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Privacyverklaring Halt
Voor op de website

24 mei 2019

In deze privacyverklaring leest u hoe Halt omgaat met uw persoonsgegevens en welke  
regels daarvoor gelden. De verklaring geldt voor alle persoonsgegevens die nodig zijn bij  
de uitvoering van de justitiële wettelijke taak van Halt, de niet wettelijke taken van Halt, 
maar ook voor de persoonsgegevens die u achterlaat via de website.

Verwerking van persoonsgegevens bij Halt
Persoonsgegevens van jongeren, ouders en slachtoffers in het informatiesysteem van Halt
Verwerking persoonsgegevens website
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1 Verwerking van persoonsgegevens bij Halt

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon identificeren of aan de hand 
waarvan een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden (artikel 4 lid 1 AVG). Het gaat niet 
alleen om vertrouwelijke gegevens, maar om ieder gegeven dat is te herleiden tot een 
bepaald persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en 
e-mailadressen.

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan 
hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over strafrechtelijke veroordelingen en 
strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen, alsmede persoons-
gegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig 
of hinderlijk gedrag zijn voorbeelden van strafrechtelijke persoonsgegevens waarvoor 
speciale wetten geleden. Dat geldt ook voor bijzondere gegevens, zoals bijvoorbeeld iemands 
afkomst, godsdienst of gezondheid. Strafrechtelijke en bijzondere persoonsgegevens mogen 
alleen verwerkt worden als de wet dit uitdrukkelijk toestaat. Persoonsgegevens van kinderen 
zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Verwerking van persoonsgegevens door Halt
Voor de uitvoering van haar wettelijke en niet wettelijke taak verwerkt Halt gewone, straf-
rechtelijke en bijzondere persoonsgegevens. De gegevens die worden verzameld en, indien 
van toepassing, verder verstrekt zijn altijd in lijn met wet- en regelgeving. Zie voor meer 
informatie de Persoonsgegevens van jongeren, ouders en slachtoffers in het informatiesys-
teem van Halt.

Hoe gaat Halt met uw persoonsgegevens om?
Halt hanteert een aantal leidende principes bij de verwerking van persoonsgegevens en 
neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met  
persoonsgegevens:
• Halt verwerkt persoonsgegevens alleen als er sprake is van een welbepaald en duidelijk 

doel en als er sprake is van een rechtmatige AVG-grondslag.
• Transparantie en informatieplicht: gegevens worden alleen verwerkt als uitgelegd kan 

worden waarom deze worden verwerkt. Betrokkenen worden geïnformeerd over de 
verwerking en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

• Halt verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk.
• Halt gaat op een zorgvuldige manier met de persoonsgegevens om. Er is aandacht voor 

juistheid, actualiteit en objectiviteit.
•  Bij Halt bewaren we uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze 

verwerkt zijn of op grond van de wet is vereist. Bewaartermijnen zijn uitgeschreven in 
beleid. Zie hiervoor ook de paragraaf over dossiervorming.
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Om hiervoor te zorgen neemt Halt de volgende maatregelen:
• Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van Halt hebben een 

geheimhoudingsplicht. Gegevens mogen alleen worden gedeeld aan derden als er sprake 
is van een grondslag voor doorbreking van de geheimhoudingsplicht. Grondslagen voor 
doorbreking zijn uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, een wettelijke plicht, een 
meldrecht of een conflict van plichten.

• Halt heeft een ICT-regieorganisatie. Dit betekent dat de uitvoering van het ICT-beleid 
extern wordt uitbesteed. Halt maakt afspraken met deze externe partijen in de service 
overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten. In deze overeenkomsten is opgenomen 
dat de uitbestede dienstverlening moet voldoen aan de AVG, alsmede de meest recente 
informatieveiligheidseisen. Halt controleert of deze afspraken worden nagekomen.

