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In dit rapport wordt verslag gedaan van een landelijk evaluatie-onderzoek
naar de Halt-projecten, projecten die de preventie en bestrijding van vanda-
lisme tot doel hebben. De Halt-aanpak van vandalisme behelst een alternatie-
ve afdoening van strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme met de
politie in contact gekomen zijn, terwijl tevens tal van preventieve activiteiten
worden ondernomen.

Aan de uitvoering van het onderzoek en de totstandkoming van dit rapport
hebben diverse personen bijgedragen. Al die personen willen we op deze
plaats hartelijk bedanken.

In de eerste plaats gaat onze dank uit naar de jongeren die aan het onder-
zoek deelgenomen hebben. Zonder hun medewerking had het onderzoek
nooit in deze vorm kunnen plaatsvinden. Tevens willen we de medewerkers
van de 43 Halt-projecten bedanken voor alle informatie die zij verschaft heb-
ben. In het bijzonder bedanken wij de Halt-medewerkers uit Dordrecht,
Eindhoven en Rotterdam, waar het grootste deel van het onderzoek is uitge-
voerd. Zij zijn op diverse manieren zeer behulpzaam geweest.

De gemeentepolitie in Rotterdam, Eindhoven, Dordrecht en het korps
rijkspolitie district Dordrecht zijn we zeer erkentelijk voor hun medewerking.
Dankzij de rechercheurs van de Utrechtse Kinderpolitie en dhr. D. van
Marum en mw. P. Zorko van de Algemene Politiedienst in Utrecht was het
mogelijk in die gemeente een controlegroep te selecteren. Mw. M.M. Kins
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de materiaalverzameling onder
die jongeren.

Mw. dr. J. Junger-Tas, Hoofd WODC, zijn we zeer erkentelijk voor haar
enthousiaste en stimulerende supervisie. Daarnaast gaat onze dank uit naar
dhr. drs. H. M. Willemse en dhr. dr. A. Mooyaart, die enkele methodologi-
sche adviezen hebben gegeven. Ook de leden van de begeleidingscommissie
(zie bijlage 1) danken wij voor hun bijdrage. Tenslotte zijn wij dank verschul-
digd aan mw. M. Sampiemon, mw. M. Bol en mw. I. van Lith die het rapport
`camera ready' bij de drukker afleverden.
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Samenvatting

Inleiding
Halt-projecten zijn samenwerkingsprojecten van gemeente, politie en open-
baar ministerie die de preventie en bestrijding van vandalisme tot doel heb-
ben. Om dat doel te bereiken verzorgt Halt een alternatieve afdoening voor
strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme met de politie in contact
zijn gekomen; daarnaast worden preventieve activiteiten ondernomen.

De alternatieve afdoening behelst het verrichten van werkzaamheden die
direct verband houden met het gepleegde feit waarvoor de vandaal is aan-
gehouden. Daarvan wordt een zekere opvoedende werking verwacht, terwijl
tegelijkertijd genoegdoening aan de benadeelde verschaft wordt. Dat laatste
wordt eveneens bewerkstelligd door-wanneer er schade aangericht is - een
(gedeeltelijke) schadevergoeding te regelen. Zijn de werkzaamheden naar
behoren verricht en de eventuele afspraken omtrent schadevergoeding nage-
komen, dan wordt de zaak niet vervolgd en niet in de justitiële documentatie
geregistreerd. De Halt-afdoening vormt een buiten-justitiëel alternatief voor
de in vandalismezaken gangbare reactie van politie en/of justitie: politiesepot,
parketstandje, transactie of in het meest ernstige geval strafrechtelijke vervol-
ging. Naast de alternatieve afdoening van door de politie aangehouden jeug-
dige vandalen onderneemt Halt preventieve activiteiten. Die activiteiten kun-
nen zich uitstrekken van een individuele vandaal tot een hele wijk of gemeen-
te. Globaal aangeduid komen de preventieve activiteiten neer op advisering,
voorlichting en hulpverlening.

Halt is in 1981 in Rotterdam als experiment begonnen. De toename van
vandalisme in de jaren zestig en zeventig, de overbelasting van justitie en
politie en het ontbreken van een adequate officiële reactie op vandalistische
feiten vormden de aanleiding tot deze nieuwe aanpak. Deze aanpak voorziet
in een `lik-op-stuk'-reactie op vandalisme en is in overeenstemming met de in
het jeugdstrafrecht aangehangen ideeën omtrent het toepassen van sancties
met een educatief karakter en het bij voorkeur buiten-justitiëel afdoen van
door `first of second offenders' gepleegde feiten van geringe ernst. Daarnaast
sluit de Halt-aanpak goed aan op het halverwege de jaren tachtig ontwikkel-
de `bestuurlijk preventiebeleid' van het kabinet Lubbers II inzake de `veel
voorkomende criminaliteit'. Om die reden is in het kader van het beleidsplan
`Samenleving en Criminaliteit' (1985) subsidie aan startende Halt-projecten
verstrekt. Mede als gevolg hiervan zijn er in de afgelopen jaren veel projecten
opgericht: inmiddels bestaan er 43 Halt-projecten.

Dit onderzoek omvat:
1. een onderzoek onder een steekproef van vandalen (cliënten) die via de

projecten te Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam zijn afgehandeld;
2. een beschrijving van de preventieve activiteiten van die drie projecten;



3. een inventarisatie van de organisatie, werkwijze en gang van zaken bij de
,43 projecten.

Opzet en uitvoering van het cliëntenonderzoek
Er is onderzoek verricht onder een steekproef van 179 cliënten van de Halt-
projecten te Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam. Gegevens zijn verzameld
over 1) de wijze waarop de Halt-afdoening bij de 179 cliënten in de praktijk
verlopen is en 2) een aantal kenmerken van de cliënten: het plegen van van-
dalisme, winkeldiefstal en agressie tegen personen, de school- en werksitua-
tie, de thuissituatie en de vrijetijdsbesteding. Deze gegevens zijn - voor zover
mogelijk - vergeleken met een aselecte steekproef uit de Nederlandse jonge-
renpopulatie (zie Junger-Tas en Kruissink, 1987).

De effecten van Halt op de cliënten zijn bestudeerd aan de hand van gege-
vens over de frequentie waarmee vandalisme, agressie en winkeldiefstal ge-
pleegd zijn in het jaar voorafgaand aan de afdoening en in het jaar volgend
op de afdoening. Deze gegevens zijn eveneens verzameld onder een controle-
groep, bestaande uit 90 jongeren die wegens soortgelijke delicten als die door
de Halt-groep zijn gepleegd, met de Utrechtse politie in aanraking gekomen
zijn, maar niet via Halt zijn afgedaan.

In het cliëntenonderzoek is van drie informatiebronnen gebruik gemaakt:
vragenlijsten die door de jongeren zelf ingevuld werden, dossiers van betrok-
ken gemeente- en rijkspolitiekorpsen en dossiers van de betrokken Halt-pro-
jecten.

In beide steekproeven komen de 15-jarigen het meest voor en zijn de
jongens ruim in de meerderheid. Wat betreft de vertegenwoordiging van ver-
schillende etnische groepen wijkt de controlegroep enigszins van de Halt-
steekproef af.

De steekproef van 179 Halt-jongeren blijkt qua achtergrondgegevens goed
overeen te komen met de cliëntenpopulatie van de betrokken projecten te
Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam.

~tel van de Halt-cliënten
De doelgroep van Halt-projecten bestaat per definitie uit jongeren die
wegens het plegen van vandalisme met de politie in aanraking gekomen zijn.
Onder de steekproef van 179 cliënten waren de meest voorkomende verwijs-
gronden: vernieling (33,7%), graffiti (23,9%), baldadigheid (13,5%) en brand-
stichting (6,7%).

Uit de self-reportgegevens blijkt dat de Halt-cliënten zich veelvuldig aan
kleine criminaliteit schuldig maken. Ongeveer de helft van de steekproef
heeft in het jaar voorafgaand aan de Halt-afdoening weleens graffiti ge-
pleegd. Het vernielen van telefooncellen, straatlantaarns en het ingooien van
ruiten werd door respectievelijk 36,0%, 17,8% en 31,1% gerapporteerd. Bijna
30% heeft zich in het jaar voorafgaand aan de afdoening weleens aan brand-
stichting schuldig gemaakt en ruim 75% heeft weleens vuurwerk afgestoken
buiten de toegestane tijden. Behalve deze vandalistische c.q. baldadige feiten
hebben de 179 cliënten zich ook aan winkeldiefstal (32,0%) en agressie tegen
personen (33,1%) schuldig gemaakt. Een vergelijking van deze gegevens met
een landelijke aselecte steekproef van jongens in dezelfde leeftijdscategorie
heeft uitgewezen dat de Halt-groep (na correctie voor de aanleiding tot ver-
wijzing naar Halt) op alle delicten aanmerkelijk hoger scoort.

Naast de self-reportgegevens over delinquentie zijn gegevens verzameld
over de politiecontacten van de Halt-cliënten. De volledigheid van die gege-
vens laat echter sterk te wensen over; daarnaast verschillen de administratie-
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wijzen van de desbetreffende politiekorpsen zo sterk dat de verzamelde gege-
vens niet goed vergelijkbaar zijn. Afgaande op die onvolledige en niet goed
vergelijkbare gegevens, blijkt het merendeel van de steekproef in het jaar
voorafgaand aan de Halt-afdoening niet met de politie in contact geweest te
zijn, afgezien van het feit op grond waarvan naar Halt verwezen werd. Zijn er
wèl eerdere contacten met de politie geweest, dan hebben die vooral betrek-
king op vandalistische feiten (10,5%) en in mindere mate op vermogensdelic-
ten (4,9%) en geweld tegen personen (1,2%).

Wat betreft de situatie op school, thuis en qua alcohol- en druggebruik ziet
de Halt-groep er als volgt uit. Meer dan 90% van deze jongeren zit nog op
school of volgt een opleiding. LBO-, MAVO- en MBO-leerlingen komen het
meest voor. Over het algemeen hebben de Halt-jongeren het op school naar
hun zin en functioneren daar goed. Door ongeveer 20% van de Halt-steek-
proef wordt weleens gespijbeld. Vrijwel alle Halt-jongeren wonen nog bij hun
ouders (97,8%). Bij ongeveer een kwart van de huishoudens woont een van
de ouders niet meer thuis. Over het algemeen hebben de Halt-jongeren het
thuis naar hun zin. Ongeveer 15% is weleens van huis weggelopen `met de
bedoeling om nooit meer terug te komen'. Bijna de helft van de Halt-jonge-
ren (46,5%) gebruikt nooit alcoholhoudende dranken en ongeveer 15% van
de Halt-groep gebruikt weleens hasj of marihuana.

Qua achtergrond wijkt de Halt-groep enigszins af van de Nederlandse jon-
gerenpopulatie (zie onder meer Junger-Tas en Kruissink, 1987). Zo komen
LBO- en MBO-leerlingen onder de Halt-groep meer voor en wordt er wat
meer gespijbeld. Daarnaast komen incomplete gezinnen vaker voor, evenals
`weglopen van huis met de bedoeling om nooit meer terug te komen'. Het
gebruik van alcohol is onder de Halt-groep minder verbreid dan onder een
landelijke steekproef, maar het gebruik van softdrugs daarentegen is bij Halt-
jongeren aanmerkelijk populairder dan bij de gemiddelde Nederlandse jonge-
re. De besproken achtergrondkenmerken blijken slechts een zwakke samen-
hang met delinquentie te vertonen. Van een duidelijke randgroep waarbij de
problemen zich op alle fronten opstapelen, blijkt geen sprake te zijn. De
Halt-groep komt zeker niet overeen met de problematische jongeren over
wie in veel jeugdonderzoek gerapporteerd wordt. Evenmin blijkt binnen de
Halt-steekproef een duidelijke subgroep voor te komen die aan een dergelijk
beeld voldoet. Overigens is het in principe nog wel mogelijk dat eventuele
problematische Halt-jongeren vanwege non-response niet in de Halt-steek-
proef terechtgekomen zijn.

Resumerend kan gesteld worden dat de Halt-jongeren in vergelijking met
de gemiddelde Nederlandse jongere voor wat betreft de besproken achter-
grondkenmerken - school, thuis, alcohol en drugs - een enigermate afwijken-
de groep vormen. De Halt-jongeren wijken bovendien zeer sterk van hun
Nederlandse leeftijdgenoten af door het tamelijk frequent plegen van vanda-
lisme, winkeldiefstal en agressie tegen personen.

De Halt-afdoening in de praktijk
De alternatieve werkzaamheden vertonen in principe enige relatie met het
delict dat aanleiding tot verwijzing vormde. Hiervan wordt een zeker leer-
effect verwacht, terwijl tegelijkertijd genoegdoening aan de benadeelde ver-
schaft wordt zonder dat de schade volledig betaald hoeft te worden. In de
praktijk bleek het in ongeveer 60% van de gevallen mogelijk te zijn om alter-
natieve werkzaamheden te organiseren die min of meer aansluiten bij het
gepleegde delict. Daarentegen verrichtte ongeveer 40% van de cliënten werk-
zaamheden die geen enkel verband met het delict vertonen. De verrichte
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werkzaamheden duurden ten minste twee en ten hoogste 32 uur, met een ge-
middelde van 7,2 uur.

Met de Halt-afdoening wordt beoogd een snelle reactie op regelovertre-
dend gedrag te doen volgen. Bij de Halt-steekproef bedroeg de gemiddelde
tijdsduur tussen delictpleging en de start van de alternatieve werkzaamheden
twee maanden. Dat is meer dan twee keer zo snel als de gemiddelde afhan-
delingsduur van door het openbaar ministerie afgedane vernielingszaken.

Vergoeding van de aangerichte schade maakt in principe deel uit van de
Halt-afdoening. De projecten vervullen in dezen een bemiddelende rol. Be-
halve dat hiermee het educatieve aspect van de afdoening wordt gediend,
wordt hiermee tegemoet gekomen aan de slachtoffers van vandalisme. Zon-
der schadebemiddeling door Halt zijn er voor slachtoffers van vandalisme
slechts beperkte mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Meer dan de
helft van de 179 cliënten had geen of geen noemenswaardige schade aange-
richt. In de overige gevallen is een regeling getroffen.

Samenvattend blijkt de afdoening in de praktijk vrij goed te voldoen aan
de uitgangspunten van Halt. Halt voorziet in een buiten-justitiële `lik-op-stuk-
reactie' op vandalisme, een snelle reactie waarbij een relatie tussen delict en
afdoening gelegd wordt en tegelijkertijd genoegdoening aan de benadeelden
verschaft wordt.

Effecten op de cliënten
De Halt-jongeren blijken na de alternatieve afdoening minder vandalisme en
winkeldiefstal gepleegd te hebben dan ervoor, zo blijkt uit de self-reportgege-
vens. Op ruim 60% van de steekproef heeft Halt effect gehad: 21% van de
cliënten pleegde in het jaar volgend op de afdoening geen vandalisme meer,
terwijl bij 41,9% een afname werd geconstateerd in vergelijking met het jaar
voorafgaand aan de afdoening. Daarentegen werd bij slechts 25% van de con-
trolegroep, bestaande uit door de politie afgehandelde overtreders, een afna-
me van vandalisme waargenomen, terwijl geen van die jongeren stopte met
het plegen van vandalisme.

De effecten onder de Halt-cliënten bleken niet afhankelijk te zijn van ach-
tergrondkenmerken van de jongeren. Met andere woorden, een meer of min-
der problematische situatie op school, moeilijkheden thuis of het (overmatig)
gebruik van alcohol en drugs blijken geen relatie te vertonen met de mate
van effectiviteit van Halt-afdoening. Hierbij dient men zich wel te bedenken
dat in de Halt-steekproef wat die kenmerken betreft geen sprake is van een
èchte probleemgroep.

De effectiviteit van de afdoening blijkt evenmin afhankelijk te zijn van de
mate waarin de afdoening overeenkomstig de criteria en richtlijnen verlopen
is. Noch de duur van de afhandeling, noch het regelen van werkzaamheden
die in relatie tot het gepleegde delict staan, evenmin als de realisatie van
schadevergoeding houden verband met de effectiviteit van Halt. Een mogelij-
ke verklaring voor het ontbreken van een dergelijk verband is dat de relatie
tussen delict en afdoening in de perceptie van de betrokken jongeren toch
heel duidelijk is. De jongeren voeren twee gesprekken bij Halt waarin over
de alternatieve werkzaamheden gesproken wordt in termen van `iets goed
maken' of `iets tegenover hun daad stellen'. Bovendien krijgen de jongeren in
het eerste gesprek als opdracht mee naar huis om na te denken over een af-
doeningsvoorstel, waarover dan in het tweede gesprek met hen onderhandeld
zal worden. Zodoende wordt mogelijkerwijs toch een duidelijke relatie tussen
afdoening en delict gelegd, zonder dat die afdoening zelf een dergelijke rela-
tie feitelijk in zich bergt.
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Het feit dat schadebetaling geen invloed op de effectiviteit van de afdoening
heeft, zou veroorzaakt kunnen zijn doordat misschien toch de ouders in
plaats van de jongeren zelf deze kosten voor hun rekening genomen hebben.
In hoeverre dat gebeurd is, is echter onbekend.

Met nadruk dient te worden gesteld dat uit deze resultaten niet geconclu-
deerd mag worden dat de aard van de afdoening en de snelheid waarmee de-
ze toegepast wordt, niet ter zake zouden doen. De afhandelingsduur is over
de hele linie - in vergelijking met traditionele vervolging - tamelijk kort. Het
is derhalve goed mogelijk dat de afdoening mede hierdoor zo effectief is.
Hierbij dient men zich te realiseren dat de gesprekken die de jongeren bij
Halt voeren, binnen enkele weken na delictpleging, dus nog binnen de afhan-
delingsduur, plaatsvinden. In feite vormen ook die gesprekken reeds een
reactie op het delictgedrag en vindt daarmee een officiële reactie op regel-
overtredend gedrag nog sneller plaats dan uit de duur van de afhandeling
blijkt.

Ook werkzaamheden ten gunste van de benadeelde en schadebetaling vor-
men ondanks het ontbreken van een duidelijke relatie met de effecten op de
cliënten, belangrijke aspecten van de Halt-afdoening. Hiermee zijn immers de
belangen van de benadeelde gediend, hetgeen op zich al voldoende rechtvaar-
diging biedt om daar aandacht aan te besteden, zeker gezien de gebrekkige
mogelijkheden tot schadeverhaal die er voor slachtoffers van vandalisme be-
staan.

De belangrijkste conclusie van het effectonderzoek onder de cliënten is dat
de Halt-afdoening een probaat middel tegen vandalisme is. Deze lichte af-
doening heeft blijkbaar voldoende impact om vandalisme te doen afnemen of
zelfs te doen stoppen.

Preventie en aanpak van vandalismesituaties
Naast de alternatieve afdoening ondernemen de projecten activiteiten op het
gebied van de preventie en aanpak van concrete vandalismesituaties. Een
aantal van die activiteiten van de projecten in Dordrecht, Eindhoven en Rot-
terdam is op de voet gevolgd. Zo is in de Dordtse wijk Krispijn een school-
project opgezet ter preventie en bestrijding van het vandalisme. Daarbij wa-
ren diverse instanties, waaronder Kalt, betrokken. In enkele andere Dordtse
wijken heeft Halt groepen jongeren met raad en daad bijgestaan bij het vin-
den van een eigen `clubhuis' of jeugdhonk. In Rotterdam zijn goede ervarin-
gen opgedaan met het inzetten van werkloze jongeren, die met behoud van
uitkering als bewaker te werk worden gesteld en zodoende `functioneel toe-
zicht' uitoefenen bij fietsenstallingen, in parken en in winkelcentra. In hetzelf-
de kader is gestart met de instelling van wij konderhoudsploegen die schoon-
maak- en herstelwerkzaamheden verrichten. Ook is Halt betrokken geweest
bij de aanpak van problemen op het gebied van onder meer vandalisme, graf-
fiti en inbraak in de nieuwbouwwijk Schiemond. Het Eindhovense Halt
draagt de verantwoordelijkheid voor de opzet en uitvoering van een gemeen-
telijk `anti-graffitiplan'. Daarnaast is Halt Eindhoven betrokken bij het geven
van voorlichting en het opzetten van activiteiten ter preventie en bestrijding
van vandalisme, bijvoorbeeld,schoonmaakacties door scholieren in het kader
van een vandalismeproject op school. Halt zorgt voor begeleiding van zulke
activiteiten en levert eventuele benodigde materialen.

Uit het bovenstaande blijkt dat de diverse preventieve activiteiten sterk uit-
eenlopen. Soms wordt een kleine interventie door Halt verricht, terwijl in
andere gevallen sprake is van een projectmatige aanpak, waarbij meer instan-
ties en personen samenwerken.
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Overzicht van de Halt projecten
Om inzicht te krijgen in de gang van zaken bij de verschillende projecten is
een inventarisatie van alle 43 projecten gemaakt. Hiertoe zijn interviews bij
de betrokken Halt-medewerkers afgenomen met behulp waarvan informatie
is verzameld over onder meer de organisatie van de projecten, de verwijspro-
cedure en de alternatieve afdoening. Daarnaast is uit de projectadministraties
een aantal gegevens opgevraagd over de cliënten die in de periode van 1 ja-
nuari 1988 tot op het moment van interviewen (april tot half augustus 1989)
afgehandeld zijn. Dat heeft praktijkgegevens over ± 3000 afgehandelde cliën-
ten opgeleverd. De 43 projecten zijn over het gehele land verspreid. Relatief
veel projecten zijn gesitueerd in de Randstad en Noord-Brabant. Inmiddels
beschikt de helft van Nederland - qua inwoneraantal - over de mogelijkheid
tot Halt-afhandeling.

