lid 8
sub d heeft goedgekeurd worden goedgekeurd, vastgesteld door het Bestuur. Goedkeuring van
beide stukken strekt het Bestuur tot decharge.

Gebeurtenissen na balansdatum
In het voorjaar van 2020 is er een nieuwe directeur bedrijfsvoering aangetreden.
In maart 2020 is de coronacrisis losgebarsten. Het is voorzienbaar dat de door de overheid getrof-
fen maatregelen om verspreiding tegen te gaan impact hebben op de bedrijfsvoering van Halt. Als 
gevolg van de maatregelen zullen, zolang de scholen gesloten zijn, alle voorlichtingen, spreekuren 
en ouderavonden die Halt verzorgt vervallen. De gesprekken met jongeren blijven zoveel mogelijk 
doorgang vinden en worden waar mogelijk met behulp van beeldcommunicatie gevoerd. Tijdens 
het opmaken van de jaarrekening waren er geen indicaties om aan te nemen dat dit een bedreiging 
vormt voor de continuïteit van Halt.

Controleverklaring
Hiervoor verwijzen wij u naar de hierna opgenomen verklaring.
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Halt 
 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Halt te Leiden gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel: 
 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Halt op 31 december 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640) en de bepalingen van en 
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT). 

 voldoet de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019 
in alle van materieel belang zijnde opzichten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 
Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de 
Accountantsprotocol Stichting Halt 2019. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen, het Accountantsprotocol Stichting Halt 2019 en het 
Controleprotocol WNT 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in 
de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Halt zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met RJ 640. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met RJ 640, de bepalingen van en krachtens de WNT en het 
Accountantsprotocol Stichting Halt 2019. 
 
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen 
in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen. 
 
Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- 
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
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De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.  
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.  
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 



 

 
 
 
 

4  |  nieuwe perspectieven 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 

Utrecht, 30 maart 2020 
 
BDO Audit & Assurance B.V.   Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden : 
namens deze, 
 
 
 
 
 
drs. J.S. Terlingen RA 
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