Informatieplicht persoonsgegevens
Halt informeert jongeren e/o andere betrokkenen dat er persoonsgegevens worden verwerkt 
en voor welk doel dat gebeurt. Om te voldoen aan deze informatieplicht worden jongeren en 
ouders in de uitnodigingsbrief en bevestiging en in het eerste gesprek met de Halt-medewer-
ker gewezen op de privacyverklaring op de website. In de AVG staan uitzonderingen op deze 
algemene informatieplicht, maar in het algemeen is een leidend principe van Halt dat zoveel 
mogelijk transparantie wordt beoogd.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
In een aantal gevallen is Halt bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheids)
organisaties gegevens te vragen of te verstrekken. Er moet sprake zijn van een wettelijke 
taak, een meldrecht, een wettelijke verplichting of uitdrukkelijke toestemming.
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Wettelijke taak
• Halt informeert de verwijzer over het in behandeling nemen, verloop en de afronding  

van een Halt-straf. Verwijzers zijn de politie, het Openbaar Ministerie (OM), leerplicht-
ambtenaren en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’S).

• Halt adviseert, in het kader van afdoeningstrajecten voor jeugdigen, de ketenpartners  
in de strafrechtketen omtrent een (eventuele) Halt-straf. Dit betekent dat Halt gegevens 
kan verstrekken aan de politie, het OM, Leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming 
 (<18 jaar), de Reclassering (18 – 23 jaar). Dit kan ook betekenen dat Halt, in het geval dat 
er sprake is van recidive (herhaling van het strafbare gedrag) van een specifieke jongere, 
op een later moment nog relevante (feitelijke) informatie over de eerdere Halt-straf deelt 
met ketenpartners. Dit kan de volgende informatie betreffen:

(Mogelijke) informatie die vanuit Halt wordt verstrekt aan strafrechtelijke ketenpartners:

• Jongere eerder bij Halt geweest? Ja/Nee
• Voor welke strafbare feiten?
• Resultaat eerdere verwijzingen:
 - Positief/negatief
 - Datum afronding
• Bijzonderheden eerdere Halt-verwijzing(en)
• Input Halt nieuwe zaak
• Contra-indicatie Halt(+)
• SCIL afgenomen? Ja/Nee, score

 Halt kan in het kader van een goede uitvoering van de Halt-straf (dus in het kader van de 
wettelijke taak) aanvullende informatie opvragen bij een reeds betrokken zorgverlener en/
of contact opnemen voor afstemming. Hier is geen toestemming voor nodig, wel is Halt 
verplicht jongere en ouders hierover te informeren.

 Op het moment dat uit het contact met de jongere blijkt dat er meer zorg nodig is dan Halt 
kan bieden, kan Halt doorverwijzen naar een andere (vrijwillige) zorgaanbieder. Voor deze 
doorverwijzing is wel toestemming nodig van de jongeren en, indien de jongere nog geen  
16 jaar is, ook van de ouders/voogd.

• Halt levert een bijdrage aan (justitiële) netwerken met als doel de (preventieve) aanpak van 
jeugdcriminaliteit. Halt participeert in vroegsignaleringsoverleggen, zorg- en veiligheids-
huizen, zorg- en adviesteams, wijkteams en overleggen gericht op de preventieve verzuim-
aanpak. Dit kan betekenen dat Halt op een later moment nog relevante (feitelijke)  
informatie over een eerdere Halt-straf deelt met ketenpartners. Halt verstrekt in deze 
netwerksamenwerkingen niet meer gegevens dan noodzakelijk. Zie het overzicht hierboven 
voor welke informatie gedeeld kan worden.
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Meldrecht
• Melding bij Veilig Thuis: een Halt-medewerker kan zo nodig, zonder toestemming van de 

jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordiger en met doorbreking van de plicht tot geheim-
houding, bij ernstige zorgsignalen, conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermis-
handeling, een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Ook kan Veilig Thuis Halt benaderen als 
informant in het kader van een veiligheidsonderzoek (grondslag art. 5.2.6 WMO).