Het merendeel van de projecten is in organisatorisch opzicht bij de ge-
meente ondergebracht (69,7%). De overige 13 projecten (30,3%) zijn zelf-
standige stichtingen of zijn ondergebracht bij reeds bestaande stichtingen die
zich met welzijnswerk bezighouden. Achttien projecten hebben hun werkter-
rein uitgebreid tot één of meer plaatsen in de omliggende regio (41,9%). In
kleinere gemeenten die zich geen eigen Halt-project kunnen permitteren of
waar zich te weinig vandalisme voordoet om de oprichting van een eigen pro-
ject te rechtvaardigen, kunnen vandalismezaken zodoende toch via Halt wor-
den afgedaan.

In globale zin heeft de alternatieve afdoening bij alle 43 projecten op de-
zelfde wijze vorm gekregen. Eén uniforme Halt-aanpak bestaat echter niet.
Er bestaat een aantal verschillen tussen de projecten, zowel in de verwijspro-
cedure als in het verloop van de afdoening zelf.

Of een vandaal voor verwijzing naar Halt in aanmerking komt, is afhanke-
lijk van een aantal criteria die door de begeleidingscommissies van de projec-
ten vastgesteld zijn. De officier van justitie speelt hierbij een cruciale rol,
aangezien de afdoening onder verantwoordelijkheid van het openbaar minis-
terie valt. Een belangrijk verwijscriterium betreft het delict waarvoor de van-
daal door de politie is aangehouden. De politie hanteert daarbij een lijst met
feiten die voor Halt-verwijzing in aanmerking komen. De lijst omvat een aan-
tal misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht (WvSr.), als-
mede overtredingen uit de - lokale - Algemene Politie Verordening (APV),
zoals onder meer openlijke geweldpleging tegen goederen (art. 141 WvSr.),
vernieling (art. 350 WvSr.), brandstichting (art. 157 WvSr.), baldadigheid (art.
424 WvSr.) en graffiti (lokale APV's). In sommige plaatsen zijn aan deze van-
dalistische verwijsgronden nog beperkingen verbonden, bijvoorbeeld dat er
financieel aantoonbare schade aangericht moet zijn om voor Halt-afhandeling
in aanmerking te komen. In andere projecten daarentegen wordt het begrip
vandalisme nogal ruim geïnterpreteerd. Is een vernieling gepaard gegaan met
een klein diefstalletje (van baldadige aard), dan wordt de zaak toch naar Halt
verwezen. In sommige plaatsen worden behalve vandalisme ook andere delic-
ten naar Halt verwezen. Het via Halt afdoen van andere kleine criminaliteit
is al jaren een punt van discussie in de Halt-projecten. De aanleiding hiertoe
moet gezocht worden bij de ongelijke behandeling van vandalen in vergelij-
king met jongeren die zich aan andere feiten van geringe ernst schuldig ma-
ken. Jongeren die bijvoorbeeld met verf op een rolluik spuiten, worden op de
vrije woensdagmiddag via Halt aan het werk gezet, terwijl op een winkeldief-
stal geen enkele officiële reactie volgt (althans zo lang het de eerste of twee-
de keer is). Uit de verzamelde praktijkcijfers blijkt dat de meeste cliënten
wegens het plegen van typisch `Halt-waardige' feiten bij de projecten terecht-
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komen. Van de ± 3000 cliënten over wie informatie is verzameld, waren de
meeste jongeren wegens graffiti (37,4%), vernieling (33,5%) of baldadigheid
(13,6%) verwezen. Het aandeel van de verwijzingen op grond van feiten die
niet onder de noemer vandalisme vallen blijkt op ongeveer 5% te liggen.

Andere verwijscriteria betreffen de omvang van de aangerichte schade,
leeftijd van de verdachte en het aantal eerdere verwijzingen naar Halt. Wat
dit aangaat, worden door de projecten verschillende criteria aangehouden.
Daarentegen geldt zonder uitzondering bij' alle projecten als ingangseis dat de
verdachte het gepleegde feit bekent en zelf instemt met de alternatieve af-
doening via Halt. Dat brengt de verplichting met zich mee dat de jongere
meewerkt aan schadevergoeding, hetzij door het uitvoeren van (herstel)werk-
zaamheden, hetzij door betaling, of door een combinatie van beide. Voorts
dienen ook de ouders van de jongere toestemming voor de afdoening te ver-
lenen.

Evenals de verwijsprocedure is het feitelijk verloop van de afdoening door
de begeleidingscommissies van de projecten aan richtlijnen gebonden. Alvo-
rens de werkzaamheden van start gaan en tot eventuele schadevergoeding
wordt overgegaan, voeren Halt-medewerkers twee gesprekken met de cliënt.
In die gesprekken komt aan de orde onder welke omstandigheden en waar-
om het delict - de aanleiding tot de verwijzing - gepleegd is. Tevens wordt
gevraagd naar de achtergrond van de jongere (situatie thuis, op school of
werk). Daarnaast wordt de bedoeling van Halt uitgelegd en wordt de jongere
geacht zelf met een voorstel voor afhandeling te komen. Uiteindelijk moeten
die gesprekken resulteren in een afdoeningsvoorstel waar alle betrokkenen
zich in kunnen vinden. Dit betekent dat in ieder geval Halt, de cliënt zelf en
zijn ouders of verzorgers met het voorstel akkoord moeten gaan. Indien een
schaderegeling wordt getroffen, is het van belang dat ook de benadeelde zich
in het afdoeningsvoorstel kan vinden. Daarnaast dient ook de officier van jus-
titie met het afdoeningsvoorstel akkoord te gaan.

Gedurende deze beginfase van het contact tussen Halt en de cliënt leggen
de Halt-medewerkers de nodige contacten ten behoeve van werkzaamheden
en eventuele schadevergoeding en dragen er zorg voor dat de daadwerkelijke
afdoening kan beginnen.

Alle projecten streven naar alternatieve werkzaamheden die in relatie tot
,het gepleegde delict staan: schoonmaak- of herstelwerkzaamheden aan het
bekladde c.q. vernielde object of, als dat niet mogelijk is, andere werkzaam-
heden, bij voorkeur ten gunste van de benadeelde. Overal wordt geprobeerd
om de zaken zo snel mogelijk af te handelen. Bij bijna de helft van de projec-
ten verstrijken gemiddeld vier weken of minder tussen de verwijzing en de
start van de werkzaamheden. De gemiddelde afhandelingsduur is vrijwel ner-
gens langer dan acht weken. De duur van de werkzaamheden is aan minima
en maxima gebonden die per project verschillen. In zes projecten (14,0%) is
geen richtlijn voor de minimale duur van het werk gesteld.

Op een enkele uitzondering na doen alle projecten aan schadebemiddeling.
Meestal wordt per geval bekeken hoe de verhouding tussen betaling en ver-
goeding door middel van werkzaamheden komt te liggen. Enkele projecten
hanteren wat dit aangaat de stelregel `een derde betalen en twee derde wer-
ken'. De verzamelde praktijkgegevens wijzen uit dat de proportie schadege-
vallen onder Halt-zaken op ongeveer 40% ligt. In 80% van de schadegevallen
heeft Halt succesvol bemiddeld.

De officier van justitie speelt behalve bij de vaststelling van de criteria
voor de afdoening in concrete zaken nog een zekere rol, met name bij de
fiattering van het afdoeningsvoorstel. In principe dient de officier van justitie
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bij het merendeel van de projecten het afdoeningsvoorstel goed te keuren,
doorgaans vóór de start van de afdoening. In sommige projecten geldt dat
uitsluitend voor de wat ernstiger zaken. Bij enkele projecten wordt als richt-
lijn aangehouden dat de officier een `marginale toetsing' uitvoert.

Vermeldenswaard zijn de volgende activiteiten van de projecten.
- Activiteiten op het gebied van de preventie en aanpak van concrete vanda-

lismesituaties zijn hierboven reeds aan de orde gekomen, althans voor de
projecten te Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam. Vrijwel alle 43 projec-
ten ontplooien dergelijke activiteiten. De hoeveelheid activiteiten die op dit
gebied ondernomen worden, kan sterk variëren, evenals de aard van die
activiteiten en het bestuurlijk kader van waaruit zij opgezet worden.

- Sinds november 1988 worden bij wijze van experiment ook door de Spoor-
wegpolitie aangehouden vandalen afgehandeld. Dit experiment wordt uit-
gevoerd bij een aantal projecten in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zee-
land.

- Een aantal Halt-projecten heeft in overleg met justitie en politie een spe-
ciale procedure ontwikkeld ter bestrijding van vuurwerkoverlast rond de
jaarwisseling. Jongeren die zich in deze periode schuldig maken aan het af-
steken van vuurwerk buiten de toegestane tijden, kunnen via een versnelde
Halt-procedure worden afgedaan.

Tenslotte is bekeken hoe efficiënt de Halt-aanpak is. Aan deze aanpak van
vandalisme is een aantal materiële en niet-materiële kosten en baten verbon-
den. Een volledig verantwoorde kosten-batenanalyse valt onmogelijk te ma-
ken, maar de kosten en baten van Halt tegen elkaar afwegend, lijkt per saldo
eerder winst dan verlies te worden geboekt.

Tot slot
De resultaten van het onderzoek overziend, kan geconcludeerd worden dat
de Halt-projecten in samenwerking met gemeente, politie en justitie een inte-
grale aanpak van vandalisme in praktijk brengen, die wel degelijk effectief
blijkt te zijn.

In het laatste hoofdstuk van het rapport, de slotbeschouwing, worden de
belangrijkste onderzoeksbevindingen besproken en becommentarieerd. Hier
worden onder meer enkele kanttekeningen geplaatst bij de ontwikkelingen in-
zake de afhandeling van andere vormen van `veel voorkomende criminaliteit'
via de Halt-procedure.

Het rapport wordt afgesloten met een aantal aandachtspunten c.q. aanbe-
velingen voor het toekomstig beleid ten aanzien van de Halt-projecten. Onder
meer wordt gesuggereerd om de afdoening te continueren en uit te breiden,
zodat deze in heel Nederland toegepast kan worden. Bovendien zou het aan-
beveling verdienen om te streven naar een uniforme Halt-afdoening, althans
in hoofdlijnen. Tevens wordt in overweging gegeven om ook andere vormen
van `veel voorkomende criminaliteit' via Halt af te doen, waarbij nauw toege-
zien zou moeten worden op een duidelijke afbakening van delicten (naar type
en ernst) die daarvoor in aanmerking komen. Ten aanzien van schadebemid-
deling, zoals door veel projecten al in praktijk wordt gebracht, wordt aanbe-
volen om deze consequent in de afdoening op te nemen. Tenslotte wordt in
overweging gegeven om Halt-projecten door zowel de rijksoverheid als de
lokale overheden te laten financieren.
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1 Inleiding en probleemstelling

1.1 De Halt-aanpak van vandalisme

Halt-projecten zijn samenwerkingsprojecten van gemeente, politie en open-
baar ministerie die de preventie en bestrijding van vandalisme tot doel heb-
ben. Hiertoe ontplooien de Halt-projecten diverse activiteiten, waarvan de
belangrijkste bestaat uit het organiseren van werkzaamheden voor strafrech-
telijk minderjarigen die wegens vandalisme met de politie in aanraking zijn
gekomen. Die werkzaamheden vormen een alternatief voor de in dergelijke
zaken gangbare politiële of justitiële reactie: politiesepot, parketstandje,
transactie of in het meest ernstige geval vervolging door het openbaar minis-
terie. Er wordt gestreefd naar werkzaamheden die direct verband houden
met het strafbare feit waarvoor de vandaal is opgepakt, omdat daarvan een
opvoedende werking zou uitgaan en tegelijkertijd genoegdoening aan de
benadeelde verschaft wordt. Indien er schade is aangericht, bemiddelt Halt
doorgaans ook in een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. Worden de
werkzaamheden naar behoren uitgevoerd en is de eventuele schade (gedeel-
telijk) vergoed, dan wordt de zaak niet vervolgd en in principe niet geregis-
treerd in de justitiële documentatie. Met een Halt-afdoening worden de nega-
tieve bijwerkingen van een justitiecontact vermeden, wordt een straf met een
zekere educatieve meerwaarde toegepast en genoegdoening aan de benadeel-
de verschaft.

Het organiseren van werkzaamheden als alternatief voor de gangbare reac-
tie van politie en/of justitie (in de rest van dit rapport aangeduid met de
term `alternatieve werkzaamheden') en het tot stand brengen van een schade-
regeling vormen de primaire taak van Halt. Naast de primaire taak onder-
nemen veel projecten activiteiten in de preventieve sfeer om te voorkomen
dat de alternatieve afdoening het karakter krijgt van `dweilen met de kraan
open'. De preventieve activiteiten van Halt kunnen worden omschreven met
de trefwoorden voorlichting, advisering en hulpverlening. Zo wordt gepro-
beerd om de achtergronden van vandalisme op locaties waar steeds opnieuw
problemen opduiken, te achterhalen en die situaties te wijzigen, bijvoorbeeld
door na overleg met jongeren en buurtbewoners bij de gemeente aan te drin-
gen op de aanleg van een trapveldje. Preventieve activiteiten kunnen ook
gericht zijn op de problemen van een individueel geval. Halt probeert dan
bijvoorbeeld om de jongere met een hulpverleningsinstelling in contact te
brengen. Bij enkele projecten hebben de preventieve activiteiten een zo uit-
gebreide vorm aangenomen dat die projecten een belangrijke rol spelen in
het gemeentelijk beleid inzake vandalisme of het hele gebied van de `veel
voorkomende criminaliteit' en de (bestuurlijke) preventie daarvan. Een over-
zicht. van de verschillende projecten is elders in dit rapport opgenomen. Op
deze plaats gaat het er uitsluitend om een globale indruk van de Halt-projec-
ten te geven.
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Nu duidelijk gemaakt is waaruit de Halt-aanpak van vandalisme bestaat, kan
de naam van de projecten verklaard worden. Halt staat voor het alternatief,
waarmee niet alleen gerefereerd wordt aan de afdoening van vandalen die
een alternatief vormt voor de in vandalismezaken gangbare politiële of justi-
tiële reactie, maar ook wordt verwezen naar de alternatieve aanpak in brede
zin, een `integrale aanpak', die gestalte heeft gekregen in het hele scala van
activiteiten dat Halt ontplooit teneinde de doelstelling `bestrijding en preven-
tie van vandalisme' te bereiken.

1.2 Halt en het jeugdstrafrecht

Halt-projecten zijn in feite `diversieprojecten'; de term diversie is afkomstig
van het Engelse woord `diversion', dat afleiding of omleiding betekent. Jonge-
ren die wegens vandalisme met de politie in contact gekomen zijn, wordt de
mogelijkheid geboden om buiten het justitiële circuit te blijven. De Halt-af-
doening is dus een buiten justitiële afdoening.

Alhoewel de Halt-afdoening zich in principe op het niveau van de politie
afspeelt, is de officier van justitie formeel gezien verantwoordelijk voor de af-
doening. De officier van justitie is van tevoren dan ook betrokken bij de vast-
stelling van de verwijscriteria. Bovendien speelt de officier in de afhandeling
van Halt-zaken een zekere rol.' Hij checkt of er terecht verwezen is, fiatteert
de afdoeningsvoorstellen en wordt op de hoogte gebracht van de afloop van
de Halt-zaken. Mislukt een zaak bij Halt, dan wordt deze door de officier
van justitie op de traditionele wijze afgewikkeld. Ondanks de betrokkenheid
van de officier van justitie bij de Halt-afdoening is er toch sprake van een
buiten-justitiële afdoening. Halt-zaken blijven, buiten de officiële justitiekana-
len en worden in principe niet geregistreerd in de justitiële documentatie, al-
thans zo lang de betrokken jongeren zich aan de afspraken houden. Zaken
die bij Halt mislukken en vervolgens op de traditionele wijze afgehandeld
worden, komen uiteraard wel in de justitiële documentatie terecht.

Vaak worden de Halt-afdoening en werkprojecten die opgelegd worden in
het kader van de alternatieve sancties voor jeugdigen, met elkaar verward.
Ofschoon deze afdoeningen een aantal kenmerken gemeenschappelijk heb-
ben - in beide gevallen worden door jongeren werkzaamheden verricht,
waarbij wordt gepoogd een relatie met het gepleegde delict te leggen - gaat
het toch om fundamenteel verschillende zaken. Sinds 1 maart 1983 wordt er
geëxperimenteerd met alternatieve sancties voor strafrechtelijk minderjarigen,
onder auspiciën van de Werkgroep alternatieve sancties jeugdigen, beter
bekend als de Commissie Slagter? Een alternatieve sanctie is een vorm van
reactie op strafbaar gesteld gedrag binnen het strafrechtelijk kader en kan
opgelegd worden in die gevallen waarin het openbaar ministerie tot strafver-
volging zou zijn overgegaan, indien de mogelijkheid van alternatieve sanctio-
nering niet zou bestaan (Werkgroep alternatieve sancties jeugdigen, 1985; zie
ook Van der Laan en Van Hecke, 1986). Alternatieve sancties vormen dus
een uitbreiding van de bestaande justitiële sancties, toegepast als alternatief
voor traditioneel strafrechtelijk ingrijpen, zoals bijvoorbeeld de vrijheidsstraf
of de geldboete. De Halt-afdoening daarentegen is geen justitiële sanctie,

' De rol van de officier van justitie is in de praktijk niet bij alle Halt-projecten hetzelfde. In
hoofdstuk 7 wordt hierop nader ingegaan.

` Inmiddels is de Commissie Slagter ontbonden.
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maar een buiten-justitiële afhandeling, die in dé plaats komt van politiesepot,
parketstandje, transactie of strafrechtelijke vervolging. Een ander belangrijk
punt van verschil tussen beide afdoeningsvormen is de aard van het delict. In
principe kunnen alternatieve sancties bij alle mogelijke delicten toegepast
worden, terwijl de Halt-afdoening zich beperkt tot vandalisme.3

De Halt-afdoening is tot nu toe op experimentele basis toegepast, zonder
wettelijke regeling. Die situatie zal binnen afzienbare tijd veranderen. Inmid-
dels is namelijk een wetsontwerp `herziening strafrecht voor jeugdigen' bij de
Tweede Kamer der Staten Generaal ingediend, waarin onder andere de mo-
gelijkheid van afdoening via Halt wettelijk geregeld wordt.

13 Het ontstaan van Halt-projecten

Het ontstaan van de eerste Halt-projecten in de tachtiger jaren, culminerend
in een stormachtige groei van het aantal projecten aan het einde van dit
decennium, kan vanuit diverse maatschappelijke ontwikkelingen verklaard
worden.

In de eerste plaats speelt de enorme toename van vandalisme en andere
vormen van kleine criminaliteit in de jaren zestig en zeventig, aanvankelijk
vooral in de grote steden, maar later ook in de rest van Nederland, een be-
langrijke rol. Hoewel het onmogelijk is om exacte cijfers over de omvang van
een verschijnsel als. vandalisme te presenteren, is de toename van vandalisme
in die periode evident. Diverse bronnen signaleren deze trend; zie bijvoor-
beeld Van Dijk, Van Soomeren en Walop (1988), Commissie kleine crimina-
liteit (1984).

Tegelijkertijd echter raakte het politie- en justitie-apparaat meer en meer
overbelast, mede als gevolg van de toename van kleine criminaliteit, waar-
door niet meer adequaat op vandalisme gereageerd kon worden. Het zwaar
overbelaste apparaat had belangrijker zorgen. De enkele vandaal die nog met
de politie in aanraking kwam, kon rekenen op een politiesepot of hoogstens
op een parketstandje of een transactie die door de ouders door middel van
een acceptgirokaart voldaan werd. Vandalen zelf ondervonden nauwelijks ge-
volgen van hun daden.

In 1979 werd in Rotterdam het initiatief genomen om deze situatie te
veranderen en het vandalisme een halt toe te roepen: de gemeenteraad stelde
financiële middelen beschikbaar voor een aantal activiteiten en experimenten.
Een van die experimenten betrof het verrichten van herstelwerkzaamheden
voor de RET (Rotterdamsche Electrische Trammaatschappij) door jongeren
die betrapt waren op het aanrichten van vernielingen in het openbaar ver-
voer. De positieve ervaringen met dit experiment leidden twee jaar later tot
de oprichting van het eerste Halt-project: in oktober 1981 ging bureau Halt
van start (zie Van Dullemen en Hauber, 1982; Van Hees, 1983; Van Hees,
1988a).

