Slachtoffer in
een Halt-zaak

U bent slachtoffer van een delict dat door een of meerdere jongeren
is gepleegd. De jongere is hiervoor verwezen naar Halt. In deze folder
beschrijven we hoe de straf eruit ziet en leest u de mogelijkheden van
een schadevergoeding.

Tijdens de Halt-straf leert de jongere van zijn
fouten
Jongeren kunnen overlast veroorzaken. Experimenteren hoort bij
de leeftijd. Soms gaan zij hierin te ver. U heeft hier mee te maken
gehad. Bij Halt willen we dat de jongere leert van zijn fouten, zodat
het niet vaker gebeurt. Daarom pakken we grensoverschrijdend
gedrag direct aan.
De jongere en zijn ouders komen meerdere keren op gesprek, hij
moet leeropdrachten maken en excuus aanbieden. Aan u. Zo kunt u
vertellen hoe u de situatie hebt ervaren. De jongere leert het meest
van zijn straf door de gevolgen van zijn daden onder ogen te zien.
We waarderen het als u een rol wilt spelen in dit proces.

Schade-afhandeling door Halt
Het kan zijn dat u financiële schade heeft opgelopen. Halt bemiddelt
in dit geval tussen u en de jongere en zijn ouders. Bij deze folder
vindt u een formulier waarmee u kunt opgeven wat uw schade is.
De rekening(en) waaruit de schade blijkt, stuurt u samen met dit
formulier op naar Halt. U kunt op dit formulier ook aangeven of u
bereid bent om een excuusgesprek met de jongere te voeren. Op
basis van deze informatie bespreekt Halt met de jongere en zijn
ouders hoe hoog de schade is en kijken we hoe de jongere de schade
gaat vergoeden. U kunt ook kiezen voor een civiele procedure.

Dader jonger dan 14 jaar
Wanneer de dader jonger dan 14 jaar is, zijn de ouders aansprakelijk
voor de schade. Als de ouders een aansprakelijkheidsverzekering
hebben, wordt de schade normaal gesproken vergoed door deze
verzekering. In dat geval maakt een schaderegeling geen deel uit

van de Halt-straf voor de jongere.

Bent u verzekerd?
Het is mogelijk dat u verzekerd bent tegen de gevolgen van vandalisme.
Dit hoeft de schadebemiddeling door Halt niet in de weg te staan.
De afhandeling van de schade moet echter wel afgestemd worden
tussen Halt en uw verzekeringsmaatschappij.
Het is niet mogelijk om de schade te verhalen als de verzekeringsmaatschappij de door u geclaimde schade al heeft vergoed. Maar als de
schade niet volledig is vergoed, bijvoorbeeld door eigen risico, kan Halt
u helpen met het treffen van een regeling voor dat deel van de schade.

Als de Halt-straf niet goed gaat
Als de jongere zijn afspraken met Halt niet nakomt, kan Halt ervoor
kiezen om met de zaak te stoppen. De politie stuurt de zaak dan naar
de officier van justitie. Die beslist verder over de zaak. Afhankelijk van
de beslissing van de off icier van justitie zijn er dan nog mogelijkheden
om de schade vergoed te krijgen. Het Openbaar Ministerie is dan uw
gesprekspartner.
Waar in deze folder ‘ouders’ staat, worden ook verzorgers en begeleiders bedoeld.

Een klacht?
Als jongeren, ouders of slachtoffers bij een Halt-straf een klacht
hebben dan kunnen zij hierover contact opnemen met de manager
van het Halt-team. Lukt het niet om het probleem samen op te
lossen? Dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie
van Halt zie: www.halt.nl

Meer informatie
Halt heeft teams in het hele land en is aanwezig in alle politieregio’s.
Op www.halt.nl staat informatie over o.a. de Halt-straf en de contact-

www.halt.nl

0715

gegevens van Halt.