• Verwijsindex risicojongeren (VIR): een Halt-medewerker kan als meldingsbevoegde 
functionaris zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijke vertegenwoordiger een 
melding maken van een jongere aan de verwijsindex. Hulpverleners van andere instanties 
hebben als meldingsbevoegde functionarissen ook toegang tot het Verwijsindex risicojon-
geren systeem. De registratie van de jongere bevat geen inhoudelijke informatie, maar 
geeft alleen weer welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van 
de jongere bezig houdt. Als meer jeugdhulporganisaties melding maken in de VIR van 
hetzelfde kind, ontstaat een ‘match’. Bij dat kind betrokken organisaties kunnen contact 
met elkaar opnemen voor afstemming over de hulpverlening (grondslag Jeugdwet art. 
7.1.1.2 lid 1 onder a).

• Raad voor de Kinderbescherming (RvdK): Halt mag, met doorbreking van de geheimhou-
dingsplicht, de RvdK inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht 
voor de uitoefening van de taken van de RvdK (grondslag art. 1:204 BW).

Wettelijke plicht
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de wettelijke taak het van overheidswege 
verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het 
openbaar maken van de resultaten van deze statistische onderzoeken. Halt levert hiertoe, 
op basis van datamodel, informatie, waaronder persoonsgegevens aan. Er worden alleen 
persoonsgegevens aangeleverd die Halt in het kader van  haar wettelijke taak (justitiële taak) 
ook mag registreren. Het CBS heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de aange leverde 
persoonsgegevens.

Uitdrukkelijk toestemming
Voor alle andere verstrekkingen aan derden geldt dat dit alleen kan als er sprake is van 
uitdrukkelijke toestemming van jongere en, in het geval dat de jongere nog geen zestien is, 
ook de ouder(s). Persoonsgegevens die door Halt verwerkt worden in het kader van de niet 
wettelijke taak, bijvoorbeeld ten behoeve van de training sport en gedrag of een preventieve 
Halt-interventie, worden alleen verstrekt aan derden als hier uitdrukkelijk toestemming voor 
is en/of als de medewerker zich kan baseren op zijn meldrecht. Dit laatste is het geval bij een 
Raadsonderzoek door de RvdK of een zorgmelding of veiligheidsonderzoek via Veilig Thuis.
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Dossiervorming
Halt heeft een wettelijke justitiële taak en een niet wettelijke taak. Bewaartermijnen zijn 
afhankelijk van het /de doel(en) waarvoor de gegevens worden verwerkt:

Activiteit Bewaartermijn

Uitvoering Halt-straf 5 jaar of tot de jongere 23 jaar is. Persoons-
gegevens van slachtoffers worden een jaar 
na afronding geanonimiseerd en na vijf jaar 
of wanneer de jongere 23 jaar is verwijderd.

Uitvoering training sport en gedrag 1 jaar na afronding van de training worden 
gegevens geanonimiseerd.

Uitvoering preventieve gedragsinterventie 
(spreekuren, preventiegesprek)

1 jaar na afronding van de interventie 
worden gegevens geanonimiseerd.

Advies- en netwerkuren / overige Privacy by design

Het dossier bevat de persoonsgegevens van de jongere, zijn ouders en het eventuele  
slachtoffer en bevat de relevante documenten, zoals het proces verbaal, het strafvoorstel, 
de gespreksverslagen, correspondentie en het afloopbericht.

Rechten betrokkenen omtrent persoonlijke gegevens
Betrokkenen hebben diverse rechten in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens. 
Hieronder volgt een overzicht van de rechten van betrokkenen en de maatregelen die  
Halt genomen heeft om aan deze rechten te voldoen.

1 Recht op inzage
 Betrokkene mag zien welke gegevens Halt heeft, waarvoor deze zijn verwerkt en aan wie  

ze eventueel zijn doorgegeven. Halt heeft de plicht betrokkene te informeren over deze 
verwerkingen.

2. Recht op informatie over de verwerkingen
 Betrokkenen hebben het recht om te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt  

en waarom. Ook moeten zij bewust worden gemaakt van de risico’s van de gegevens-
verwerking, de regels die ervoor gelden, de waarborgen en de manier waarop zij hun 
rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens kunnen uitoefenen.