Een andere in dit verband relevante ontwikkelingslijn betreft de praktijk
van de strafrechtspleging ten aanzien van minderjarigen. Reeds sinds de in-

3
Overigens is delictsuitbreiding voor de Halt-afdoening wel een steeds terugkerend discussie-
punt bij de Halt-projecten zelf, de politie en het openbaar ministerie. Daarbij gaat het met
name om winkeldiefstalzaken. Enkele Halt-projecten zijn hiermee reeds op kleine schaal
begonnen (zie hoofdstuk 7) en in Rotterdam is een apart, experimenteel project met een
alternatieve, `Halt-achtige' afhandeling van winkeldiefstalzaken gestart (zie Kruissink, 1989).
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voering van een apart jeugdstrafrecht aan het begin van deze eeuw staat `het
belang van de jeugdige' centraal in de strafrechtspleging ten aanzien van min-
derjarigen (zie bijvoorbeeld Wever en Andriessen, 1983) en is veeleer sprake
van bescherming en opvoeding van de jeugdige overtreder dan van sanctione-
ring. Zo constateert Junger-Tas (1981) sinds de jaren zestig een daling in het
aantal minderjarigen dat met de gerechtelijke autoriteiten in aanraking komt,
terwijl in die periode de jeugddelinquentie zeker niet verminderd, maar juist
toegenomen is. Hoewel de reeds gesignaleerde overbelasting van het politie-
en justitie-apparaat ongetwijfeld mede aan die daling bijgedragen heeft, is het
beleid er duidelijk op gericht om jongeren zoveel mogelijk buiten het justitië-
le circuit te houden.

Ook de Commissie kleine criminaliteit, beter bekend als de Commissie
Roethof, die in 1983 door de Minister van Justitie ingesteld werd met als
doel de regering van advies te dienen over mogelijke verbeteringen bij de
voorkoming en bestrijding van de zo sterk gestegen kleine criminaliteit4, pro-
pageert dit beleid. Tegelijkertijd meent de commissie echter dat vaker geïn-
tervenieerd dient te worden in het geval van regelovertredend gedrag. Het
aantal beleidssepots - zoals veelal toegepast bij feiten van geringe ernst -
dient te worden teruggedrongen, zo stelt de Commissie Roethof, en bij der-
gelijke feiten moet vaker een transactie-aanbod gedaan worden (Commissie
kleine criminaliteit, 1984). De Commissie Roethof propageert hiermee in fei-
te een snelle justitiële correctie op zo laag mogelijk niveau. In het eindrap-
port van de commissie (1986) wordt dit verwoord als `het door de politie
onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie aanbieden van een
transactie of het opleggen van een schadevergoedingsverplichting of dienst-
verleningsverplichting in gevallen van kleine criminaliteit, in het bijzonder
voor zover gepleegd door minderjarigen'. Behalve dat zodoende overeenkom-
stig de reeds bestaande ideeën over buiten-justitiële afdoening van zaken
tegen minderjarigen gehandeld wordt, kan met deze relatief snelle afhande-
ling ook tijdwinst geboekt worden.

Afgezien van de voordelen voor het overbelaste justitie-apparaat van een
afdoening op politieniveau, verwacht de commissie hiervan een grotere peda-
gogische en normbevestigende waarde, omdat minder tijd tussen vergrijp en
afdoening verstrijkt. Verder acht de commissie het wat betreft de aard van de
sanctie van belang dat deze zo veel mogelijk is toegesneden op het ongewens-
te gedrag. Dit pleit, aldus de commissie, voor het vaker toepassen van de
schadevergoedingverplichting als voorwaarde bij transactie of sepot en ruime-
re toepassing van alternatieve sancties, zowel in de politiefase (Halt-afdoe-
ning) als de justitiefase (alternatieve sancties voor jeugdigen). Overigens is in
het kader van dit `lik-op-stuk'-beleid in het volwassenenstrafrecht geëxperi-
menteerd met een politietransactie van winkeldiefstalzaken (zie Kooien,
Wiebrens en Van den Berg, 1989).

4
De Commissie Roethof definieert het begrip `kleine criminaliteit' als: `massaal voorkomen-
de strafbaar gestelde gedragingen die door de politie kunnen worden getransigeerd of bij
een eerste overtreding in het algemeen door de officier van justitie worden afgedaan dan
wel door de rechter worden bestraft met maximaal een geldboete en/of een voorwaardelij-
ke vrijheidsstraf en die - vooral door hun massaliteit - hinderlijk zijn of de gevoelens van
onveiligheid bij de burgerij bevorderen'. De term `kleine criminaliteit' is later vervangen
door `veel voorkomende criminaliteit', omdat `kleine criminaliteit' ten onrechte de suggestie
zou kunnen wekken dat het om onbelangrijke feiten gaat. In dit rapport worden beide ter-
men gehanteerd.
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Naast deze ideeën over de strafrechtstoepassing heeft de Commissie Roethof
nadrukkelijk gesteld dat de preventie en bestrijding van kleine criminaliteit
niet uitsluitend voor rekening van politie en justitie dient te komen, maar
eigenlijk een verantwoordelijkheid van de `maatschappij in al haar geledingen'
is. De commissie pleit in dit verband voor een versterking van het functionele
toezicht en ziet hierin een rol voor zowel personeel met een `partieel toe-
zichthoudende taak' - onder meer conciërges, conducteurs, parkwachters-
als voor de burger in zijn eigen omgeving. De versterking van het functionele
toezicht vergt tevens, aldus de commissie, `dat de rijksoverheid zelf haar op-
stelling verandert en ophoudt alles te verwachten van een justitiële bestrijding
van de kleine criminaliteit. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor semi-over-
heidsorganisaties, belangenorganisaties en het bedrijfsleven'. Zo zijn bijvoor-
beeld het Ministerie van WVC, de KNVB en de voetbalorganisaties primair
verantwoordelijk voor de aanpak van het voetbalvandalisme en de woning-
bouwcorporaties voor de aanpak van inbraak en vandalisme (Commissie klei-
ne criminaliteit, 1984).

In 1985 wordt het beleidsplan `Samenleving en Criminaliteit' van het kabinet
Lubbers II gepresenteerd, waarin een aantal maatregelen ter preventie en be-
strijding van zowel de kleine als de `zware' criminaliteit vervat is, alsmede
voorstellen voor verbetering van het functioneren van het strafrechtelijk appa-
raat. In het beleidsplan wordt, voortbordurend op de visie en aanbevelingen
van de Commissie Roethof inzake de aanpak van de kleine criminaliteit, het
begrip `bestuurlijke preventie' gelanceerd. Met het bestuurlijk preventiebeleid
wordt beoogd een integratie tot stand te brengen tussen activiteiten en maat-
regelen van bestuur, politie en justitie. In het bestuurlijk preventiebeleid kun-
nen drie `hoofdlijnen' onderscheiden worden (zie Samenleving en Criminali-
teit, 1985):
- de ontwikkeling van een bebouwde omgeving die qua planologische bouw-

technische kenmerken zo min mogelijk gelegenheid geeft tot het plegen
van delicten;

- het versterken van de binding van de opgroeiende generatie met de maat-
schappij;

- de versterking van het functionele toezicht door conducteurs, conciërges,
winkelpersoneel, sporttrainers, jongerenwerkers e.d. op potentiële wets-
overtreders.

Uitgaande van de kleine criminaliteit als maatschappelijk probleem en de
heractivering van verantwoordelijkheden in dezen van de burger, maatschap-
pelijke organisaties en het lokale bestuur, wordt in het beleidsplan gesteld dat
de centrale overheid zelf slechts een ondersteunende en stimulerende rol kan
spelen. De rol van de centrale overheid bij de ontwikkeling en effectuering
van een bestuurlijk preventiebeleid wordt immers beperkt door de autonomie
van de lagere overheden en de onafhankelijkheid van de maatschappelijke or-
ganisaties. Omdat bovendien de aard van de kleine criminaliteit per gemeen-
te verschilt en sterk bepaald wordt door de lokale situatie, wordt het gemeen-
tebestuur als eerstverantwoordelijke instantie aangewezen voor de ontwikke-
ling en uitvoering van een preventiebeleid. De strafrechtspleging dient in het
verlengde van deze op preventie gerichte bestuurlijke activiteiten vooral in
het `onmisbare sluitstuk' te voorzien (Samenleving en Criminaliteit, 1985).
Aangezien het aanvankelijk niet direct duidelijk was hoe aan het bestuurlijk
preventiebeleid op lokaal niveau invulling gegeven zou moeten worden en op
welke wijze het meeste effect zou worden bereikt, werden `experimenten'
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noodzakelijk geacht. Teneinde gemeentelijke initiatieven op dit gebied te sti-
muleren heeft het kabinet Lubbers II een budget van 45 miljoen gulden voor
lokale proefprojecten beschikbaar gesteld voor de periode 1986-1990. Dit
heeft geresulteerd in ± 200 proefprojecten, verspreid over het land.

.De doelstelling en werkwijze van de Halt-projecten sluit in diverse opzich-
ten goed aan bij de ideeën van de Commissie Roethof en omdat met deze
projecten bovendien aan het concept van de bestuurlijke preventie (integratie
van lokaal bestuur, politie en justitie) concreet vorm gegeven wordt, heeft het
kabinet besloten de oprichting van Halt-projecten te stimuleren. Daartoe is
aan gemeenten een tijdelijke, twee jaar durende subsidie verleend voor star-
tende Halt-projecten (zie Actieplan, 1986-1987). Volgden in de jaren 1985 en
1986 schoorvoetend nog enkele gemeenten het Rotterdamse initiatief (zie
Kruissink, 1987), in de jaren 1987 tot en met 1989 werden mede als gevolg
van deze subsidieregeling in het kader van het bestuurlijk preventiebeleid on-
geveer 35 Halt-projecten opgericht: in het najaar van 1989 waren er 43 Halt-
projecten operationeel.

1.4 Probleemstelling

In de voorgaande paragrafen is uitgelegd waaruit de Halt-aanpak van vanda-
lisme bestaat en is de ontstaansachtergrond van de projecten geschetst.
Reeds vóór de stimuleringsregeling van het kabinet had de Commissie Roet-
hof zich in positieve bewoordingen over deze nieuwe aanpak van vandalisme
uitgelaten. Echter, op dat moment was nog weinig bekend over de precieze
werkwijze van Halt, de organisatie, de jongeren die bij de projecten terecht-
komen, evenmin als over eventuele effecten. Aangezien Halt veelbelovend
leek voor de toekomst van het vandalismebeleid, ontstond behoefte aan meer
informatie over deze vorm van vandalismebestrijding. Om die reden werd
besloten tot een door het WODC te verrichten evaluatie=onderzoek. In deze
paragraaf wordt de probleemstelling van het onderzoek toegelicht.

In evaluatie-onderzoek zijn de volgende vragen van belang (zie bijvoor-
beeld Van Kreveld en Peeters, 1986), die toegepast op de Halt-projecten als
volgt luiden.
- Verloopt het proces zoals door Halt wordt beoogd?
- Heeft Halt het beoogde effect?
- Is Halt efficiënt?

Proces
In de evaluatie van het proces komen de volgende punten aan de orde, waar-
bij de vraag zoals hierboven gesteld, enigszins is aangepast.'
- Hoe ziet de organisatiestructuur van de Halt-projecten eruit?

s
Vanwege het experimentele karakter van de Halt-aanpak hebben - met name bij de pio-
niErende Halt-projecten - de werkwijze en procedures zich pas na verloop van enige tijd
uitgekristalliseerd. Het proces ontwikkelde zich veelal in de praktijk (en is op het moment
van schrijven van dit rapport nog steeds in ontwikkeling) zonder dat hierover van tevoren
uitgewerkte, expliciete, vastomlijnde plannen of ideeën bestonden. Duidelijk was wel dat
men aan vandalismebestrijding en preventie wilde doen en daartoe onder meer alternatieve
werkzaamheden voor jongeren wilde organiseren. Hoe hieraan organisatorisch en strafrech-
telijk vorm gegeven zou worden, stond vantevoren niet vast, evenmin als de doelgroep,
behalve dat het moest gaan om vandalistische jongeren. Derhalve betreft de procesevaluatie
in dit onderzoek veeleer de vraag naar de vorm die het proces uiteindelijk gekregen heeft,
dan de vraag of het proces is verlopen zoals was beoogd.
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- In welke relatie staat Halt tot andere betrokken instanties, zoals gemeente,
politie, openbaar ministerie, bureau alternatieve sancties?

- Welke criteria zijn gesteld aan de primaire taak, de Halt-afdoening bij de
cliënten, en hoe verloopt die afdoening in de praktijk?

- Zijn er verschillen tussen de gestelde criteria ten aanzien van de Halt-af-
doening en het verloop van de afdoening in de praktijk? (Hierbij gaat het
onder meer om criteria zoals een korte afhandelingsduur, overeenstem-
ming tussen delict en werkzaamheden, schadevergoeding.)

- Welke activiteiten ondernemen de projecten naast de primaire taak en hoe
verlopen deze?

- Welke jongeren - in termen van vandalistisch gedrag en andere kleine cri-
minaliteit, school-, werk- en thuissituatie, vrijetijdsbesteding - komen bij
Halt terecht?

Effecten
Halt-projecten hebben de bestrijding en preventie van vandalisme tot doel.
Mogelijke effecten betreffen in de eerste plaats vandalistisch gedrag (speciale
recidive) onder de cliënten van Halt. Immers, de Halt-cliënten komen wegens
vandalisme bij Halt terecht en met de afdoening wordt beoogd een `correctie'
van dat gedrag te bewerkstelligen. Aangezien verondersteld kan worden dat
jongeren die met Halt in aanraking komen, zich niet beperken tot vandalis-
me, maar daarnaast ook andere kleine criminaliteit plegen, is het denkbaar
dat de Halt-afdoening wellicht ook op die gedragingen een zekere 'corrige-
rende' uitwerking heeft (algemene recidive).

Een andere manier om effecten van de Halt-afdoening te bestuderen is na
te gaan of op plaatselijk niveau een afname van vandalisme waargenomen
kan worden. Zouden uitgebreide jaaroverzichten van schadecijfers als gevolg
van vandalisme beschikbaar zijn, dan zou het wellicht mogelijk zijn om een
uitspraak te doen over de eventuele invloed van Halt. Overigens zou dan niet
duidelijk zijn in hoeverre eventuele effecten toegeschreven moeten worden
aan de invloed van Halt dan wel aan een van de andere activiteiten of projec-
ten die in het kader van het `bestuurlijk preventiebeleid' zijn opgezet. Maar
dat probleem is niet eens aan de orde gekomen, want valide en betrouwbare
informatie over de schade als gevolg van vandalisme blijkt nog steeds niet
voorhanden te zijn, zeker niet in een zodanige vorm dat vergelijking in de tijd
over verschillende gemeenten mogelijk is. Een aantal jaren geleden heeft de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten geprobeerd een landelijk registra-
tiesysteem in te voeren (VNG, 1984). Die poging is helaas niet geslaagd. Ten
behoeve van het onderhavige onderzoek is nog geprobeerd om cijfers te ver-
krijgen over vandalismeregistraties of schaderegistraties van de gemeenten
waar het cliëntenonderzoek uitgevoerd is. Daarover bleek slechts zeer be-
perkte en dubbelzinnige informatie te bestaan. Om die reden blijft dit gedeel-
te van het onderzoek in het rapport verder buiten beschouwing.

Resumerend blijft de effectevaluatie beperkt tot de volgende onderzoeks-
vraag: Leidt de Halt-afdoening tot een vermindering van vandalisme en ande-
re vormen van kleine criminaliteit onder jongeren die wegens het plegen van
vandalistische feiten met de politie in contact gekomen zijn en via de Halt-
procedure alternatief zijn afgehandeld?

Efficiëntie
Om na te gaan of de Halt-aanpak een efficiënte aanpak van vandalisme is,
wordt een kosten-batenanalyse gemaakt.
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Globale onderzoeksopzet
De hierboven geschetste onderzoeksvragen zijn aan de hand van de volgende
opzet onderzocht. Het onderzoek omvat:
1. een onderzoek onder een steekproef van vandalen (cliënten) die via de

projecten te Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam zijn afgehandeld;
2. een beschrijving van de preventieve activiteiten van die drie projecten;
3. een inventarisatie van de organisatie, werkwijze en gang van zaken bij de

43 Halt-projecten.

Met het cliëntenonderzoek wordt het effect van Halt bestudeerd en een ge-
deelte van het proces geëvalueerd. De beschrijving van de preventieve activi-
teiten en de inventarisatie van de 43 projecten completeren de procesevalua-
tie. Voor de vraag naar de efficiëntie (kosten en baten) wordt van diverse in-
formatiebronnen gebruik gemaakt.
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2 Opzet en uitvoering van het cliënten-
onderzoek

2.1 Onderzoeksopzet

Een aanzienlijk deel van dit evaluatie-onderzoek betreft, zoals in de pro-
bleemstelling (paragraaf 1.4) reeds is aangegeven, de Halt-cliënten zelf. Hier-
toe is onderzoek uitgevoerd onder een steekproef van cliënten van enkele
projecten, te weten: Rotterdam, Eindhoven, Dordrecht en de regio Dor-
drecht.`

Met het cliëntenonderzoek worden zowel de effecten van Halt als een ge-
deelte van het proces geëvalueerd. Voor zover het gaat om de procesevalua-
tie, zijn gegevens verzameld over 1) de wijze waarop de Halt-afdoening bij de
steekproef van cliënten in de praktijk is verlopen en 2) een aantal kenmerken
van de Halt-cliënten: het plegen van vandalisme en andere vormen van kleine
criminaliteit, de school- en werksituatie, de thuissituatie en de vrijetijdsbeste-
ding. Om een duidelijker beeld van de Halt-cliënten te verkrijgen worden
deze gegevens voor zover mogelijk vergeleken met een aselecte steekproef uit
de Nederlandse jongerenpopulatie, waarover deels dezelfde informatie verza-
meld is (zie Junger-Tas en Kruissink, 1987).

Figuur 1: Procesonderzoek onder Halt-cliënten

Halt-groep -> steekproef uit Halt-projecten
(Eindhoven, Rotterdam, Dordrecht en regio Dordt)

vergelijkingsgroep -> landelijke steekproef
(Junger-Tas en Kruissink, 1987)

De effecten van Halt op de cliënten zijn bestudeerd aan de hand van gege-
vens over de frequentie waarmee vandalisme en andere vormen van kleine
criminaliteit gepleegd zijn in het jaar voorafgaand aan de Halt-afdoening en
in het jaar volgend op de afdoening. Deze gegevens zijn eveneens verzameld
onder een controlegroep bestaande uit jongeren die wegens soortgelijke de-
licten als door de Halt-groep gepleegd, met de politie in aanraking gekomen
zijn, maar niet via Halt zijn afgedaan (zie paragraaf 2.4). De controlegroep is
samengesteld uit jongeren die met de Utrechtse politie in contact zijn ge-
weest. In schema ziet deze quasi-experimentele opzet er als volgt uit.'

Het regionale Dordtse project omvat de Hoekse Waard en de Alblasserwaard. In deze
gebieden zijn de volgende plaatsen gelegen: Strijen, Piershil, Numansdorp, Maasdam, Oud-
Beyerland, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Slie-
drecht, Graafstroom, Liesveld, Hardinxveld en Giessendam.

In termen van Cook en Campbell is hier sprake van het `untreated control group design
with pretest and posttest' (Cook en Campbell, 1979).
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Figuur 2: Effectonderzoek onder Halt-cliënten

Halt-groep Halt-afdoening / meting 1 -> meting 2

controlegroep politiecontact / meting 1 -> meting 2
(politie Utrecht)

In het cliëntenonderzoek is van drie informatiebronnen gebruik gemaakt: vra-
genlijsten die door jongeren zelf ingevuld werden, dossiers van betrokken ge-
meente- en rijkspolitiekorpsen en dossiers van de betrokken Halt-projecten.

2.2 Self-reportvragenlijst

De meeste informatie voor het cliëntenonderzoek is verzameld met behulp
van vragenlijsten die door de jongeren zelf werden ingevuld. De gebruikte
vragenlijst bestaat voor een groot deel uit items over het plegen van vandalis-
me en enkele andere vormen van kleine criminaliteit (zie bijlage 2 voor een
overzicht van de delinquentie-items), die om redenen van vergelijkbaarheid
zijn overgenomen uit ander WODC-onderzoek op het gebied van de jeugd-
criminaliteit (zie Junger-Tas en Kruissink, 1987). Aanvankelijk bevatte de vra-
genlijst alle door Junger-Tas en Kruissink gebruikte items over kleine crimi-
naliteit, maar de medewerkers van de betrokken Halt-projecten maakten dus-
danig bezwaar tegen het stellen van vragen over andere vormen van kleine
criminaliteit dan vandalisme dat dit gedeelte van het onderzoek in gevaar
kwam. Tenslotte is een compromis bereikt door enkele items uit de lijst te
schrappen.' Daarnaast zijn in de vragenlijst items opgenomen over onder
meer de school-, werk- en thuissituatie en de vrijetijdsbesteding.

Het direct vragen aan de respondenten naar het plegen van delicten, vol-
gens de zogeheten self-reportmethode, behoeft enige toelichting. Zoals be-
kend, komt een groot deel van de gepleegde criminaliteit nooit ter kennis van
de politie. In het bijzonder geldt dit voor de relatief lichte delicten waar in dit
onderzoek sprake van is. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de respon-
denten zich aan deze vormen van kleine criminaliteit schuldig maken, geven
de politieregistraties weliswaar enige indicatie, maar bieden niet voldoende
informatie. Om die reden is zowel bij de politie (zie paragraaf 2.3) als vol-
gens de self-reportmethode materiaal verzameld inzake het plegen van delic-
ten door de respondenten.

