
Verwijzen voor een Halt-straf

www.halt.nl

Recidiveregeling
•  Toets of al eerder voor een misdrijf een proces-verbaal 

naar het Openbaar Ministerie is gestuurd. In dat geval:  
jongere mag niet naar Halt.

•  Bij Halt-straf voor misdrijf: jongere mag niet opnieuw  
naar Halt voor misdrijf.

•  Bij overtredingen en/of vuurwerkdelicten: maximum  
twee keer naar Halt.

• Te allen tijde geldt: maximaal drie keer naar Halt.

Discretionaire bevoegdheid
Van deze criteria kan worden afgeweken door de officier van
justitie (gebruik discretionaire bevoegdheid), bijvoorbeeld bij:
•  Hogere schadebedragen.
•  Andere delicten zoals: belediging ambtenaar in functie 

(art. 267 jo 266 Sr), eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr), 
bedreiging (art. 285 Sr) en bezit soft-/harddrugs  
(Opiumwet art. 10 en 11) en (art. 1.2.2.) vuurwerkbesluit  
illegaal/ondeugdelijk vuurwerk vanaf lijst 3.

• Afwijken van recidive regeling. 

NB: Voor alcohol voorhanden hebben of gebruiken op een voor publiek  
toegankelijke plaats (art. 45 Drank- en Horecawet) heeft het Openbaar Ministerie  
in 2014 bepaald dat door de politie hiervoor naar Halt kan worden verwezen.  
Voor verwijzing voor deze feiten is dus geen voorafgaande toestemming van  
de officier van justitie nodig is.

Halt-apps
•  webapps.politieacademie.nl (Basispolitiezorg/Halt):  

deze app laat zien of een jeugdige verdachte in  
aanmerking komt voor een Halt-verwijzing.

•  www.jeugdconnect.nl/halt deze app geeft een indicatie  
van het verwacht aantal uren Halt-straf.

Hoe verwijzen?

Bij een misdrijf
• Meld verdachte aan bij ZSM.
• Let op Salduz.
• Maak PV Verhoor Minderjarigen op.
• Na akkoord (via ZSM) PV Verhoor Minderjarige en  

 verklaring verdachte (en eventuele aangifte) naar Halt.

Bij een overtreding
•  Toets op criteria Halt.
• Maak verbaal op (verkort PV of MEOS).
• Verwerk de verkorte PV/MEOS bon volgens de  

 afgesproken werkwijze. 
• De jongere wordt door de politie binnen 7 dagen  

 na opmaken verkort PV aangemeld bij Halt.

Verwijscriteria Halt-straf
• De jongere is 12 tot 18 jaar.
• De jongere heeft een Halt-feit gepleegd.
• De jongere bekent het gepleegde feit.
•  De jongere stemt in met verwijzing naar Halt  

(onder de 16 ook toestemming ouders).

Halt-feiten 

Misdrijven

Art 1.2.2 Vuurwerkbesluit Illegaal/ondeugdelijk vuurwerk (lijst 2) 
voorhanden

art. 141 lid 1 Sr: Openlijk geweld tegen goederen

art. 142 lid 2 Sr: Misbruik maken van alarmnummers

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

art. 321 Sr: Verduistering en poging tot

art. 326 Sr: Oplichting (b.v. verwisselen prijskaartjes)

art. 350 Sr: Vernieling en graff iti

art. 416/417bis Sr: Heling

Overtredingen

D505 Art. 424 Sr: Baldadigheid

D537 Art. 461 Sr: Zich bevinden op  
verboden terrein

D510/D530 Art. 453 Sr: Openbare dronkenschap

P E120 t/m P E129A Art. 72/73 Wet personenvervoer:  
Verstoren orde in openbaar vervoer

H170 a-b, H171 Art. 1.2.4/2.3.6 Vuurwerkbesluit: 
Vuurwerk (lijst 1) voorhanden buiten 
de verkoopperiode of afsteken buiten 
toegestane tijd

APV-feiten

F120B Baldadig en overlastgevend gedrag

H320 Lichte vormen van brandstichting

Softdrugs gebruiken*

* NB: De APV-bepaling waarin het gebruik van softdrugs is verboden, moet het  
handhaven van de openbare orde regelen (en niet de volksgezondheid). Het is wenselijk 
dat in de lokale driehoek afspraken gemaakt worden over deze verwijzingen.

Maximale schade bij:

art 141, 424 en 350 Sr, 72 en 73 Wet personenvervoer en  
APV-feiten: € 900 per persoon en/of € 4.500 per zaak

Maximale waarde bij:

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