Maatregelen Halt:
• In de voorliggende privacyverklaring staat beschreven hoe Halt omgaat met de persoons-

gegevens van jongeren e/o andere betrokkenen. Eventueel kan de jongere e/o andere 
betrokkenen een hardcopy van de privacyverklaring ontvangen.
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• In de uitnodigingsbrief en in het eerste gesprek met de Halt-medewerker wordt verwezen 
naar de privacyverklaring op de website. Met de ondertekening van het strafvoorstel gaan 
jongeren en ouders (indien de jongere nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt) 
akkoord met de Halt-straf.

• Jongere/ouders kunnen via de Halt-medewerker vragen om inzage in hun dossier.

3. Recht op correctie
 Halt is verplicht onjuiste persoonsgegevens aan te passen.

4. Recht op verwijdering van gegevens (recht op vergetelheid)
 Halt is verplicht persoonsgegevens te wissen als de verwerking in strijd is met wet-  

en regelgeving. Het recht op vergetelheid geldt als:
• De organisatie de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden 

 waarvoor de organisatie de persoonsgegevens verwerkt.
• De betrokkene eerder (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven aan de organisatie 

voor het gebruik van zijn gegevens, maar die toestemming nu intrekt.
• De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 

van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief 
recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang 
van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

• De organisatie de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt. Bijvoorbeeld omdat er 
geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

• De organisatie wettelijk verplicht is om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
• De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via  

een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

5. Recht op beperking van gegevens
 Het recht op beperking houdt in dat de organisatie de gegevens niet mag gebruiken. Dit 

kan het geval zijn als er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en er op dat bezwaar 
nog geen beslissing is genomen (gegevens zijn mogelijk onjuiste, verwerking is mogelijk 
onrechtmatig, gegevens zijn mogelijk niet meer nodig).

6. Recht op bezwaar/beroep
 Betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen reden zijn om een verwerking te staken.

Maatregelen Halt:
• Betrokkenen kunnen een verzoek indienen voor verwijdering of beperking van zijn  

gegevens via de betrokken Halt-medewerker. Een verwijderverzoek hoeft niet gemotiveerd 
te worden. Halt moet binnen vier weken aan het verzoek voldoen en/of deze gemotiveerd 
afwijzen.
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• Betrokkene kan bezwaar maken tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens. Hierbij 
dient betrokkene de reden aan te geven voor het bezwaar. Het bezwaar kan worden 
ingediend via het klachtenformulier op de website van Halt. Het bezwaar wordt afgehan-
deld door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Halt. De betrokkene wordt door 
de FG geïnformeerd over de afhandeling van het bezwaar.

7. Recht op overdraagbaarheid (dataportiliteit)
 Betrokkene mag gegevens meenemen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke met 

dezelfde taak als Halt (niet van toepassing).

Maatregelen Halt:
• Geen maatregelen genomen, omdat dataportiliteit niet van toepassing is voor Halt.

8. Betrokkene heeft het recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde  
besluitvorming

Maatregelen Halt:
• Geen maatregelen. Binnen Halt is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Contact met Halt
• Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij Halt? Mail dan naar info@halt.nl
• Voor een verzoek voor inzage, verwijdering of beperking van uw gegevens kunt u terecht bij 

de betrokken Halt-medewerker via zijn/haar e-mailadres.
• Indien u bezwaar wilt maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u dit 

gemotiveerd doen via het klachtenformulier op de website van Halt. Het bezwaar wordt 
afgehandeld door de FG van Halt.

• Naast de twee bovenstaande stappen kunt u ook een klacht over de verwerking van uw 
persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht 
op de toepassing van privacywetgeving. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over 
uw rechten, alsmede de plichten van verwerkers in het kader van de AVG.

Functionaris voor gegevensbescherming
Halt is, op grond van de AVG, verplicht tot het aanstellen van een Functionaris Gegevens-
bescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of Halt de regels van de AVG toepast 
en naleeft. De FG van Halt is werkzaam voor meerdere uitvoeringsorganisaties. De FG is 
bereikbaar via privacy@halt.nl of op onderstaand adres.