Diverse onderzoekers hebben aandacht besteed aan de vraag in hoeverre
de self-reportmethode betrouwbare en valide resultaten oplevert. Over het al-
gemeen blijkt dat de betrouwbaarheid en validiteit van self-reportgegevens
redelijk tot goed is (zie bijvoorbeeld Hindelang e.a., 1979; Elliott en Ageton,
1980; Junger, 1987).

2.3 Overige databronnen: dossiers van politie en Halt

Van zowel de Halt- als de controlegroep is in de dossiers van desbetreffende
politiekorpsen nagegaan of zij in de periode die met de vragenlijst bestreken
wordt, met de politie in aanraking zijn geweest. Gegevens werden verzameld

8 Als gevolg van dit meningsverschil zijn de volgende items geschrapt: zwartrijden in het
openbaar vervoer, fietsendiefstal, heling en bedreiging met een wapen.
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over aard en aantal feiten en de wijze waarop die zaken door de politie afge-
handeld zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de validiteit van deze ge-
gevens te wensen over laat (in paragraaf 3.4 zal dit toegelicht worden).

Verder zijn bij de desbetreffende Halt-projecten gegevens verzameld over
de wijze waarop de Halt-procedure is verlopen bij de steekproef van cliënten
die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

2.4 Dataverzameling

Eerste afname van de vragenlijst
De dataverzameling onder de Halt-cliënten is in mei 1987 begonnen bij de
Eindhovense Halt-winkel. Jongeren die zich tijdens hun eerste gesprek bij
Halt bereid verklaarden aan het onderzoek deel te nemen, werden door de
onderzoekers of door een enquëtrice bezocht op de plek waar zij de alterna-
tieve werkzaamheden verrichtten. Aldaar werd de vragenlijst door de jonge-
ren ingevuld. Eind augustus 1987 is de dataverzameling in Rotterdam en
begin september in Dordrecht gestart. In Rotterdam zijn vrijwel alle vragen-
lijsten en in Dordrecht alle lijsten door Halt-medewerkers aan de jongeren
voorgelegd.

De reden dat niet bij alle projecten in dezelfde periode is begonnen met
het afnemen van de vragenlijst, is gelegen in het reeds genoemde menings-
verschil tussen het WODC en de Halt-projecten over enkele items in de vra-
genlijst. Volgens de planning van het onderzoek zou de dataverzameling bij
alle projecten in januari 1987 van start gaan, maar de onderhandelingen over
de vragenlijst leverden een aanzienlijke vertraging op. Met de Eindhovense
Halt-winkel werd in een eerder stadium overeenstemming bereikt dan met de
projecten in Rotterdam en Dordrecht. Om die reden werd in Eindhoven in
mei 1987 gestart, terwijl bij de andere projecten pas in augustus/september
1987 begonnen kon worden.

De dataverzameling voor de eerste afname van de vragenlijst werd bij de
projecten in Rotterdam en Dordrecht eind december 1987 beëindigd. Bij het
regionale Dordtse project is hiermee begin januari 1988 gestopt, terwijl in
Eindhoven tot en met eind januari is doorgegaan. Op dat moment hadden in
totaal 179 Halt-jongeren een vragenlijst ingevuld.

Het vinden van - en uiteindelijk in contact komen met - een controle-
groep bleek geen eenvoudige zaak te zijn. In het meest ideale geval zou de
controlegroep bestaan uit jongeren die wegens soortgelijke delicten als de
Halt-jongeren met de politie in aanraking zijn gekomen en verder qua ach-
tergrond en justitiële voorgeschiedenis zoveel mogelijk met de Halt-groep
overeenkomen, maar niet naar Halt zijn verwezen. Verder zouden de ge-
meenten waar de controlegroep gerecruteerd wordt qua omvang, inwonertal
en criminaliteitsniveau overeen moeten komen met de gemeenten waar de
Halt-steekproef is getrokken. De controlegroep zou in gemeenten zonder
Halt-project gevonden moeten worden, want in gemeenten mèt Halt-project
zullen potentiële Halt-cliënten in principe immers bij Halt terechtkomen.
Aangezien gedurende de loop van het onderzoek veel gemeenten serieuze
plannen voor de oprichting van Halt-projecten ontwikkelden en de Halt-pro-
jecten als paddestoelen uit de grond schoten als gevolg van een subsidierege-
ling in het kader van het kabinetsplan `Samenleving en Criminaliteit', werden
de mogelijkheden om een controlegroep te vinden aanzienlijk beperkt.

Uiteindelijk is in de gemeente Utrecht een controlegroep gevonden. Welis-
waar bestaat daar al enkele jaren een Halt-project, maar dit project functio-
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neert op zo'n laa^ pitje dat in Utrecht in feite nauwelijks sprake van een
Halt-afdoening is. Dit is mede het gevolg van het gevoerde verwijsbeleid,
waarbij vrijwel uitsluitend second offenders voor Halt in aanmerking komen.
Gegeven die situatie leende de gemeente Utrecht zich uitstekend voor het
selecteren van een controlegroep.

Een ander probleem bij het vinden van een controlegroep heeft te maken
met de wijze waarop de politie in de praktijk optreedt tegen vandalisme.
Vanwege het capaciteitsgebrek bij politie en justitie wordt in veel gevallen
niet of nauwelijks opgetreden tegen vandalisme." Dergelijke zaken worden
vaak direct op straat afgehandeld, waardoor de betrokken jongeren op geen
enkele manier bij de politie geregistreerd zijn, laat staan bereikbaar zijn voor
onderzoeksdoeleinden. Na enige onderhandelingen met de Utrechtse politie,
werd begonnen met het doornemen van de dag- en nachtrapporten van de
Algemene Politiedienst en Kinderpolitie, teneinde jongeren op het spoor te
komen die wegens vandalisme met de politie in aanraking waren geweest.
Het aantal in de dag- en nachtrapporten voorkomende vandalistische jonge-
ren liet echter te wensen over. Om zonder extra vertraging toch op een aan-
vaardbare steekproefgrootte uit te komen, zijn ook jongeren die wegens klei-
ne winkeldiefstallen (tot f 10,-? met de politie in aanraking gekomen waren,
in de controlegroep betrokken.'

De eerste afname van de vragenlijst onder de controlegroep heeft plaats-
gevonden in de periode juli tot en met oktober 1988. De Utrechtse jongeren
werden thuis opgezocht voor het invullen van de vragenlijst. Een belemme-
ring hierbij was dat het vaak niet mogelijk was van tevoren een telefonische
afspraak te maken, omdat op zeer veel adressen geen telefoonaansluiting of
een geheim telefoonnummer was. In die gevallen werd een brief gestuurd
waarin de komst van een enquêteur op een bepaalde datum en tijd werd aan-
gekondigd. Werd een jongere niet thuis aangetroffen, dan werd opnieuw een
brief verstuurd en een bezoek afgelegd. In totaal hebben uiteindelijk 90
Utrechtse jongeren aan het onderzoek meegewerkt (zie ook paragraaf 2.5).

Tweede afname van de vragenlijst
De tweede afname van de vragenlijst onder de Halt-cliënten vond ongeveer
één jaar na de eerste afname plaats. In Rotterdam en Eindhoven werden de
jongeren door enquêteurs thuis opgezocht nadat telefonisch een afspraak was
gemaakt. Aan de jongeren in Dordrecht en in de regio Dordrecht werd ge-
vraagd om naar het Halt-bureau of een van de Halt-dependances in de regio
te komen voor het invullen van de vragenlijst. De tweede meting onder de
Halt-cliënten werd in januari 1989 beëindigd.

De tweede afname van de vragenlijst onder de controlegroep heeft een
half jaar na de eerste afname plaatsgevonden. De jongeren werden opnieuw
thuis opgezocht met het verzoek om de vragenlijst in te vullen. De verlate

9
Aanvankelijk was het de bedoeling om ook Utrechtse Halt-jongeren in het cliëntenonder-
zoek te betrekken. Echter, in de periode april tot en met december 1987 kon als gevolg
van het geringe aantal verwijzingen slechts één vragenlijstafname gerealiseerd worden.
In feite vormt juist deze situatie in veel gemeenten een van de redenen om met Halt te be-
ginnen. Een goed functionerend Halt-project betekent vaak voor de politiesurveillanten een
stimulans om tegen vandalisme op te treden, omdat via Halt een vervolg wordt gegeven aan
het door hen opgemaakte rapport of proces-verbaal en de surveillanten via terugmeldingen
van Halt het resultaat van hun werk zien (zie bijvoorbeeld Boonstra, 1988).

Uiteindelijk zou - zo bleek later - slechts 13,3% van de controlegroep uit winkeldiefjes
bestaan.
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start van de eerste afname onder deze groep, die het gevolg is van de proble-
men die zich hebben voorgedaan bij het vinden van een goede controlegroep,
maakte het onmogelijk om een tussentijd van één jaar, zoals bij de Halt-
cliënten, aan te houden. Derhalve werd in de items over vandalisme en ande-
re kleine criminaliteit gevraagd naar de pleegfrequentie in het voorgaande
half jaar, in plaats van het voorgaande (hele) jaar. (In de data-analyse is
hiermee uiteraard rekening gehouden.) De tweede afname van de vragenlijst
onder de controlegroep kon in mei 1989 afgerond worden.

Over het algemeen leverde het invullen van de vragenlijst geen problemen
op. Gemiddeld nam het beantwoorden van de vragen 15 minuten in beslag.
Na afloop werd de jongeren in Rotterdam, Eindhoven en Utrecht als dank
voor de moeite een (onbespeeld) audio-cassettebandje gegeven. In de Dordt-
se projecten werd hiervan afgezien, omdat de Halt-medewerkers het in ver-
band met de aard van het contact met de jongeren bezwaarlijk vonden om
cadeautjes uit te delen.

Politiedossiers
Bij de desbetreffende gemeente- en rijkspolitiekorpsen is zowel over de Halt-
steekproef als over de controlegroep informatie ingewonnen over eventuele
politiecontacten in de periode van één jaar voorafgaand aan en één jaar vol-
gend op de afdoening. Over de controlegroep zijn bovendien gegevens over
de wijze van afdoening door de politie verzameld.

Halt-dossiers
Na afloop van de eerste afname van de vragenlijst zijn bij de Halt-projecten
gegevens verzameld over de wijze waarop de Halt-procedure is verlopen bij
de cliënten die aan het onderzoek deelgenomen hebben. De volgende gege-
vens zijn verzameld: aard van het gepleegde feit dat aanleiding vormde tot
verwijzing naar Halt, de wijze waarop was verwezen, de verwijzende instantie,
de grootte van de eventuele schade, realisatie van schadevergoeding, aard en
duur van de werkzaamheden en de hoeveelheid tijd tussen aanhouding en af-
doening.

2.5 Response en non-response

De response onder de in Rotterdam en Dordrecht benaderde Halt-cliënten
was zeer hoog. In Rotterdam hebben 50 van de 57 benaderde jongeren een
vragenlijst ingevuld. In Dordrecht en de regio Dordt hebben respectievelijk 9
en 10 jongeren ervan afgezien een lijst in te vullen en werd door respectieve-
lijk 18 en 59 jongeren een vragenlijst ingevuld. De meest genoemde reden om
medewerking te weigeren was `geen zin'. In Eindhoven was de response veel
lager. In 64 gevallen waren de jongeren of hun ouders niet bereid om aan het
onderzoek mee te werken. Daarnaast is in 15 gevallen niet aan de jongeren
of hun ouders gevraagd om aan het onderzoek mee te werken, omdat de
Halt-medewerkers die vraag als `drempelverhogend' beschouwden. In Eind-
hoven is door 52 jongeren een vragenlijst ingevuld.

Uiteindelijk hebben 179 cliënten aan de eerste afname van het onderzoek
deelgenomen (zie tabel 1), waarmee het responsepercentage van de totale
Halt-groep op de eerste afname op 66,5% uitkomt. Aanvankelijk was het
streven om 50 jongeren per project te benaderen, met als uiterste termijn
eind december 1987. Alleen bij het gemeentelijke Dordtse project ligt het
aantal deelnemende cliënten aanzienlijk lager dan het streefgetal. Dit is nau-
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welijks veroorzaakt door non-response, maar veeleer door een gebrek aan
verwijzingen naar dat project in die periode.

Tabel 1: Response Halt-cliënten, per project, per afname

Halt-project afname 1 afname 2

Rotterdam 50 42
Eindhoven 52 32
Dordrecht 18 15
Dordrecht regionaal 59 38

totaal 179 127

De response op de eerste afname is onder de controlegroep lager dan onder
de Halt-groep. Van de 173 jongeren die uit de dag- en nachtrapporten van de
Utrechtse politie zijn geselecteerd, hebben er uiteindelijk 90 aan het onder-
zoek deelgenomen, waarmee het responsepercentage onder de controlegroep
op 52% ligt. Het lage responsepercentage bij deze groep wordt voor een deel
veroorzaakt doordat in de dag- en nachtrapporten van de politie niet bestaan-
de of valse (wel bestaande) adressen opgenomen waren, zodat desbetreffende
jongeren niet achterhaald konden worden. Opmerkelijk was dat veel jongeren
zeer moeilijk bereikbaar waren, omdat de ouders geen telefoonaansluiting of
een geheim telefoonnummer hadden. In die gevallen was het moeilijk om
goede afspraken te regelen, zodat veel jongeren door de enquêteurs niet thuis
aangetroffen werden. In tabel 2 is een volledig overzicht gegeven van de
redenen van non-response onder de controlegroep.

Tabel 2: Redenen non-response controlegroep

reden non-response aantal %

opgegeven adres bestaat niet 4 4,8
jongere woont niet op opgegeven adres 18 21,7
jongere niet thuis aangetroffen 16 19,3
ouders weigeren toestemming 6 7,2
geen zin 13 15,7
geen tijd, te druk 6 7,2
onbetrouwbare response' 5 6,0
andere reden 4 4,8
reden onbekend 11 13,3

totaal 83 100

' De jongeren in deze categorie hebben wel een vragenlijst ingevuld, maar aan de betrouw-
baarheid van de antwoorden dient getwijfeld te worden, omdat deze jongeren de Nederland-
se taal onvoldoende beheersten of omdat niet vermeden kon worden dat ouders/verzorgers
zich te zeer met het beantwoorden van de vragen bemoeiden. Derhalve zijn deze responden-
ten niet in het onderzoek meegenomen.

In onderzoek met herhaalde metingen doet zich nog een extra probleem voor
ten aanzien van de response: uitval. Ook dit onderzoek heeft te kampen met
respondenten die wel aan de eerste, maar niet aan de tweede afname van de
vragenlijst deelgenomen hebben. Onder de Halt-groep is de uitval groter dan
onder de controlegroep: 29% van de Halt-cliënten (52 jongeren) is uitgeval-
len (zie tabel 1). Van de 90 Utrechtse jongeren die de controlegroep vormen,
heeft 23% (21 jongeren) niet voor de tweede maal een vragenlijst ingevuld.
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2.6 Sociaal-demografische kenmerken van de steekproeven

Tot slot van dit hoofdstuk over de opzet en uitvoering van het cliëntenonder-
zoek wordt de samenstelling van de Halt- en de controlegroep voor wat be-
treft leeftijd, sekse en etniciteit beschreven, waarna ingegaan wordt op de
representativiteit van de Halt-steekproef. Weergegeven zijn de gegevens van
de eerste afname van de vragenlijst, dus inclusief de uitvallers.

In beide steekproeven komen de 15-jarigen het meeste voor. Desondanks
verschillen de gemiddelde leeftijden van beide groepen bijna een heel jaar
(t=3,58, df=144,56, p<0,01).De gemiddelde leeftijden van respectievelijk de
Halt- en de controlegroep zijn 15,4 en 14,5 jaar (tabel 3). De jongens zijn in
beide steekproeven ruim in de meerderheid (tabel 4). De steekproeven be-
staan voor het merendeel uit Nederlanders (tabel 5). Opvallend is het relatief
grote aantal Marokkanen in de controlegroep.

Tabel 3: Leeftijdsverdeling (gegevens afname 1)

leeftijd

11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar

totaal

Halt-groep controlegroep

aantal % aantal %

0 0,0 7 7,8
5 2,8 9 10,0

19 10,6 15 16,7
23 12,8 12 13,3
48 26,8 18 20,0
44 24,6 13 14,4
26 14,5 11 12,2
8 4,5 2 2,2
5 2,8 3 3,3
1 0,6 0 0,0

179 100 90 100

Tabel 4: Sekseverdeling (gegevens afname 1)

Halt-groep controlegroep
sekse aantal % aantal %

jongen 172 96,1 82 91,1
meisje 7 3,9 8 8,9

totaal 179 100 90 100

Tabel 5: Etniciteit (gegevens afname 1)

Halt-groep controlegroep

etniciteit aantal % aantal %

Nederlanders 158 88,3 65 72,2
Surinamers 7 3,9 4 4,4
Turken 6 3,3 2 2,2
Marokkanen 3 1,7 17 18,9
anders 5 2,8 2 2,2

totaal 179 100 179 100

In hoeverre de Halt-steekproef qua achtergrondgegevens overeenkomt met
de populatie jongeren die door de projecten in Eindhoven, Dordrecht, de
regio Dordrecht en Rotterdam afgehandeld zijn, is nagegaan aan de hand van
jaarverslagen van de projecten over het jaar 1987, het jaar waarin de steek-
proef getrokken is. De leeftijdsverdeling, sekse en etniciteit van de Halt-jon-
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geren die in dat jaar met de projecten in contact zijn geweest, zijn in bijlage
3, tabellen 1, 2 en 3 weergegeven.

In 1987 zijn in totaal 754 jongeren naar de projecten in Dordrecht, Rotter-
dam en Eindhoven verwezen, van wie bijna een kwart (179 jongeren, 23,7%)
aan het onderzoek heeft deelgenomen.

De 15-jarigen vormen bij alle Halt-projecten de grootste groep. Dat geldt
ook voor de steekproef. De gemiddelde leeftijden van de cliënten in Rotter-
dam, Eindhoven, Dordrecht en Dordrecht-regionaal zijn respectievelijk 14,7,
15,2, 14,5 en 15,5 jaar. In de steekproef ligt de gemiddelde leeftijd op 15,4.
Qua leeftijd lijkt de Halt-steekproef dus een redelijke afspiegeling van het
bestand van desbetreffende projecten te vormen.

Hetzelfde geldt voor geslacht. Halt-cliënten zijn voor het merendeel jon-
gens. Het gebeurt zelden dat meisjes naar Halt verwezen worden. In 1987
kwamen percentages meisjes variërend van 0,9 tot 3,8 bij de projecten te-
recht. In de steekproef ligt het percentage meisjes op 3,9.

Over de representativiteit van de Halt-steekproef voor wat betreft de ver-
tegenwoordiging van verschillende etnische groepen valt moeilijk een uit-
spraak te doen. Op dit punt verschillen de projecten aanzienlijk. Zo bestond
in Rotterdam in 1987 ongeveer 30% van het cliëntenbestand uit buitenlan-
ders, terwijl in Eindhoven, Dordrecht en Dordrecht-regionaal veel minder
buitenlanders, respectievelijk 7,7%, 10% en 2,3%, naar Halt verwezen wer-
den. Berekend over de vier projecten te zamen werden in 1987 ongeveer 85%
Nederlanders, 3% Turken, 3% Marokkanen, 6% Surinamers en 3% jongeren
van overige nationaliteiten naar Halt verwezen. Op die manier bekeken, wij-
ken de percentages buitenlanders niet in extreme mate van de steekproef af.

Resumerend kan gesteld worden dat de Halt-steekproef qua achtergrond-
gegevens redelijk overeenkomt met het totale cliëntenbestand van de projec-
ten waaruit deze getrokken is.
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3 Profiel van de Halt-cliënten

3.1 Inleiding

Een belangrijke vraag bij de procesevaluatie van nieuwe maatregelen en pro-
jecten is welke groep bereikt wordt. De doelgroep van Halt-projecten bestaat
per definitie uit jongeren die zich aan vandalisme schuldig hebben gemaakt
en daarvoor met de politie in contact gekomen zijn. Maar hoe ziet die groep
er nu eigenlijk uit? Gaat het om relatief onschuldige schoolkinderen die zich
één keer hebben laten verleiden tot het ingooien van een ruitje, of gaat het
wellicht om notoire delictplegers met een sterk problematische achtergrond?*

In dit hoofdstuk wordt een aantal kenmerken van de jongeren die bij Halt
terechtkomen, besproken. Na een overzicht van de literatuur op dit gebied
wordt een profiel van de Halt-steekproef geschetst, waarin het delinquent ge-
drag van de cliënten, zowel zelf gerapporteerd als bij de politie geregistreerd,
aan de orde komt. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal achtergróndken-
merken - school-, werk- en thuissituatie en vrijetijdsbesteding - en wordt
bekeken in hoeverre deze kenmerken samenhangen met het plegen van delic-
ten. Het aldus ontstane beeld van de Halt-groep wordt voor zover mogelijk
vergeleken met een aselecte steekproef uit de Nederlandse jongerenpopulatie,
die deels dezelfde vragen als de Halt-steekproef beantwoord heeft. Dit be-
treft een ander onderzoek van het WODC op het gebied van de jeugdcrimi-
naliteit, uitgevoerd door Junger-Tas en Kruissink (1987). Dat onderzoek heeft
plaatsgevonden onder een aselect getrokken steekproef van jongeren in de
leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, verspreid over heel Nederland. Het veld-
werk voor dit onderzoek is verricht door onderzoeksbureau Interview te
Amsterdam, in de periode september - oktober 1986. Uit een controle op de
variabelen leeftijd, geslacht, regio, urbanisatiegraad en omvang van het huis-
houden bleek dat de steekproef een goede afspiegeling van de Nederlandse
jongerenpopulatie in bedoelde leeftijdscategorie vormt (zie Junger-Tas en
Kruissink, 1987). De Halt-groep zal voor zover mogelijk met deze landelijke
steekproef vergeleken worden.

