
De Halt-straf

?

Wat is er gebeurd?
De politie of leerplichtambtenaar heeft je naar Halt gestuurd om-
dat je iets hebt gedaan wat niet mag volgens de wet. Dat betekent 
dat je een Halt-straf krijgt. In deze folder lees je hoe de Halt-straf 
eruit ziet en wat jij moet doen.

Waarom een straf van Halt?
Jij hebt iets verkeerds gedaan. Daar ben je zelf verantwoordelijk 
voor. Bij Halt krijg je de kans om dat goed te maken. Halt wil dat 
je leert van je fouten. We willen dat je niet opnieuw in de proble-
men komt.

Een medewerker van Halt belt met je ouders. Daarna kom je sa-
men met je ouders op gesprek.

Informatie voor jou



Het gesprek
Tijdens dit gesprek bespreken jullie met de Halt-medewerker wat 
er is gebeurd.

Je gaat leeropdrachten maken.

Het spijt me

Je gaat excuus aanbieden aan het slachtoffer.  
Je vertelt dat je er spijt van hebt.

€€

Je betaalt een schadevergoeding aan het slachtoffer als  
er schade is.

 Soms krijg je ook een werkopdracht.

Ook wordt de straf bepaald. Er zijn verschillende soorten onderdelen:



Hoe het op school gaat.

Over welke vrienden je hebt.

Of er nog andere problemen zijn? Als dat nodig is, brengt Halt 
jou en je ouders in contact met iemand die jou kan helpen met je 
problemen.

? Wanneer is je Halt-straf klaar?
Het is klaar als je je aan alle afspraken hebt gehouden en alle 
opdrachten hebt gemaakt.

Meer aan de hand?
 Misschien heb je een fout gemaakt omdat je problemen hebt. We 
gaan samen kijken hoe we je kunnen helpen om deze problemen 
op te lossen, zodat je niet nog een keer een fout maakt.

We praten met je over hoe het thuis gaat.

 
Als je alles goed hebt gedaan, kom je niet in aanraking met justi-
tie. Je krijgt geen justitiële aantekening (je krijgt geen strafblad).



Halt praat met u over wat uw kind heeft gedaan.  
Wat is er aan de hand? Waarom is het misgegaan?

We bespreken wat de gevolgen zijn en wat kan helpen om dit in 
de toekomst te voorkomen.

We doen het samen Het is belangrijk dat u aanwezig bent bij de gesprekken. Uw kind 
heeft uw hulp nodig bij de afspraken en straf die door Halt is op-
gelegd.

U helpt uw kind ervoor te zorgen dat hij/zij geen strafbare feiten 
meer pleegt.

Informatie voor ouders

Privacy
Om de Halt-straf goed te kunnen uitvoeren, registreert Halt persoonsgegevens. Als 
het nodig is, deelt Halt deze gegevens met organisaties waarmee Halt samenwerkt, 
zoals de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. Halt bespreekt dat altijd eerst 
met de jongere en zijn/haar ouders. Halt legt niet méér gegevens vast dan nodig is. 
Jongeren en ouders hebben recht op inzage in het dossier.
 

Een klacht?
Medewerkers van Halt doen hun werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het gebeuren 
dat u ontevreden bent over de manier waarop u behandeld wordt. 
In dat geval kunt u een klacht bij Halt indienen. 
Kijk voor meer informatie hierover op www.halt.nl

U wordt samen met uw kind uitgenodigd bij Halt.

http://www.halt.nl 