Stichting Halt 
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming 
Postbus 4019
3502 HA Utrecht
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2 Persoonsgegevens van jongeren, ouders en  
 slachtoffers in het informatiesysteem van Halt

In de huidige situatie werkt Halt methet informatieregistratiesysteem JOIN. In dit systeem 
staan de activiteiten in het kader van de wettelijke taak (uitvoering van de Halt-straf) en voor 
de uitvoering van de niet wettelijke taken. Hiernaast wordt per verwijzing/jongere een dossier 
opgeslagen op de algemene dataschijf (zie kopje dossier).

Wettelijke taak - Uitvoering Halt-straf

In systeem vastgelegde gegevens 
(repressie registratiesysteem JOIN  
+ datschijf)

Betrokken Medewerkers Handelingen Halt

Gegevens/dossier vanuit verwijzer:
• Proces Verbaal (aangifte en 

aanhouding/verhoor)
• Stukken omtrent schade.
• Volledig dossier: als er sprake is 

 van openlijke geweldpleging e/o 
complexe zaken waarbij bijvoorbeeld 
meerdere jongeren zijn betrokken  
of schade wordt ontkent e/o  
sextingzaken.

Jongeren:
• NAW - gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Geboorteland / plaats
• Delict informatie
• Informatie over de thuissituatie
• Informatie over school / vrije tijd
• Score SCIL + vermoeden van LVB 

 (ja/nee)
• Zorgsignalen

Documenten Halt:
• Gespreksverslag
• Strafvoorstel
• Verzonden correspondentie
• Resultaat (positief / negatief)

Jongeren/ouders
Verwijzers (OM, 
politie, Leerplicht)
Slachtoffers

Administratief 
medewerker
Halt-medewerker

• Intake jongere
• Uitvoering 

Halt-straf
• Afhandeling  

Halt-straf
• Advisering  

ketenpartners
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In systeem vastgelegde gegevens 
(repressie registratiesysteem JOIN  
+ datschijf)

Betrokken Medewerkers Handelingen Halt

Ouders:
• NAW - gegevens
• Geslacht
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Geboorteland

Slachtoffers:
• NAW - gegevens
• Geslacht
• Emailadres
• Telefoonnummer

Niet wettelijke taak -– training sport en gedrag en preventieve Halt-interventie

In systeem vastgelegde gegevens 
(dataschijf)

Betrokken Medewerkers Handelingen Halt

Training sport- en gedrag

Gegevens/dossier vanuit verwijzer:
• Verwijzing

Jongere:
• NAW-gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Geboorteland
• Informatie over het grensover-

schrijdende gedrag

Documenten Halt:
• Gespreksverslagen
• Afloopbericht

Ouders:
• NAW - gegevens
• Geslacht
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Geboorteland

Jongere/ouders
KNVB / betreffende 
voetbalvereniging

Secretariaat  s-
medewerker
Administratief 
medewerker
Halt-medewerker

• Intake jongere
• Uitvoering 

training 
sport-en gedrag

• Afhandeling 
training
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In systeem vastgelegde gegevens 
(dataschijf)

Betrokken Medewerkers Handelingen Halt

Preventieve Halt-interventie

Gegevens/dossier vanuit verwijzer:
• Verwijzing

Jongere:
• NAW – gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Informatie over school
• Informatie over het gren s - 

over schrijdende gedrag

Documenten Halt:
• Gespreksverslag

Jongere
School/gemeente

Halt-medewerker Intake en  
uitvoering

3 Verwerking persoonsgegevens website

Hoe gaat deze website om met uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens die u opgeeft via www.Halt.nl worden alleen gebruikt voor het doel 
waarvoor u ze heeft achtergelaten. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard  
dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

In de huidige situatie verzamelt Halt via de website alleen persoonsgegeven via het  
contactformulier en het klachtenformulier.
Het contactformulier vraagt om de naam, e-mailadres en de vraag/reactie.
Het klachtenformulier vraagt om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en een 
omschrijving van de klacht. De klacht wordt hierna geregistreerd en gearchiveerd op de 
dataschijf van Halt. Na afronding van de klacht wordt het klachtdossier nog een twee jaar 
bewaard ten behoeve van de leercyclus van de organisatie. Hierna worden alle gegevens van 
de dataschijf verwijderd.
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