In de literatuur over vandalisme en andere kleine criminaliteit onder jon-
geren wordt door diverse auteurs een onderscheid in ruwweg twee groepen
gemaakt. Eén vrij grote groep zou bestaan uit jongeren die weleens een delict
plegen, maar zich over het algemeen tot één of enkele vergrijpen beperken.
Daarnaast zou er een kleine groep bestaan die zich frequent aan verschillen-
de typen delicten schuldig maakt. Junger-Tas (1985) spreekt in dit verband
van `een probleemgroep met een verhoogd risico voor aanhoudend delin-
quent gedrag'. Hauber (1985 en 1986) onderscheidt onder vandalistische jon-
geren soortgelijke groepen: `hoogvandalen' en `laagvandalen'. Bij de eerste
groep zou het vandalistisch gedrag verband houden met ernstige problemen,
zowel thuis als op school. Deze groep heeft vaak al meer politie- en soms
zelfs justitiecontacten achter de rug. Bij de `laag-vandalen' is geen sprake van
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ernstige problemen. Zij plegen vandalisme vooral om redenen als `stoer wil-
len doen' of uit `speelbehoefte'. Ook uit het onderzoek van Junger-Tas en
Kruissink (1987) onder een landelijke steekproef van strafrechtelijk minder-
jarige jongeren komt een probleemgroep naar voren die zich duidelijk onder-
scheidt van de rest. De probleemgroep pleegt relatief veel delicten, welk ge-
drag sterk samen blijkt te hangen met een van de gangbare normen afwijken-
de levensstijl, die gekenmerkt wordt door spijbelen van school, tamelijk fre-
quent `scharrelen' met de andere sekse en een relatief frequent gebruik van
alcohol en drugs.

Sinds de publikaties van Van Hees (1988a en 1988b) over de beginperiode
van het Rotterdamse Halt (1981 tot en met 1983) en de eerste twee jaar van
Halt Den Haag (1985 en 1986) is het een en ander bekend over de jongeren
die bij Halt terechtkomen. Over de mate waarin deze jongeren zich schuldig
maken aan het plegen van kleine criminaliteit, concludeert Van Hees (1988a
en 1988b) dat de Halt-cliënten een redelijk delinquente groep vormen. Deze
conclusie is gebaseerd op door de cliënten zelf gerapporteerde politiecontac-
ten. Van de 405 Rotterdamse cliënten gaf 58% op al eens eerder met de
politie in aanraking te zijn geweest. In bijna een derde van deze gevallen ging
het om een of andere vorm van diefstal en bij 18% van de jongeren met een
politiecontact was inbraak de aanleiding. Ook uit het Haagse cliëntenbestand
komt een dergelijk beeld naar voren. Van 226 jongeren gaf bijna de helft op
al eens eerder met de politie in aanraking te zijn geweest, waarbij diefstal en
inbraak het meest genoemd werden (40%). Ongeveer de helft van de Halt-
cliënten pleegt dus behalve vandalisme ook nog andere delicten.

Wat betreft de opleiding, de situatie thuis en de vrijetijdsbesteding komt
uit de Haagse en Rotterdamse gegevens van Van Hees het volgende beeld
naar voren. De modale Halt-jongere volgt een dagopleiding (meer dan 90%),
waarbij opvalt dat meer dan de helft van de scholieren Lager Beroeps Onder-
wijs (LBO) volgt. De schoolloopbaan lijkt niet geheel probleemloos te ver-
lopen: meer dan de helft van de jongeren is weleens blijven zitten en 40% is
ooit van school veranderd. Niettemin wordt er weinig gespijbeld en heeft
meer dan drie kwart het op school naar de zin.

De thuissituatie van de Halt-jongeren is niet problematisch. De meesten
vinden het thuis `plezierig'. Het merendeel van de cliënten bleek geen contac-
ten met hulpverleningsinstellingen te hebben gehad. Slechts 7% had contac-
ten met het maatschappelijk werk gehad.

In de vrije tijd wordt door veel Halt-jongeren aan sport gedaan, waarbij
voetbal het meest populair is. Ongeveer de helft bezoekt weleens discotheken
en 39% komt weleens in buurthuizen en jongerencentra.

De Haagse en Rotterdamse bevindingen resumerend, komt voor wat be-
treft de school- en thuissituatie en de vrijetijdsbesteding van de Halt-jongeren
een vrij `normaal' beeld naar voren, waarbij overigens wel het relatief grote
aantal LBO-leerlingen opvalt (zie Van Hees, 1988a en 1988b). Wordt het de-
linquent gedrag van deze jongeren bekeken, dan zijn de twee groepen waar-
over in de literatuur gesproken wordt, de incidentele overtreders zowel als de
notoire delictplegers, beiden in het cliëntenbestand van de Halt-projecten
vertegenwoordigd. Echter, er lijkt geen sprake te zijn van een duidelijke pro-
bleemgroep waarbij de problemen zich op alle fronten opstapelen. De Halt-
jongeren plegen weliswaar veel delicten, maar wat betreft de situatie op
school, thuis en de vrijetijdsbesteding vormen de Halt jongeren niet een sterk
afwijkende groep. Hier dient aan toegevoegd te worden dat Van Hees aan-
wijzingen heeft dat er onder een kleine subgroep van cliënten wèl van een
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problematische achtergrond sprake is. Zij verricht daar momenteel onderzoek
naar (Van Hees, persoonlijke mededeling 1989).

3.2 Aanleiding Halt-afdoening

Jongeren kunnen naar Halt verwezen worden, wanneer zij wegens vandalisme
door de politie zijn aangehouden. Vandalisme is een verzamelbegrip waaron-
der diverse feiten gerekend kunnen worden. De politie hanteert hiervoor een
lijst met `Halt-feiten'. De feiten waarvoor de jongeren uit deze steekproef
naar Halt zijn verwezen, zijn in tabel 6 weergegeven.

Tabel 6: Aanleiding Halt-afdoening

delict aantal %

vernieling 55 33,7
graffiti 39 23,9
baldadigheid' 22 13,5
brandstichting 11 6,7
vuurwerk 6 3,7
diefstal 2 1,2
insluiping 1 0,6

vernieling en graffiti 10 6,1
vernieling en baldadigheid 4 2,5
vernieling en diefstal 3 1,8
vernieling en vuurwerk 2 1,2
brandstichting en vernieling 2 1,2
insluiping en vernieling 1 0,6
overige combinaties 5 3,1

(niet te achterhalen** 16 - )

totaal 179 100

' De baldadige feiten omvatten onder meer. stenen gooien op de baan van de Metro, met
pakken via gooien op de openbare weg, zich op verboden terrein bevinden en het bezorgen
van overlast in de hal van een flatgebouw.
De verschillende wijzen van dataverzameling bij de projecten en de anonimisering van de
vragenlijstafname hebben met zich meegebracht dat van 16 ingevulde lijsten niet nagegaan
kon worden op welke jongeren deze betrekking hebben. Voor die gevallen was het derhalve
niet mogelijk om de afdoeningsgegevens bij de projecten na te zoeken. Het gaat hierbij in
alle gevallen om jongeren die niet aan de tweede afname van de vragenlijst hebben deel-
genomen.

Vernieling is de meest voorkomende aanleiding voor verwijzing naar Halt, di-
rect gevolgd door graffiti, respectievelijk 33,7% en 23,9%. Ruim 15% van de
cliënten is wegens combinaties van delicten, meestal vernieling in combinatie
met een ander delict, aangehouden en naar Halt verwezen. Verwijzing naar
Halt op grond van insluiping, diefstal of het afsteken van vuurwerk buiten de
toegestane tijden, komt zelden voor. (Voor zover diefstal of insluiping aanlei-
ding tot verwijzing naar Halt vormden, ging het om feiten van geringe ernst,
met een vandalistisch of baldadig karakter.)

3.3 Self-reportdelinquentie

De Halt-jongeren hebben van 13 delicten aangegeven of zij die in het jaar
voorafgaand aan de vragenlijstafname weleens gepleegd hebben.

Het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden komt het meest
voor. Meer dan 75% van de respondenten heeft zich hieraan één of meer
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malen schuldig gemaakt. Graffiti is door bijna de helft van de steekproef wel-
eens gedaan. Van de verschillende soorten vernielingen waar naar gevraagd
is, komt het vernielen van telefooncellen het meest voor, direct gevolgd door
het ingooien van ruiten. Verder is opmerkelijk dat meer dan 30% van de
Halt jongeren `het afgelopen jaar' weleens iets uit een winkel gestolen heeft
en meer dan 20% zich weleens aan insluiping heeft schuldig gemaakt.

Tabel 7: Gepleegde delicten (N= 179)

delict

graffiti
vernielen telefooncel
vernielen straatlantaarn
ruiten ingooien
vernielen auto
vernielen fiets
vernielen in bus/tram/trein
vernielen overig
brandstichting
afsteken vuurwerk
insluiping
agressie tegen personen
winkeldiefstal

aantal %

88 49,4
64 36,0
31 17,8
55 31,1
25 14,3
35 19,9
18 10,2
45 28,3
46 28,2

124 76,1
38 21,3
59 33,1
57 32,0

Aan de jongeren is niet alleen gevraagd af zij deze delicten weleens gepleegd
hebben in het jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst, maar ook
hoe vaak dat gebeurd is in die periode (zie tabel 8). De frequentie waarmee
vuurwerk buiten de toegestane tijden is afgestoken, is niet in de tabel opge-
nomen, omdat het desbetreffende item zeer dubbelzinnige antwoorden ople-
verde, zoals `vijf dagen', `120 pakjes' of `drie keer'.

Tabel 8: Pleegfrequentie afzonderlijke delicten, in %

delict

graffiti
vernielen telefooncel
vernielen straatlantaarn
ruiten ingooien
vernielen auto
vernielen fiets
vernielen in bus/tram/trein
vernielen overig
brandstichting
insluiping
agressie tegen personen
winkeldiefstal

lx 2x 3x 4x >Sx

6,9 8,7 5,2 4,6 22,5
13,6 8,9 3,6 1,2 5,3

9,4 4,1 0,6 0,0 2,3
13,7 6,9 4,0 2,3 3,4
9,7 2,3 1,1 0,6 0,6
8,0 4,0 1,1 2,8 4,0
3,4 0,6 1,7 0,6 2,9

17,2 3,3 2,6 0,0 1,3
13,8 5,0 1,9 1,3 4,4
11,9 3,4 1,1 1,1 2,8
8,6 8,0 3,4 1,7 10,3
6,5 5,3 1,8 1,2 14,1

Het plegen van sommige delicten blijft over het algemeen tot één of enkele
keren beperkt, terwijl andere delicten excessief gepleegd worden. Zo worden
bepaalde typen vernielingen over het algemeen slechts één of enkele keren
gepleegd: vernielingen aan telefooncellen, straatlantaarns, auto's, fietsen,
brandstichting en het ingooien van ruiten. Hetzelfde geldt voor insluiping.
Wordt er echter geklad of met verf gespoten, dan doet zich het tegengestelde
effect voor: verhoudingsgewijs veel respondenten maken zich hier vrij fre-
quent aan schuldig. Een soortgelijk patroon doet zich voor bij winkeldiefstal.
Deze delicten zijn relatief gezien door vrij veel respondenten vijf keer of
meer gepleegd.
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Om een indruk te geven van de omvang van de kleine criminaliteit onder
Halt-jongeren - voor zover in de vragenlijst aan de orde gesteld-zijn de
pleegfrequenties van de afzonderlijke delicten bij elkaar opgeteld. (Hierbij is
de frequentie waarmee vuurwerk buiten de toegestane tijden is afgestoken als
één keer geteld, althans bij die respondenten die te kennen gaven dit weleens
gedaan te hebben, omdat het desbetreffende item - zoals reeds ver-
meld - zeer dubbelzinnige antwoorden opleverde.)

Tabel 9: Pleegfrequentie van (in onderzoek opgenomen) delicten

frequentie aantal %

0' 11 6,1
1 14 7,8
2 21 11,7
3-5 33 18,4
6-10 30 16,8
11-50 49 27,4
51-100 12 6,7
101 - 550 9 5,0

totaal 179 100

Het feit dat 6,1% van de respondenten geen enkel delict rapporteert ofschoon de Halt-ver-
wijzing een delict impliceert, wordt veroorzaakt doordat deze jongeren naar Halt zijn ver-
wezen op grond van een delict waar niet expliciet naar gevraagd is in de self-reportlijst.

Opmerkelijk is het grote aantal delicten dat de respondenten opgeven. Bijna
40% van de respondenten heeft meer dan tien delicten gepleegd. Een kwart
zelfs meer dan 20 delicten. Het percentage jongeren dat minder dan vijf de-
licten gepleegd heeft, ligt op ± 40%. Het extreem hoge aantal delicten van
de laatste categorie in tabel 9 wordt voornamelijk veroorzaakt door een ze-
vental jongeren die zich veelvuldig bezighouden met graffiti. De andere twee
jongeren uit deze categorie hebben zich zeer frequent schuldig gemaakt aan
respectievelijk het vernielen van lantaarnpalen en winkeldiefstal.

Nu biedt het domweg bij elkaar optellen van de pleegfrequenties van winkel-
diefstal, agressie tegen personen en een tiental vandalistische, in principe
Halt-waardige, feiten een enigszins bizarre delinquentiemaat. Aangezien van-
dalisme in dit onderzoek centraal staat, is nagegaan of op basis van de ver-
schillende vandalisme-items één vandalismemaat geconstrueerd kon worden
(mede met het oog op het effectonderzoek, zie hoofdstuk 5). Uit een homo-
geniteitsanalyse, uitgevoerd met het programma HOMALS (zie Gifi, 1981)
en uit factoranalyse bleek dat de verschillende vandalisme-items voldoende
met elkaar samenhangen om de constructie van een vandalismeschaal, be-
staande uit de som van de afzonderlijke vandalismefrequenties, te rechtvaar-
digen. De aldus berekende vandalismescores zijn in de tabel 10 weergegeven.

Ongeveer 30% van de steekproef heeft in het jaar voorafgaand aan de
Halt-afdoening 1 à 2 keer een vandalistisch feit gepleegd. Een groep die on-
geveer even groot is, heeft zich veelvuldig aan vandalisme schuldig gemaakt,
namelijk meer dan 10 keer, terwijl het bij een derde van die groep zelfs om
meer dan 50 feiten gaat.
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Tabel 10: Pleegfrequentie van (in het onderzoek opgenomen) vandalistische feiten

frequentie aantal %

0' 15 8,7
1 20 11,6
2 31 17,9
3-5 30 17,3
6-10 23 13,3
11 - 50 37 21,4
51 - 100 11 6,4
101 - 550 6 3,5

totaal 173 100

Zie noot tabel 9.

Om na te gaan hoe de Halt-groep zich wat betreft kleine criminaliteit ver-
houdt tot de Nederlandse jongerenpopulatie, zijn de delictgegevens van de
Halt-jongeren afgezet tegen een landelijke steekproef van jongeren in de leef-
tijd van 12 t/m 17 jaar door wie dezelfde vragen beantwoord zijn (zie Junger-
Tas en Kruissink, 1987). Aangezien de Halt-groep voor het merendeel uit
jongens bestaat en delinquentie een sterk geslachtsgebonden verschijnsel is,
zijn uit het landelijk bestand voor dit doel alleen de gegevens van de jongens
geselecteerd. Bovendien zijn ten behoeve van deze vergelijking de delictper-
centages van de Halt-groep aangepast. Immers, de verwijzing naar Halt bete-
kent dat er in elk geval ten minste één delict gepleegd is, hetgeen mogelijker-
wijs een van de delicten uit de self-reportlijst is. Zonder hiermee rekening te
houden zou een vertekend beeld verkregen worden. Om dit te voorkomen
zijn de gegevens van de Halt-groep gecorrigeerd. Van iedere cliënt is nage-
gaan op grond waarvan hij naar Halt was verwezen; was dit delict in de self-
reportlijst opgegeven, dan werd het op de self-reportgegevens in mindering
gebracht.12 In tabel 11 zijn de (gecorrigeerde) delictpercentages van beide
groepen weergegeven.

De twee groepen verschillen aanzienlijk. Op alle delicten scoort de Halt-
groep aanmerkelijk hoger dan de landelijke steekproef. Niet alleen bij de
typische Halt-delicten, zoals het aanrichten van vernielingen en graffiti, maar
ook bij winkeldiefstal.

12
01

Deze correctie is in 92 gevallen toegepast. Dit betekent dat het Halt-feit in mindering is ge-
bracht op de self-reportgegevens, waarbij in sommige gevallen meer delicten aangepast
moesten worden, omdat desbetreffende jongeren wegens meer min of meer tegelijkertijd
gepleegde delicten naar Halt verwezen waren. Van 16 gevallen was het Halt-feit niet be-
kend (zie hoofdstuk 2), zodat correctie niet mogelijk was. Deze gevallen zijn derhalve niet
in de tabel opgenomen. In de overige gevallen was het niet nodig de gegevens te corrige-
ren, omdat het feit op grond waarvan naar Halt werd verwezen, als zodanig niet in de vra-
genlijst voorkomt, zoals bijvoorbeeld 'baldadigheid' of 'zich bevinden op verboden terrein'.
N.B. Als gevolg van deze correctie wijken de delictpercentages van de Halt-groep af van de
percentages in tabel 7.
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Tabel 11: Self-reportdelinquentie van Halt-cliënten (N= 163) vergeleken met een landelijke
steekproef (N=547, jongens), in %

delict Halt landelijk

graffiti
vernielen telefooncel
vernielen straatlantaarn
ruiten ingooien
vernielen auto
vernielen fiets
vernielen in bus/tram/trein
vernielen overig
brandstichting
agressie tegen personen
winkeldiefstal

44,7 18,2
31,2 2,8
11,5 4,8
24,8 6,5
10,6 2,0
20,5 8,7

7,5 2,0
12,9 9,0
20,1 14,3
32,3 24,9
33,1 13,2

3.4 Politiecontacten

Van de Halt-cliënten is bij de desbetreffende gemeente- en rijkspolitiekorp-
sen nagegaan hoe vaak en om welke redenen zij met de politie in aanraking
zijn geweest in het jaar voorafgaand aan de Halt-afdoening. Helaas laat de
volledigheid van deze gegevens sterk te wensen over. In de eerste plaats om-
dat - zoals bekend is - daders vaak niet betrapt worden en derhalve niet in
de politiedossiers terechtkomen ('dark number'). Hierdoor wordt afbreuk
gedaan aan de validiteit van deze informatiebron. Bovendien verschillen de
administratiewijzen van de desbetreffende politiekorpsen onderling zo sterk
dat de verzamelde gegevens niet goed vergelijkbaar zijn. Zo werd in Rotter-
dam uitsluitend van misdrijfzaken een volledige administratie bijgehouden.
Bagatelzaken konden in de Rotterdamse dossiers niet teruggevonden worden
en van de overtredingen werd slechts een gedeelte geregistreerd. In de ge-
meente Dordrecht konden uitsluitend misdrijfzaken teruggevonden worden.
Daarentegen werd bij de verschillende rijkspolitiekorpsen in de regio Dor-
drecht en bij de gemeentepolitie Eindhoven een administratie van zowel mis-
drijven en overtredingen als bagatelzaken bijgehouden, waarbij opgemerkt
moet worden dat de surveillanten ongetwijfeld niet van alle ter kennis geko-
men bagatelzaken melding gemaakt zullen hebben.

Op basis van deze onvolledige en niet-valide gegevens is in tabel 12 een
overzicht gegeven van de feiten waarvoor de Halt-groep in het jaar vooraf-
gaand aan de afdoening met de politie in aanraking geweest is. De feiten die
aanleiding vormden tot de verwijzing naar Halt (zie tabel 6), zijn hierin niet
opgenomen.

Tabel 12: Aard en frequentie van politiecontacten in het jaar voorafgaand aan de Halt-afdoe-
ning (N=162)

vandalisme vermogensdelicten geweld tegen personen
frequentie aantal % aantal % aantal %

0 145 89,5 154 95,1 160 98,8
1 13 8,0 6 3,7 2 1,2
2 4 2,5 1 0,6 - -
3 - - 1 0,6 - -

totaal 162 100 162 100 162 100

Het merendeel van de steekproef blijkt in het jaar voorafgaand aan de Halt-
afdoening niet met de politie in aanraking te zijn geweest (89,5%). Zijn er



wèl contacten met de politie, dan hebben deze vooral betrekking op vanda-
listische feiten: 17 jongeren (10,5%) zijn voor de verwijzing naar Halt reeds
wegens het plegen van vandalisme met de politie in aanraking geweest. Bij
vier van hen is dat in die periode twee maal gebeurd. In zes van deze 21 van-
dalismegevallen (13+8) is een proces-verbaal opgemaakt. Vermogensdelicten
zijn door acht jongeren gepleegd (4,9%) en geweld tegen personen is door
twee jongeren (1,2%) gepleegd. De in totaal elf vermogensdelicten (6+2+3)
hebben in zeven gevallen geleid tot het opmaken van een proces-verbaal en
voor de twee geweldsdelicten is in beide gevallen proces-verbaal opgemaakt.

Tot slot van deze paragraaf dringt zich de vraag op in hoeverre de gege-
vens uit de politiedossiers in overeenstemming zijn met de self-reportgege-
vens. In de eerste plaats is opmerkelijk dat ongeveer 90% van de Halt-groep
niet in de politiedossiers voorkomt in de periode voorafgaand aan de Halt-
afdoening. Dat gegeven staat in schril contrast met de self-reportgegevens die
in de vorige paragraaf gepresenteerd zijn en illustreert nog eens de onvolle-
digheid van de bij de politie verzamelde gegevens. Van de jongeren die één
of meer politiecontacten wegens vandalisme bleken te hebben, heeft meer
dan de helft volgens de self-reportgegevens tien of meer vandalistische feiten
gepleegd.13 Van de jongeren zonder politiecontact wegens vandalisme heeft
ongeveer een derde deel tien of meer vandalistische feiten gepleegd. Uit deze
resultaten kan geconcludeerd worden dat de beide bronnen elkaar niet echt
tegenspreken, zij het dat de politiegegevens een vrij beperkt beeld geven.

3.5 Achtergrondkenmerken

In deze paragraaf wordt een aantal achtergrondkenmerken van de Halt-cliën-
ten besproken. Bij de beschrijving van de steekproef in hoofdstuk 2 zijn de
sociaal-demografische kenmerken leeftijd, geslacht en etniciteit reeds aan de
orde gekomen. Het merendeel van de Halt-cliënten bleek te bestaan uit jon-
gens (96,1%). De gemiddelde leeftijd van de cliënten is 15,4 jaar en de 15-
jarigen komen het meest voor. Opmerkelijk is dat de steekproef enkele 18-
t/m 20-jarigen omvat. Bijna 90% van de steekproef heeft de Nederlandse
nationaliteit.

School- en werksituatie
De meerderheid van de Halt-jongeren zit nog op school of volgt een oplei-
ding (90,5%). Dit is in overeenstemming met de landelijke steekproef (zie
Junger-Tas en Kruissink, 1987).

Tabel 13: Dagelijkse bezigheid

dagelijkse bezigheid aantal %

school, opleiding 162 90,5
werk 10 5,6
werk en school (partieel leerplichtig) 5 2,8
werkloos 2 1,1

totaal 179 100

13 Een vergelijking van self-report- en politiegegevens is voor de vermogensdelicten en agres-
sie tegen personen niet gemaakt, omdat de aard van de over die delicten verzamelde self-
reportgegevens te zeer afwijkt van de bij de politie aangetroffen feiten.
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Het meest voorkomende schooltype in de Halt-steekproef is LBO (36,3%),
direct gevolgd door MAVO en MBO (respectievelijk 19,8% en 12,3%). Vol-
gens de CBS-statistieken over het jaar 198614 (CBS, 1988) volgen 316.378 van
de ± 1,26 miljoen Nederlandse schoolgaande jongeren in de leeftijd van 12
tot en met 17 jaar LBO, dat is 25,0%. Worden uitsluitend de schoolgaande
jongens in die leeftijdscategorie bekeken, dan ligt het percentage LBO-leer-
lingen op 29,3%. Het percentage MBO-leerlingen onder de Nederlandse
jeugd in de betreffende leeftijdscategorie ligt op 8,5% en onder de jongens
op 7,7%. Over het aantal MAVO-leerlingen geven de CBS-statistieken geen
bruikbare cijfers. De proportie LBO-leerlingen is onder de Halt-cliënten iets
hoger dan onder de Nederlandse jeugd. MBO-leerlingen komen onder de
Halt-cliënten duidelijk meer voor dan onder de Nederlandse jongeren in de-
zelfde leeftijdscategorie.

Tabel 14: Schooltype

schooltype aantal %

basisschool 4 2,5
school voor VSO 1 0,6
LBO 7 36,3
middenschool 4 2,5
brugklas MAVO/"VO/VWO 5 3,1
MAVO 32 19,8
HAVO 13 8,0
VWO 11 6,8
streekschool 3 1,9
MBO 20 12,3
anders 10 6,2

totaal 162 100

Over het algemeen hebben de scholieren onder de Halt-jongeren het op
school naar hun zin en functioneren daar goed. Meer dan 50% zegt het leuk
of heel leuk te vinden op school, 40% vindt het `niet leuk en niet vervelend'
en slechts 9% geeft aan het vervelend of heel vervelend te vinden. Ook over
de contacten met medeleerlingen en leraren zijn de respondenten nogal te-
vreden. Een klein groepje, ongeveer 7%, heeft een slecht of heel slecht con-
tact met de leraren, terwijl de helft van de steekproef een goed of heel goed
contact met de leraren heeft en ruim 40% in de middencategorie `niet goed
en niet slecht' scoort. Meer dan 90% heeft een goed of heel goed contact
met de klasgenoten en bij slechts 2,5% verloopt dit slecht of heel slecht.

De schoolresultaten zijn over het algemeen goed. Slechts zes respondenten
(3,8%) geven op onvoldoende cijfers te halen en één respondent zegt slechte
cijfers te halen. De rest haalt doorgaans op zijn minst voldoende cijfers.
Meer dan de helft van de steekproef zegt zelfs goede cijfers te behalen.

Ongeveer 20% van de scholieren uit de steekproef spijbelt weleens. Bij
ongeveer een kwart van de spijbelaars blijft dit gedrag beperkt tot gemiddeld
één uur per week. Slechts een zeer kleine groep (2,4%) spijbelt meer fre-
quent: zes tot tien lesuren per week. Door de landelijke steekproef werd min-
der gespijbeld. Ruim 10% van de Nederlandse scholieren spijbelt weleens.

14 CBS-cijfers over het jaar 1987 zijn nog niet beschikbaar.
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Thuissituatie
Vrijwel alle respondenten (97,8%) wonen bij hun ouders. Bij de landelijke
steekproef ligt dat percentage op 98,5. Bij bijna 75% van de thuiswonende
Halt-jongeren wonen beide ouders nog thuis. Huishoudens waar alleen de
moeder nog thuis woont, komen bij 20% van de respondenten voor. In min-
der dan 2% van de gevallen wonen de respondenten bij hun vader. Bijna 5%
van de respondenten woont bij een van de ouders, terwijl die ouder samen-
leeft met een vriend of vriendin. Over de aanwezigheid van de ouders in het
gezin geeft het landelijke bestand (Junger-Tas en Kruissink, 1987) geen uit-
sluitsel. Uit jeugdonderzoek onder aselecte steekproeven minderjarigen in de
gemeenten Den Haag en Venlo (Junger-Tas e.a., 1983) bleek dat in ruim
15% van de gevallen niet meer beide ouders thuis wonen. De proportie in-
complete gezinnen onder de Halt-groep (ruim 25%) is in vergelijking hier-
mee aan de hoge kant.

Tabel 15: Thuissituatie

situatie aantal %

beide ouders 129 73,7
alleen moeder 35 20,0
alleen vader 3 1,7
moeder en vriend 6 3,4
vader en vriendin 2 1,1

totaal 175 100

De meeste respondenten vinden het thuis gezellig (57%) of heel gezellig
(15,1%). Ruim 20% geeft aan het thuis `niet gezellig, maar ook niet ongezel-
lig' te vinden en maar een klein aantal jongeren (5,6%) zegt het thuis on-
gezellig of heel ongezellig te vinden. De Halt-cliënten hebben niet vaak `erge
ruzie' met hun ouders. Een kleine 10% heeft wekelijks één of meer heftige
ruzies, maar bij ruim 80% komen dergelijke ruzies maar een paar keer per
jaar of helemaal nooit voor.

Deze resultaten zijn in overeenstemming met de gegevens over `weglopen
van huis met de bedoeling om nooit meer terug te komen'. Het merendeel
van de steekproef heeft dat nog nooit gedaan. Daarentegen is ongeveer 15%
van de respondenten weleens van huis weggelopen met de bedoeling om
nooit meer terug te komen en een klein deel van deze groep heeft dit zelfs
meer malen gedaan. Ongeveer 8% van de door Junger-Tas e.a. (1983) onder-
zochte steekproeven bleek weleens van huis te zijn weggelopen. Het percen-
tage weglopers onder de Halt-groep ligt bijna twee keer zo hoog.

Vrijetijdsbesteding
Aan de respondenten is gevraagd waar zij het meest heengaan als zij 's
avonds weggaan. Achttien jongeren (10%) bleken vrijwel nooit 's avonds de
deur uit te gaan. Van de overige jongeren is in tabel 16 aangegeven waar zij
zich het meest ophouden, wanneer zij niet thuis zijn. De avonden buitenshuis
worden veelal bij vrienden/vriendinnen of op straat doorgebracht. Op de der-
de plaats komen café en discotheek.
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Tabel 16: Belangrijkste avondbesteding buitenshuis

avondbesteding aantal %

buurthuis, jeugdhonk 10 6,6
café, discotheek 23 15,2
sport-, hobbyclub 19 12,6
bij vrienden/vriendinnen 48 31,8
bij oom/tante, opa/oma 4 2,6
bioscoop, theater 1 0,7
avondschool, opleiding 1 0,7
op straat: voetballen, spelen 33 21,9
anders 12 7,9

totaal 151 100

Gebruik van alcohol en drugs
Bijna de helft (46,5%) van de Halt-jongeren gebruikt nooit alcoholhoudende
dranken, meer dan een derde drinkt gemiddeld één à tien glazen per week
en 29 jongeren (16,9%) drinken meer dan tien glazen gemiddeld per week.
Door de landelijke steekproef wordt meer alcohol gebruikt. Bijna 60% van
de Nederlandse jongeren drinkt weleens alcohol en van de gebruikers drinkt
45% dagelijks. Het gebruik van alcohol leidt bij ruim 10% van de Halt-jonge-
ren één of enkele malen per week tot een toestand van dronkenschap.

Tabel 17: Aantal keren aangeschoten

frequentie aantal %

nooit 102 58,0
een paar keer per jaar 32 18,2
één keer per maand 14 8,0
een paar keer per maand 9 5,1
één keer per week 10 5,7
een paar keer per week 9 5,1

totaal 176 100

Het gebruik van hasj en marihuana is onder Halt-jongeren populairder dan
onder de landelijke steekproef. Ongeveer 15% van de Halt-groep gebruikt
weleens hasj of marihuana, waarvan een derde minstens één keer per week.
Van de Nederlandse jongeren gebruikt 3,6% weleens hasj of marihuana.

Tabel 18:Hasj- of marihuanagebruik

frequentie aantal %

nooit 149 85,1
een paar keer per jaar 11 6,3
een paar keer per maand 7 4,0
één keer per week 2 1,1
een paar keer per week 6 3,4

totaal 175 100

3.6 Delinquentie en achtergrondkenmerken

In deze paragraaf wordt ingegaan op de relatie van achtergrondkenmerken
met delinquentie. Vanwege het gebrek aan validiteit van de bij de verschillen-
de politiekorpsen verzamelde gegevens wordt deze relatie uitsluitend aan de
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hand van de self-reportdelinquentiegegevens onderzocht. De relatie tussen
demografische kenmerken en delinquentie is voor geslacht en etniciteit niet
onderzocht vanwege de geringe percentages buitenlanders en meisjes in de
steekproef. Wat betreft de leeftijd van de respondenten werd geen verband
met delinquentie gevonden. De correlaties's van leeftijd met vandalisme, win-
keldiefstal, agressie tegen personen en de totale delictscore bedragen respec-
tievelijk -0,03, -0,01, 0,01 en -0,03. In tabel 19 zijn de percentages vandalen
ingedeeld in twee leeftijdscategorieën (12-15 en 16-20) weergegeven.

Tabel 19: Leeftijd en vandalisme, in %

leeftijd 0-2 feiten 3-10 feiten > 10 feiten

12-15 40,7 28,6 30,8
16-20 35,4 32,9 31,7

X2=0,59, df=2, p=0,74 (ns)

Voor het functioneren op school, de situatie thuis en het gebruik van alcohol
en softdrugs zijn schalen geconstrueerd met behulp van homogeniteitsana-
lyses. De analyses zijn uitgevoerd met het programma HOMALS (zie Gifi,
1981).

Voor de `schoolschaal' zijn items over `schoolwelbevinden', het contact met
medeleerlingen en leraren, spijbelen, schoolcijfers en het al of niet van school
gestuurd zijn gebruikt. De `thuisschaal' is geconstrueerd op basis van vragen
over ruzie met ouders, van huis weglopen met de bedoeling om niet meer te-
rug te komen en de sfeer thuis. Items over de frequentie van alcoholgebruik,
het aantal malen aangeschoten raken en de mate waarin drugs gebruikt wor-
den, zijn tot een `drank/drugsschaal' gecombineerd. In alle drie de gevallen
bleken de items voldoende samenhang te vertonen om schaalconstructie te
rechtvaardigen 16: bijvoorbeeld jongeren die vaak ruzie thuis hebben, zijn ook
weleens van huis weggelopen, enzovoort.

Tabel 20: Verband van schoolfunctioneren, situatie thuis en gebruik van drank/drugs met
delinquentie' (Pearson correlaties)

vandalisme winkeldiefstal agressie totale delictscore

school 0,25" 0,18 0,29"' 0,30••'
thuis 0,29"• 0,22"• 0,23'" 0,34""
drank/drugs 0,13 0,10 0,29"" 0,22"

• Voor deze analyses zijn de delictscores eveneens herschaald, zie voetnoot 15.
•• p<0,01

••• p<0,05

Er blijken verbanden te bestaan - weliswaar vrij zwakke - tussen delict-
pleging en de situatie thuis, schoolfunctioneren en het gebruik van drank en
drugs. Naarmate de situatie thuis minder plezierig is, wordt meer delinquent
gedrag vertoond; is het functioneren op school minder, dan worden meer

is
Om een vertekenende invloed van extreme delictplegers op de analyses te voorkomen zijn
de delictvariabelen `genormaliseerd'. Aan de jongeren die 3-5 delicten gepleegd hebben is
de gemiddelde score van die subgroep toegekend, hetzelfde is gedaan voor de groep met 6-
10 delicten, 11-50 delicten, 51-100 delicten en 101-550 delicten.

De HOMALS-analyses zijn in twee dimensies uitgevoerd en leverden voor de `schoolschaal'
eigenwaarden van 0,33 en 0,21 op, voor de `thuisschaal' 0,48 en 0,37 en voor de `drank/
drugsschaal' 0,67 en 0,47. De door het HOMALS-programma berekende objectscores op de
eerste dimensie zijn als schaalwaarden gebruikt.
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delicten gepleegd en als meer drank en drugs gebruikt worden, neemt delin-
quent gedrag toe. Met nadruk dient nogmaals gesteld te worden dat het om
vrij zwakke verbanden gaat.

Voor de verschillende vrijetijdsbestedingen (zie ook de vorige paragraaf) is
nagegaan of er verband met delinquentie bestaat. Wat dit betreft blijken er
geen verschillen te bestaan. Het aantal avonden dat gemiddeld per week bui-
tenshuis wordt doorgebracht, blijkt daarentegen wel verband te houden met
delinquentie. Zowel vandalisme en winkeldiefstal als agressie tegen personen
blijken aanmerkelijk meer te worden gepleegd naarmate de jongeren 's
avonds vaker van huis weg zijn. In de volgende tabel zijn de resultaten voor
vandalisme weergegeven. Van de jongeren die vrijwel iedere avond weg zijn,
heeft 59,1% meer dan tien feiten gepleegd, terwijl slechts 18,2% van die
groep tot de incidentele vandalen behoort. Ongeveer één tiende van de jon-
geren die nooit of één á twee avonden per week weg zijn, behoort tot de
notoire delictplegers, terwijl bijna 60% van die groep niet of nauwelijks van-
dalisme pleegt.

Tabel 21: Aantal avonden buitenshuis en vandalisme

aantal avonden 0-2 feiten 3-10 feiten > 10 feiten

0-2 58,3 30,0 11,7
3-5 33,8 35,3 30,9
6-7 18,2 22,7 59,1

Xz=30,86, df=4, p<0,01

Tenslotte zijn de delinquentiegegevens en de reeds besproken kenmerken
over school, thuis, vrije tijd, drank/drugs en criminaliteit tegelijkertijd met
behulp van het HOMALS-programma geanalyseerd. De resultaten voegen
niet veel toe aan hetgeen reeds in dit hoofdstuk is besproken. De cliënten
blijken min of meer op één dimensie gerangschikt te kunnen worden: naar-
mate het op school en thuis slechter gaat, het gebruik van drank/drugs toe-
neemt en de vrije tijd meer buitenshuis wordt doorgebracht, neemt delin-
quent gedrag toe. Echter, zoals ook uit de hierboven gerapporteerde correla-
ties blijkt, vertonen deze kenmerken, met uitzondering van het aantal avon-
den dat buitenshuis wordt doorgebracht, slechts een zwak verband met delin-
quentie. De tendens is weliswaar te bespeuren, maar van een duidelijke pro-
bleemgroep, die slecht functioneert op school en thuis, veel drank of drugs
gebruikt en tegelijkertijd veel delicten pleegt, is geen sprake. Notoire delict-
plegers worden niet alleen onder de relatief problematische jongeren aange-
troffen, maar evenzeer onder jongeren die redelijk functioneren. Gematigde
delictplegers, drie tot tien maal per jaar, komen ongeveer even vaak voor
onder heel goed functionerende, probleemloze jongeren als onder redelijk
functionerende cliënten.

3.7 Conclusies en discussie

Op grond van de aard van de delicten die aanleiding geven tot verwijzing
naar Halt, zou wellicht de indruk kunnen ontstaan dat de Halt-cliënten wat
betreft het plegen van kleine criminaliteit een vrij onbetekenende groep vor-
men. De Halt-cliënten blijken daarentegen zeer frequent delicten te plegen,
veel vaker dan de gemiddelde Nederlandse jongere. Dit geldt niet alleen voor
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de typische Halt-delicten, maar eveneens voor winkeldiefstal en agressie te-
gen personen. Ook die delicten worden door de Halt-groep aanzienlijk vaker
gepleegd dan door een landelijke steekproef. Ondanks de tamelijk hoge fre-
quentie waarmee delicten gepleegd worden, is het merendeel van de steek-
proef v6ór de verwijzing naar Halt niet eerder met de politie in aanraking ge-
weest, of althans niet in de politieregistraties teruggevonden.

Wat betreft sociaal-demografische kenmerken van de Halt-cliënten is het
aandeel van de jongens opmerkelijk. Meisjes komen nauwelijks voor. Dit
gegeven is in overeenstemming met het bekende feit dat meisjes veel minder
delicten plegen dan jongens. Jongeren in de strafrechtelijk minderjarige leef-
tijd (van 12 tot en met 17 jaar, met eventuele uitloop naar boven) kunnen
naar Halt verwezen worden. De gemiddelde leeftijd van de steekproef van
cliënten is 15,4 jaar. Leeftijd blijkt geen verband te houden met het plegen
van de onderzochte delicten. Op het eerste gezicht lijkt dit in tegenspraak te
zijn met de resultaten van ander criminologisch onderzoek, waaruit over het
algemeen naar voren komt dat delinquentie vanaf het tiende jaar stijgt met
het toenemen van de leeftijd, om een piek te bereiken bij de 16- tot 20-jari-
gen. Echter, die eenduidige relatie geldt voor delinquentie in algemene zin en
is niet voor alle typen delicten identiek. In dat licht bezien is het ontbreken
van een leeftijdseffect onder de Halt-groep niet verbazend. Van de onder-
zochte delicten is wel vaker aangetoond dat ook jongere kinderen zich hier-
aan schuldig maken (zie bijvoorbeeld Van Dijk, Van Soomeren en Walop,
1988; Junger-Tas en Kruissink, 1987.) Daarnaast hangt het ontbreken van een
verband tussen leeftijd en delinquentie wellicht ook samen met het feit dat de
Halt jongeren tot een relatief delinquente subgroep van de jongerenpopulatie
behoren.

Van de onderzochte achtergrondkenmerken bleek het aantal avonden dat
buitenshuis doorgebracht wordt, sterk met delinquentie samen te hangen.
Wat betreft schooltype, het functioneren op school, de situatie thuis en het
gebruik van drank en drugs vormen de Halt-cliënten een tamelijk `normale'
groep die echter wel enigszins afwijkt van de populatie Nederlandse jongeren.
Zo komen LBO- en MBO-leerlingen onder de Halt-groep iets meer voor en
wordt er wat meer gespijbeld. Daarnaast komen incomplete gezinnen wat
meer voor, evenals `weglopen van huis met de bedoeling om nooit meer terug
te komen'. Het gebruik van alcohol is onder de Halt-groep minder verbreid
dan onder een landelijke steekproef, maar het gebruik van softdrugs daaren-
tegen is onder Halt-cliënten aanmerkelijk populairder dan onder de gemid-
delde Nederlandse jongere. Deze kenmerken blijken slechts een zwakke sa-
menhang met delinquentie te vertonen. Van een duidelijke randgroep waarbij
de problemen zich op alle fronten opstapelen, blijkt geen sprake te zijn. Wat
dit aangaat, komt de Halt-groep zeer zeker niet overeen met de problemati-
sche jongeren over wie in veel jeugdonderzoek gerapporteerd wordt; vergelijk
bijvoorbeeld de `hoogvandalen' van Hauber (1985 en 1986). Evenmin blijkt
binnen de Halt-steekproef een duidelijke subgroep voor te komen die aan
een dergelijk beeld voldoet. Eén relativerende opmerking dient hierbij te
worden geplaatst: in principe is het mogelijk dat eventuele problematische
Halt-jongeren niet in de Halt-steekproef terechtgekomen zijn. Zoals in
hoofdstuk 2 is vermeld, bedraagt de non-response onder de benaderde Halt-
cliënten 33,5% en bovendien is in Eindhoven een 15-tal jongeren i berhaupt
niet gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. (Zie hoofdstuk 2 voor
een overzicht van response en non-response.)

In vergelijking met de gemiddelde Nederlandse jongere vormen de Halt-
jongeren wat betreft de besproken achtergrondkenmerken - school, thuis,
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vrije tijd, alcohol/drugs - dus een enigermate afwijkende groep. De Halt-jon-
geren wijken daarnaast echter zeer sterk van hun Nederlandse leeftijdgenoten
af door het tamelijk frequent plegen van vandalisme, winkeldiefstal en agres-
sie tegen personen. De jongeren die naar Halt worden verwezen, zijn over
het algemeen geen incidentele overtreders. Meer dan de helft van de cliënten
heeft in het jaar voorafgaand aan de Halt-afdoening zes of meer strafbare
feiten gepleegd, terwijl slechts een kwart zich tot één of twee feiten beperkt
heeft. De hoge frequentie waarmee de Halt-groep zich aan vandalisme schul-
dig maakt en de daarmee gepaard gaande relatief grote pakkans, verklaart
ongetwijfeld het feit dat deze jongeren bij Halt terechtgekomen zijn.

De in dit hoofdstuk besproken kenmerken resumerend, tekent zich het vol-
gende profiel van de Halt-cliënten af. Halt-cliënten zijn doorgaans van het
mannelijk geslacht en tussen 14 en 16 jaar oud. Het merendeel van hen zit
op school en functioneert daar redelijk tot goed, zonder in extreme mate te
spijbelen. De meeste cliënten wonen bij hun ouders thuis en hebben het daar
naar hun zin. De vrije tijd wordt veelal bij vrienden/vriendinnen thuis door-
gebracht of op straat met onder meer voetballen. Het overmatig gebruik van
alcohol of softdrugs is niet erg wijd verbreid onder deze jongeren. Vandalis-
me, met name graffiti, het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden,
het vernielen van telefooncellen en het ingooien van ruiten komen veelvuldig
voor. Ook winkeldiefstal en agressie tegen personen worden veel. gepleegd.
Dit profiel stemt overeen met de bevindingen van Van Hees over de cliënten
van de projecten in Rotterdam en Den Haag (Van Hees, 1988a en 1988b).
Ook uit die gegevens komt naar voren dat de Halt-groep relatief delinquent
is, zonder dat over het geheel genomen van een èchte probleemgroep - in de
zin van ernstige problemen op school, thuis of qua alcohol- en drug-
gebruik - gesproken kan worden.
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4 De Halt-afdoening in de praktijk

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het verloop van de Halt-afdoening bij de steekproef
van 179 cliënten beschreven en afgezet tegen de richtlijnen en criteria die
hiervoor gelden.17 De gegevens over het verloop van de Halt-afdoening bij de
179 jongeren zijn door de betrokken Halt-projecten verstrekt. Achtereen-
volgens komen aan de orde: het gepleegde feit dat aanleiding tot verwijzing
naar Halt vormde, de verwijzende instantie, de aard van de verwijzing (met
of zonder proces verbaal), de relatie tussen delict en alternatieve werkzaam-
heden, de duur van de werkzaamheden, de afhandelingsduur, de formele af-
loop van de procedure, de omvang van de aangerichte schade en de eventuele
vergoeding van die schade. Tot slot van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
mening van de cliënten over Halt en de door hen verrichte werkzaamheden.

4.2 Aanleiding Halt-afdoening

Jongeren kunnen wegens het plegen van vandalisme naar Halt verwezen wor-
den. Vandalisme is een verzamelbegrip dat als zodanig geen wettelijke bete-
kenis heeft. In de praktijk hanteert de politie een lijst met feiten die voor
Halt-verwijzing in aanmerking komen. De lijst omvat een aantal misdrijven
en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht (WvSr.), alsmede overtre-
dingen uit de - lokale - Algemene Politie Verordening (APV). De meest ge-
bruikte verwijzingsgronden zijn: openlijke geweldpleging tegen goederen (art.
141 WvSr.), vernieling (art. 350 WvSr.), brandstichting (art. 157 WvSr.), bal-
dadigheid (art. 424 WvSr.) en graffiti (lokale APV's). De feiten waarvoor de
jongeren uit deze steekproef naar Halt zijn verwezen, zijn in het voorgaande
hoofdstuk reeds aangegeven (zie tabel 6). Vernieling is de meest voorkomen-
de aanleiding voor verwijzing naar Halt, direct gevolgd door graffiti, respec-
tievelijk 33,7% en 23,9%. Ruim 15% van de cliënten is wegens combinaties
van delicten - meestal vernieling in combinatie met een ander delict - aan-
gehouden en naar Halt verwezen.

17
N.B. In hoofdstuk 7 komt het verloop van de Halt-afdoening eveneens aan de orde, maar
dan gaat het om meer globale informatie over alle bestaande Halt-projecten, soms geba-
seerd op schattingen en grove tellingen, terwijl in dit hoofdstuk systematisch wordt in-
gegaan op het verloop van de afdoening bij de 179 Halt-jongeren die aan het onderzoek
hebben deelgenomen.
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4.3 Verwijzing naar Halt

Verwijzing naar Halt kan met of zonder proces-verbaal plaatsvinden. Wordt
er zonder proces-verbaal verwezen, dan is doorgaans sprake van een 'voor-
lopig proces verbaal', dat eventueel in een later stadium nog in een gewoon
proces-verbaal omgezet kan worden (zie hoofdstuk 7 voor een bespreking
hiervan). Ten tijde van de gegevensverzameling voor dit onderzoek werd in
Eindhoven uitsluitend mèt proces-verbaal naar Halt verwezen en in Rotter-
dam en Dordrecht zowel met als zonder proces-verbaal.

Meer dan de helft van de respondenten is met proces-verbaal naar Halt
verwezen (54,6%) en in iets minder gevallen zonder proces-verbaal (45,4%).

In principe speelt de Halt-afdoening zich op het niveau van de politie af,
hetgeen onder meer inhoudt dat jongeren zonder tussenkomst van het open-
baar ministerie direct door de politie naar Halt verwezen worden, maar in
voorkomende gevallen kan en wordt daarvan afgeweken. Zo kan de officier
van justitie zaken naar Halt verwijzen of kunnen jongeren via bemiddeling,
door bijvoorbeeld een schoolhoofd, bij Halt terechtkomen (zie hoofdstuk 7).

Het merendeel van de steekproef is door de politie naar Halt verwezen
(92,6%). Slechts tien jongeren (6,2%) zijn door het openbaar ministerie en
twee jongeren zijn op andere wijze, via bemiddeling, naar Halt verwezen.

Tabel 22: Verwijzende instantie

instantie aantal %

politie 151 92,6
openbaar ministerie 10 6,2
anders 2 1,2

(onbekend 16 - )

totaal 179 100

4.4 Alternatieve werkzaamheden

Relatie met delict
De alternatieve werkzaamheden vertonen in principe enige relatie met het
delict dat aanleiding tot verwijzing vormde. Hiervan wordt een zeker leer-
effect verwacht, terwijl tegelijkertijd genoegdoening aan de benadeelde ver-
schaft wordt zonder dat de (volledige) schade betaald hoeft te worden. De
alternatieve werkzaamheden hebben dus twee functies: het toepassen van een
`straf met een educatieve werking' en het realiseren van een (gedeeltelijke)
schadevergoeding.

In de praktijk bleek het in ongeveer 60% van de gevallen mogelijk te zijn
om alternatieve werkzaamheden te organiseren die min of meer aansluiten
bij het gepleegde delict. In een derde van die gevallen werden werkzaam-
heden verricht die in een directe relatie tot het gepleegde feit stonden -
schoonmaken of herstellen van het bekladde c.q. vernielde object - en in
twee derde van die gevallen werden werkzaamheden in het verlengde van het
gepleegde delict verricht. Dat zijn herstel- of schoonmaakwerkzaamheden aan
soortgelijke objecten als het vernielde of bekladde object, dan wel andere
werkzaamheden die ten goede komen aan de benadeelde. Daarentegen ver-
richtte ongeveer 40% van de cliënten werkzaamheden die geen enkel verband
met het delict vertonen, bijvoorbeeld werken bij de plantsoenendienst, terwijl
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het vernielen van een roltrap bij een tunnel aanleiding tot verwijzing vorm-
de.18

Tabel 23: Relatie tussen delict en werk'

relatie delict-werk aantal %

werk in direct verband met delict 29 19,0
werk in verlengde van delict 64 41,8
geen verband tussen delict en werk 60 39,2

(werk waarvan verband onbekend is 4 - )
(niet te achterhalen 22" - )

totaal 179 100

' Het vaststellen van de relatie tussen delict en alternatief werk is een enigszins subjectieve
aangelegenheid. Om de invloed van die subjectiviteit te minimaliseren zijn alle gevallen
door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar in categorieën ingedeeld. Verschilden de
beoordelaars over een zaak van mening, dan werd deze opnieuw bekeken en nadat overeen-
stemming was bereikt, in een van de categorieën ingedeeld.

•' Deze 22 gevallen omvatten de 16 niet te achterhalen zaken (zie noot ** onder tabel 6) als-
mede zes gevallen waarvan de uiteindelijke afhandeling dermate lang op zich liet wachten
dat de afdoeningsgegevens van die zaken niet meer in het onderzoek opgenomen zijn.

Duur van de werkzaamheden
Ten aanzien van de duur van de alternatieve werkzaamheden houden de be-
trokken projecten de volgende minima en maxima aan. Rotterdam: minimaal
vier en maximaal 40 uur; Dordrecht: minimaal vier uur en geen maximum;
Eindhoven: minimaal twee en maximaal 20 uur.

Door de jongeren uit de steekproef werd ten minste twee uur en ten hoog-
ste 32 uur gewerkt. Het meest voorkomende urenaantal is vier uur (41,4%),
gevolgd door acht uur (26,1%), terwijl de gemiddelde duur van de alternatie-
ve werkzaamheden 7,2 uur bedroeg. (Zie voor een volledig een overzicht uit-
gesplitst per project tabel 2 in bijlage 4.)

Af handelingsduur
Met de Halt-afdoening wordt beoogd een snelle reactie op regelovertredend
gedrag te doen volgen, in elk geval sneller dan via de traditionele justitiële
kanalen mogelijk zou zijn. In 1987 bedroeg de gemiddelde afhandelingsduur
van door het openbaar afgedane vernielingszaken, tussen datum van inschrij-
ving op het parket en afdoening, ruim vier maanden (CBS, 1989). Voor ver-
nielingszaken die door de kinderrechter werden afgedaan, was de afhande-
lingsduur nog langer: ongeveer negen maanden (CBS, 1989). Hierbij dient
opgemerkt te worden dat in de CBS-statistieken de afhandelingsduur wordt
berekend vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal in de
parketadministratie en niet vanaf het moment van delictpleging. Dit betekent
dat bij de genoemde afhandelingsperiodes nog eens één à twee maanden op-
geteld kunnen worden.

Bij de Halt-steekproef bedraagt de gemiddelde tijdsduur tussen delictple-
ging en de start van de alternatieve werkzaamheden twee maanden. In onge-
veer 40% van de gevallen blijkt binnen zes weken te worden begonnen met
de werkzaamheden. De overige gevallen vragen meer tijd. Minimaal twee
weken en maximaal acht maanden verstrijken tussen delict en afdoening (zie
tabel 24).

18
In bijlage 4 is een overzicht van de relatie tussen werk en verwijsgrond uitgesplitst per
project opgenomen.
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Tabel 24: Tijdsduur tussen delict en afdoening (in dagen)

aantal dagen aantal %

15-20 4 2,6
21-25 16 10,4
26-30 13 8,4
31-35 14 9,1
36-40 17 11,0
41-45 14 9,1
46-50 13 8,4
51-75 30 19,5
76-100 8 5,2
101-150 15 9,7
151-200 9 5,8
201-250 1 0,6

(niet te achterhalen 22 - )
(onbekend 3 -)

totaal 179 100

4.5 Schade en schadevergoeding

Bij ongeveer een kwart van de Halt-steekproef heeft het vandalistische feit op
grond waarvan naar Halt werd verwezen, niet tot materiële schade geleid.
Deze jongeren zijn naar Halt verwezen wegens baldadigheid, zeer kleine
bekladdingen of het afsteken van vuurwerk. In de overige (119) gevallen werd
wel schade aangericht. Bij ongeveer de helft van de jongeren die schade ver-
oorzaakt hebben (± 40% van de totale steekproef), is de omvang van de
schade niet bekend. Meestal ging het hierbij om zo geringe schade dat de
benadeelden het bedrag nooit aan Halt doorgegeven hebben. Van ruim 30%
van de steekproef (57 jongeren) is het precieze schadebedrag wèl bekend (zie
tabel 25). De bedragen in de tabel geven aan in hoeverre de jongeren indivi-
dueel voor de schade verantwoordelijk zijn: wanneer de schade in groepsver-
band werd aangericht, is het totale schadebedrag omgeslagen over de afzon-
derlijke daders.

Tabel 25: Aangerichte schade

schade

geen schade
f 1,00-f5,00
f 6,00 - f 50,00
f 51,00 - f 100,00
f 101,00 - f 150,00
f 151,00 - f 200,00
f 201,00 - f 500,00
f 501,00 - f 1500,00
f 1501,00 - f 3500,00
wel schade, bedrag onbekend

(niet te achterhalen

aantal %

38 24,2
2 1,3

10 6,4
10 6,4
4 2,5
4 2,5

21 13,4
2 1,3
4 2,5

62 39,5

22 - )

totaal 179 100

Vergoeding van de aangerichte schade maakt in principe deel uit van de
Halt-afdoening. Zonder schadebemiddeling door Halt zijn er voor benadeel-
den drie mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Indien het strafrechte-
lijke zaken betreft, kan de schade-afhandeling bij de strafzaak gevoegd wor-
den. De benadeelde moet hiertoe zelf het initiatief nemen door een verzoek
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bij de officier van justitie in te dienen. Aangezien Halt-feiten zelden straf-
rechtelijk afgehandeld worden, biedt deze mogelijkheid nauwelijks perspec-
tief. Een andere mogelijkheid is dat de benadeelde een civielrechtelijke pro-
cedure aanspant (zie ook Van Hees, 1988c). De benadeelde moet hier zelf
tijd en moeite in investeren, terwijl een vergoeding van de schade daarmee
niet gegarandeerd is. Want beschikt een dader niet over voldoende financiële
middelen, dan vindt uiteindelijk toch geen vergoeding plaats. Jeugdige vanda-
len zijn vaak onvoldoende draagkrachtig om de door hen aangerichte schade
te vergoeden, terwijl het onmogelijk is om de ouders hiervoor aansprakelijk
te stellen, wanneer die kunnen aantonen dat zij de daad van hun kind redelij-
kerwijs niet hadden kunnen voorkomen. Gevolg is dat in de praktijk weinig
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt. Tenslotte is er nog de moge-
lijkheid van schadevergoeding door een verzekeringsmaatschappij. In de prak-
tijk blijkt ook die mogelijkheid weinig soelaas te bieden, zo concludeert Mul-
der (1988) op grond van slachtofferenquêtes. Vaak kan de verzekering niet
aangesproken worden, omdat geen verzekering voor het betreffende delict is
afgesloten of vanwege een eigen risicobedrag, terwijl in andere gevallen een
ingediende claim vaak niet of niet volledig wordt gehonoreerd. Onder meer
de slachtoffers van vernielingen `komen er bekaaid vanaf', zo constateert
Mulder (1988) op grond van zijn overzicht.

Schadevergoeding is in de Halt-afdoening opgenomen om aan de slachtoffers
van vandalisme tegemoet te komen, terwijl hiermee tevens het educatieve as-
pect van de afdoening gediend wordt: jongeren confronteren met de gevolgen
van hun eigen daden. De projecten vervullen in dezen een bemiddelende rol:
geprobeerd wordt een schadevergoeding tot stand te brengen door (gedeelte-
lijke) betaling te regelen, alternatieve werkzaamheden ten gunste van de
benadeelde te organiseren (zie ook paragraaf 4.4 over de aard van de werk-
zaamheden) of door een combinatie van beide.

Ook bij de steekproef van 179 cliënten is door Halt bemiddeld. In 119
gevallen was schade aangericht (zie tabel 25), waarbij Halt 75 keer (63%)
een schaderegeling tot stand gebracht heeft. Van de 57 jongeren van wie het
schadebedrag precies bekend is, staat in tabel 26 aangegeven of, en zo ja op
welke wijze, de schade vergoed is.

Tabel 26: Wijze van schadevergoeding

wijze van vergoeding aantal %

geen vergoeding i.v.m. ontbreken schadeclaim 9 15,8
betaling 13 22,8
herstel 3 5,3
werk t.g.v. benadeelde 3 5,3

betaling en werk t.g.v. benadeelde 20 35,1
betaling en herstel 7 12,3
betaling, herstel en werk t.g.v. benadeelde 2 3,5

totaal 57 100

In negen gevallen heeft de benadeelde geen schade geclaimd. In de overige
gevallen is de schade vergoed door werkzaamheden ten gunste van de bena-
deelde te verrichten en/of door de kosten van herstel, reiniging of vervanging
volledig (22 maal) of gedeeltelijk (20 maal) te betalen. In ruim de helft van
de gevallen is de schade vergoed door een combinatie van herstelwerkzaam-
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heden, ander werk ten gunste van de benadeelde en het (gedeeltelijk) vergoe-
den van de onkosten.

Ook de jongeren van wie het schadebedrag niet precies bekend is (zie
tabel 25), hebben soms een deel van de schade vergoed. Van de 62 gevallen
met onbekende schade (39,5%) zijn in drie gevallen de onkosten voor een
deel betaald, 15 jongeren hebben zelf de aangerichte schade hersteld, zes jon-
geren hebben werkzaamheden ten gunste van de benadeelde verricht en drie
jongeren hebben zowel betaald als gewerkt ten gunste van de benadeelde. In
de overige 35 gevallen met onbekende schade is geen schade vergoed, noch
door het verrichten van werk ten gunste van de benadeelde, noch door het
betalen van onkosten. In die gevallen heeft de benadeelde geen schade ge-
claimd.

4.6 Afloop van de Halt-afdoening

Wanneer de alternatieve werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd en de
afspraken omtrent eventuele schadevergoeding zijn nagekomen, is de Halt-
zaak afgehandeld. De jongeren in kwestie ervaren geen verdere gevolgen van
het gepleegde feit. Het buiten-justitiële karakter van de afhandeling brengt
met zich mee dat de Halt-zaken in principe niet in de justitiële documentatie
op het openbaar ministerie geregistreerd worden. Mogelijke nadelige neven-
effecten, zoals stigmatisering als `justitieklant', kunnen zodoende vermeden
worden.

Halt-zaken die niet succesvol zijn afgehandeld, hetzij door gebrek aan me-
dewerking van de betrokken jongeren, hetzij doordat gedurende de Halt-pro-
cedure nog andere gepleegde delicten aan het licht komen, worden via het
openbaar ministerie op de traditionele wijze afgehandeld. In dat geval wordt
door de officier van justitie getransigeerd of, bij ernstiger zaken, gedagvaard.

Alle zaken van de steekproef van 179 cliënten zijn succesvol via Halt afgehan-
deld. Hoewel succesvol verlopen Halt-zaken in principe niet in de justitiële
documentatie worden geregistreerd, is van de steekproef uit Rotterdam,
Eindhoven en Dordrecht een aantal zaken wèl in de justitiële documentatie
terechtgekomen. Ten tijde van de afdoening bij deze steekproef werden Halt-
zaken voor zover het misdrijven betrof, in de arrondissementen Rotterdam
en Den Bosch (Halt Eindhoven) nog officieel door de officier van justitie ge-
seponeerd (zie ook Kruissink, 1987).19 Sepots door de officier van justitie
worden altijd in de justitiële documentatie opgenomen, in tegenstelling tot
het politiesepot, dat buiten de justitiële kanalen blijft.

Inmiddels echter is de Halt-procedure zodanig gewijzigd dat zaken van de
Halt-projecten in betrokken gemeenten niet tot een registratie in de justitiële
documentatie leiden, maar als politiesepot worden afgedaan.

19 In het arrondissement Den Bosch werden via Halt Eindhoven afgehandelde misdrijfzaken
geseponeerd op grond van sepot 60: `verhouding tot de benadeelde geregeld', terwijl in
Rotterdam sepotgrond 57 ('dienstverlening') gebruikt werd.
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4.7 Meningen van cliënten over de Halt-afdoening

Het grootste deel van de steekproef oordeelt positief over Halt. Vooral het
feit dat er gewerkt kon worden in plaats van de (volledige) schade te moeten
betalen, zoals in een aantal gevallen is voorgekomen, werd als zeer positief
beschouwd. Daarnaast werd het achterwege blijven van justitiële vervolging
regelmatig als positief punt genoemd.

Tabel 27: Mening over Halt'

mening aantal %

positief 157 91,8
neutraal 5 2,9
negatief 9 5,3

totaal 171 100

' Over dit onderwerp is aan de cliënten een open vraag gesteld, waarna de antwoorden door
twee beoordelaars in categorieën ingedeeld zijn.

Behalve over Halt in algemene zin oordelen de respondenten ook vrij positief
over de door hen verrichte alternatieve werkzaamheden. Ruim 80% geeft aan
de werkzaamheden redelijk/goed te vinden, terwijl slechts 15% meent dat er
te veel werk verricht moest worden.

4.8 Conclusies en discussie

Ten aanzien van de verwijzing naar Halt kan geconcludeerd worden dat het
merendeel van de cliënten (meer dan 90%) door de politie is verwezen. Ver-
wijzingen vanuit andere instanties behoren tot de uitzonderingen, waarmee
het streven naar een lichte afdoening op politieniveau (zie ook hoofdstuk 1),
in de praktijk inderdaad bereikt wordt.

Het blijkt in ongeveer 40% van de gevallen niet mogelijk te zijn om alter-
natieve werkzaamheden te organiseren die in verband tot het gepleegde delict
staan. Hierbij dient te worden bedacht dat het soms niet mogelijk is om jon-
geren zelf te laten herstellen wat zij vernield hebben, omdat professionele
deskundigheid vereist is. In andere gevallen is geen relatie tussen delict en
alternatief werk gerealiseerd, omdat de benadeelde medewerking weigerde te
verlenen, waardoor vervangende werkzaamheden georganiseerd moesten wor-
den. In sommige gevallen was er i berhaupt geen schade aangericht, bijvoor-
beeld bij verwijzingen wegens baldadigheid, zodat een directe relatie met de
verwijsgrond moeilijk te realiseren viel. -

Opmerkelijk is dat de alternatieve werkzaamheden vrij kort duren: gemid-
deld iets meer dan zeven uur. Verschillende Halt-medewerkers hebben des-
gevraagd hierover opgemerkt dat één of twee dagdelen werken c.q. schoon-
maken door de meeste jongeren toch als behoorlijk zwaar wordt ervaren.

De afhandelingsduur van Halt-zaken is in vergelijking met de afdoening
langs traditionele weg weliswaar kort, maar desondanks verstrijken bij de
Halt-afdoening gemiddeld toch nog twee maanden tussen delictpleging en de
start van de werkzaamheden. In ruim 20% van de gevallen bedraagt de af-
handelingsduur zelfs meer dan 2,5- maand. Hierbij dient men zich te realise-
ren dat met een aantal verschillende personen en instanties van alles geregeld
moet worden alvorens de alternatieve werkzaamheden kunnen starten. Zo
moeten er alternatieve werkzaamheden geregeld worden, bij voorkeur bij de
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benadeelde. Indien dat niet mogelijk is, worden andere werkzaamheden ge-
zocht. Verder wordt geprobeerd een schaderegeling te treffen. Gedurende de
procedure komt de jongere twee maal bij Halt langs voor een gesprek. Uit-
eindelijk wordt een afdoeningsvoorstel opgesteld dat door de officier van jus-
titie gefiatteerd moet worden. Gaan tenslotte ook de ouders van de jongere
akkoord met de afdoening, dan kunnen de werkzaamheden beginnen. Het is
niet verbazend dat deze verschillende stappen enige tijd vergen. De in enkele
gevallen extreem lange afhandelingsduur is te wijten aan het feit dat verschil-
lende betrokkenen (openbaar ministerie, benadeelde) in verband met zomer-
vakantie niet bereikbaar waren. In een aantal andere gevallen is de lange
tijdsduur te wijten aan de benadeelden, die veel tijd lieten verstrijken alvo-
rens aangifte bij de politie te doen en/of hun medewerking te verlenen aan
het verrichten van alternatieve werkzaamheden.

Wat betreft de schade en de vergoeding daarvan: in meer dan de helft van
de gevallen was geen schade of een zo geringe schade aangericht dat het
schadebedrag nooit aan Halt doorgegeven is en de dader niet aansprakelijk
gesteld is. In die gevallen dat de dader wel aansprakelijk is gesteld, is een
schaderegeling getroffen. De schade werd vergoed door het betalen van de
onkosten en/of het verrichten van schoonmaak- of herstelwerkzaamheden.

De resultaten over de Halt-afdoening bij de steekproef van 179 cliënten resu-
merend, kan geconcludeerd worden dat de afdoening in de praktijk vrij goed
aan de door Halt gestelde criteria voldoet en recht gedaan wordt aan de
ideeën die ten grondslag liggen aan deze alternatieve afdoening. De Halt-af-
doening is in de praktijk een relatief snelle afdoening, veel sneller dan afdoe-
ning via het openbaar ministerie, waarbij een verband tussen delict en afdoe-
ning gelegd wordt en tegelijkertijd (gedeeltelijke) schadevergoeding geregeld
wordt. Deze afhandeling van vandalismezaken is in overeenstemming met het
`lik-op-stuk'-beleid aangaande de bestrijding en preventie van kleine crimina-
liteit (zie hoofdstuk 1), terwijl tevens enkele belangrijke uitgangspunten van
het jeugdstrafrechtsysteem in acht worden genomen: het toepassen van sanc-
ties met een educatief karakter en het bij voorkeur buitenjustitiëel afhandelen
van door `first of second offenders' gepleegde feiten van geringe ernst.
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5 Effecten op de cliënten

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een van de belangrijkste vragen van het Halt-onder-
zoek beantwoord: leidt de Halt-afdoening tot een vermindering van vandalis-
me en andere vormen van criminaliteit onder jongeren die wegens het plegen
van vandalistische feiten met de politie in contact gekomen zijn en via de
Halt-procedure alternatief zijn afgehandeld?

Vanwege de beperkingen die zijn verbonden aan de gegevens over de poli-
tiecontacten van de steekproef (zie hoofdstuk 3), worden de effecten van Halt
op de cliënten voornamelijk aan de hand van self-reportgegevens onderzocht.
Daarbij ligt de nadruk om diverse redenen op de gegevens over vandalisme.
In de eerste plaats omdat de doelstelling van Halt met name vandalisme
betreft. Deze categorie delicten is derhalve het meest uitgebreid in de vra-
genlijst aan de orde gesteld. Ten tweede zijn wat andere vormen van kleine
criminaliteit betreft, uitsluitend gegevens over winkeldiefstal en agressie tegen
personen beschikbaar (zie paragraaf 2.2). Ten derde dient getwijfeld te wor-
den aan de betekenis van de effectanalyse bij deze delicten vanwege het - in
vergelijking met vandalisme - relatief geringe aantal respondenten dat zich
hieraan schuldig gemaakt heeft. Hebben volgens de self-reportgegevens vrij-
wel alle respondenten in het jaar voorafgaand aan de Halt-afdoening weleens
vandalisme gepleegd, slechts een kwart tot een derde heeft in die periode
weleens uit een winkel gestolen of zich agressief gedragen.

Het effectonderzoek op basis van self-reportgegevens kan uitsluitend ver-
richt worden voor die respondenten die zowel aan de eerste als de tweede af-
name van de vragenlijst deelgenomen hebben. Zoals in hoofdstuk 2 is uiteen-
gezet, is 29% van de Halt-groep en 23% van de controlegroep uitgevallen bij
de tweede afname. Voor het effectonderzoek op basis van self-reportgegevens
blijven daardoor 127 Halt-cliënten en 69 controlejongeren over.

Noch in de Halt-steekproef, noch in de controlegroep bleken de delict-
scores van de uitvallers significant te verschillen van de scores van de overige
respondenten op de eerste afname van de vragenlijst. Derhalve is er geen
reden om aan te nemen dat de uitval op de tweede afname een vertekenende
invloed op de resultaten van de effectanalyse tot gevolg heeft.

5.2 Effecten op de cliënten

Een eerste indruk van de effecten bij de Halt-cliënten wordt verkregen door
het aantal delictplegers vóór en na de Halt-afdoening met elkaar te vergelij-
ken. Uit de self-reportgegevens blijkt dat na de Halt-afdoening minder kleine
criminaliteit gepleegd wordt dan ervoor. Voor vrijwel alle delicten valt een
(statistisch significante) afname te constateren, wanneer voor- en nameting
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worden vergeleken (zie tabel 28). Met andere woorden: in het jaar volgend
op de Halt-afdoening hebben minder cliënten kleine criminaliteit gepleegd
dan in het jaar voorafgaand aan de Halt-afdoening.

Tabel 28: Aantal delictplegers v66r en na de Halt-afdoening (Halt-groep, N=127)

delict

vóór Halt

aantal %

na Halt

aantal %

bekladding/graffiti' 67 52,8 32 25,2
vernielen telefooncel' 43 34,1 26 20,5
vernielen straatlantaarn' 20 16,1 5 4,0
ruiten ingooien` 38 30,2 19 15,0
vernielen auto' 20 16,1 5 4,0
vernielen fiets 26 20,8 21 16,7
vernielen in bus/tram/trein 12 9,6 11 8,7
vernielen overig' 30 27,0 14 11,7
brandstichting' 35 30,2 17 13,4
insluiping' 28 22,0 15 11,8
afsteken vuurwerk' 91 78,4 83 65,4
agressie tegen personen 43 33,9 44 34,6
winkeldiefstal" 43 33,9 31 24,4

p<0,01 (one sample X2-test)
p<0,05 (one sample X2-test)

Deze resultaten geven al enigszins inzicht in de vraag naar het effect van
Halt. Echter, het onderzoek naar de effecten op de cliënten wordt uitgevoerd
volgens een quasi-experimentele opzet waarin een controlegroep een rol
speelt (zie hoofdstuk 2 voor de opzet en uitvoering van dit gedeelte van het
onderzoek).

Via de Utrechtse politie is, zoals reeds uiteengezet, contact gelegd met een
controlegroep, bestaande uit jongeren die wegens soortgelijke delicten als de
Halt-groep met de politie in aanraking gekomen zijn en op de gangbare wijze
zijn afgedaan. Die jongeren hebben evenals de Halt-steekproef twee maal de
self-reportvragenlijst ingevuld. Voordat de gegevens van de eerste en tweede
meting onder de Halt- en de controlegroep met elkaar worden vergeleken,
wordt in kort bestek ingegaan op de samenstelling van de controlegroep. Om
de effecten van de Halt-afdoening te kunnen vergelijken met effecten van de
gangbare politie-afdoening in dergelijke zaken is het immers van belang om
na te gaan in hoeverre de twee groepen op de eerste meting met elkaar over-
een komen. Zouden de twee groepen qua achtergrond en delinquentieniveau
sterk uiteenlopen, dan is niet duidelijk of eventuele verschillen in effecten
toegeschreven kunnen worden aan het verschil tussen de alternatieve Halt-af-
handeling en de gangbare afhandeling door de politie. In dat geval zouden de
resultaten even goed een gevolg kunnen zijn van verschillen tussen de beide
groepen die op voorhand, reeds bestonden en niets met de wijze van afhande-
ling te maken hebben.

De controlegroep en de Halt-steekproef zijn op een aantal kenmerken met
elkaar vergeleken: de aanleiding tot het politiecontact c.q. de aanleiding tot
verwijzing naar Halt, de frequentie waarmee deze jongeren zich aan kleine
criminaliteit - in het bijzonder vandalisme - schuldig gemaakt hebben, leef-
tijd, geslacht, etniciteit en enkele achtergrondkenmerken zoals schooltype,
thuissituatie, vrijetijdsbesteding en het gebruik van alcohol en drugs. In bij-
lage 5 is hiervan verslag gedaan. Geconcludeerd kan worden dat de controle-
groep voldoende overeenkomst met de Halt-groep vertoont om als vergelij-
kingsgroep te kunnen dienen.
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Na deze toelichting op de samenstelling van de controlegroep en de overeen-
komst van die groep met de Halt-groe9, wordt de bespreking van de effecten
van Halt hervat. De vandalismescores op de eerste en tweede meting van
zowel de Halt- als de controlegroep zijn geanalyseerd met gepaarde toetsen?'
Ook uit deze analyses blijkt dat de Halt-groep na de alternatieve afdoening
significant minder vandalisme gepleegd heeft dan ervoor (t=2,63, df=123,
p<0,01),terwijl voor de controlegroep geen verschillen geconstateerd worden
(t=-1,55, df=68, p=0,127) u

Een andere weergave van dezelfde gegevens die wellicht meer inzicht
geeft, resulteert, wanneer relatieve verschilscores berekend worden zt De
ruwe relatieve verschilscores zijn afgedrukt in bijlage 6. Op basis van die
scores kunnen vier effectgroepen worden onderscheiden.

Tabel 29: Effecten op vandalisme, gebaseerd op relatieve verschilscores

Halt-groep controlegroep

effect aantal % aantal %

gestopt 26 21,0 0 0,0
afgenomen 52 41,9 17 25,0
geen verschil 13 10,5 10 14,7
toegenomen 33 26,6 41 60,3

totaal 124 100 68 100

X2=31,34, df=3, p<0,01

In 21% van de gevallen is door de Halt-cliënten geen vandalisme meer ge-
pleegd na de afdoening en door 41,9% van de cliënten is na de Halt-afdoe-
ning minder vandalisme gepleegd dan ervoor (zie tabel 29). Hierbij dient aan-
getekend te worden dat het bij de laatste groep in ongeveer een kwart van de
gevallen (10% van de Halt-steekproef) om een geringe vermindering van
minder dan 50% gaat (zie bijlage 6). In elk geval heeft de alternatieve afdoe-
ning in meer dan 60% van de gevallen een positieve uitwerking gehad varië-
rend van een lichte afname van vandalisme tot het volledig verdwijnen van
dat gedrag. In de controlegroep daarentegen heeft slechts 25% na de afdoe-
ning (door de politie) minder vandalisme gepleegd dan ervoor, terwijl geen
van deze jongeren stopte met vandalisme plegen (p<0,01).

20
In hoofdstuk 3 is de constructie van de vandalismeschaal uitgelegd.

'1

volgens Look en campoeu (iyiv) en rawaros (1yf #) is covananne-analyse oe meest ge-
schikte analyse voor een design met voor- en nameting (in dit onderzoek de eerste en twee-
de afname van de vragenlijst) onder een experimentele en een controlegroep. Zodoende
kunnen de scores op dp nameting van beide groepen tegen elkaar getoetst worden, terwijl
de voormetingscores als covariaat in de analyse worden meegenomen. Een belangrijke aan-
name bij deze analyse is dat de regressies van de covariaten op de nametingscores parallel
zijn. Indien aan die voorwaarde niet voldaan wordt, zijn de uitkomsten moeilijk interpre-
teerbaar. De onderhavige gegevens zijn met behulp van covariantie-analyse geanalyseerd,
maar aangezien aan de voorwaarde van parallelle regressielijnen niet voldaan werd, zijn
andere analysemethoden gebruikt.

rotvorens te toetsen zijn oe vanaausmescores nerscnaaie (zie noot i.> in nootasmx s).
Relatieve verschilscore = (meting 1 - meting 2)/meting 1.
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5.3 Effecten bij de verschillende projecten

De in de voorgaande paragraaf gerapporteerde effecten van de Halt-afdoe-
ning blijken in alle onderzochte projecten op te treden. Bij de drie projecten
is in meer dan de helft van de gevallen het vandalisme afgenomen of zelfs
helemaal gestopt. Wat dit betreft bestaan er geen (statistisch significante)
verschillen tussen de afzonderlijke projecten. (N.B. In verband met het gerin-
ge aantal respondenten uit het gemeentelijke Dordtse project zijn de gege-
vens van dit project bij die van het regionale Dordtse project gevoegd.)

Tabel 30: Effecten op vandalisme, per project

Dordrecht Eindhoven Rotterdam

effect aantal % aantal % aantal %

gestopt 10 20,0 8 25,0 8 19,0
afgenomen 17 34,0 15 46,9 20 47,6
geen verschil 8 16,0 1 3,1 4 9,5
toegenomen 15 30,0 8 25,0 10 23,8

totaal 50 100 32 100 42 100

X2=5,12, df=6, p=0,53 (ns)

5.4 Effecten en kenmerken van de Halt-groep

Het is denkbaar dat de effectiviteit van de Halt-afdoening afhangt van ken-
merken van de cliënten. Men zou bijvoorbeeld kunnen verwachten dat vanda-
lisme bij frequente overtreders dermate in het levenspatroon geïntegreerd is
dat een relatief lichte interventie als de Halt-afdoening daar weinig of geen
verandering in zal brengen. Zonder verder te speculeren over mogelijke ver-
banden en zonder hypotheses te expliciteren wordt in deze paragraaf nage-
gaan in hoeverre de effectiviteit van de Halt-afdoening samenhangt met de
pleegfrequentie van vandalisme vóór Halt en met achtergrondkenmerken van
de verwezen jongeren.

Effecten en vandalismeniveau vóór Halt
Het feit dat de Halt-groep in vergelijking met de Nederlandse jongerenpopu-
latie relatief veel vandalisme pleegt, neemt niet weg dat binnen de Halt-groep
gradaties in pleegfrequentie onderscheiden kunnen worden (zie hoofdstuk 3).
In hoeverre de effectiviteit van de Halt-afdoening afhankelijk is van de mate
waarin de cliënten zich voorafgaand aan de Halt-verwijzing aan vandalisme
schuldig gemaakt hebben is aangegeven in tabel 31.

Tabel 31: Effecten op vandalisme in relatie tot vandalisme vóór Halt

aantal vandalismefeiten vóór Halt

0-2 feiten 3-10 feiten > 11 feiten
effect aantal % aantal % aantal %

gestopt 16 35,6 4 10,5 6 14,6
afgenomen 2 4,4 22 57,9 28 68,3
geen verschil 10 22,2 3 7,9 0 0,0
toegenomen 17 37,8 9 23,7 7 17,1

totaal 45 100 38 100 41 100

X2=45,60, df=6, p<0,01
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Onder de groep incidentele overtreders (0-2 feiten) blijkt 35,6% na de Halt-
afdoening te zijn gestopt met het plegen van vandalisme. Onder de notoire
vandalen (> llfeiten), een groep waaronder het volledig uitblijven van vanda-
lisme na de afdoening misschien minder voor de hand ligt, blijkt 14,6% te
zijn gestopt met vandalisme. Bij die groep lijkt het effect van Halt, in termen
van volledig stoppen met vandalisme, minder groot te zijn. Daar staat tegen-
over dat onder een groot deel van die groep het vandalisme na de Halt-af-
doening is afgenomen (68,3%) terwijl onder slechts 4% van de incidentele
plegers een afname valt te constateren. Tegelijkertijd is het percentage cliën-
ten bij wie het vandalisme gelijk gebleven of zelfs toegenomen is, hoger on-
der de incidentele plegers (resp. 22,0% en 37,8%) dan onder de notoire over-
treders (resp. 0,0% en 17,1%).

Deze resultaten suggereren dat de Halt-afdoening vooral onder de notoire
vandalen effect zou sorteren, meer dan onder de jongeren die zich af en toe
aan vandalisme schuldig maken. Die conclusie valt niet te rechtvaardigen. De
lezer dient zich te realiseren dat de incidentele plegers zo weinig feiten
gepleegd hebben dat statistisch gezien de kans veel groter is dat zij op de
tweede afname van de vragenlijst een toename te zien geven. In omgekeerde
vorm geldt hetzelfde voor de notoire vandalen. Die jongeren scoren zo hoog
op de vandalismeschaal dat een even hoge of nog hogere score op de tweede
meting statistisch minder waarschijnlijk is dan een lagere score. Kortom: voor
de extreme scoorders is de kans om op de tweede meting minder extreem te
scoren groter dan om opnieuw extreem of nog extremer te scoren. In de sta-
tistische literatuur is dit fenomeen bekend onder de naam `regressie naar het
gemiddelde'.

Achtergrondkenmerken en effecten
De mate van effectiviteit van de Halt-afdoening blijkt niet van leeftijd afhan-
kelijk te zijn (zie tabel 32). Na indeling van de verschillende leeftijden in twee
categorieën bleken in beide groepen ongeveer dezelfde effecten van de Halt-
afdoening waarneembaar te zijn. Toetsing wijst uit dat de beide leeftijdscate-
gorieën niet significant van elkaar verschillen.

Tabel 32: Effecten op vandalisme in de Halt-groep naar leeftijd

12-15 jaar 16-18 jaar

effect aantal % aantal %

gestopt 13 18,6 13 24,1
afgenomen 28 40,0 24 44,4
geen verschil 8 11,4 5 9,3
toegenomen 21 30,0 12 22,2

totaal 70 100 54 100

X2=1,41, df=3, p=0,70 (ns)

Tevens is het verband tussen leeftijd en effecten op vandalisme onderzocht
met een andere indeling in effectgroepen, waarbij strengere criteria ten aan-
zien van bereikte effecten aangehouden zijn. In paragraaf 5.2 is gesproken
over ± 10% van de cliënten bij wie vandalisme slechts in geringe mate afge-
nomen was. Worden die jongeren ingedeeld bij de groep waarvoor geen ver-
schil tussen eerste en tweede afname geconstateerd werd, dan blijkt er even-
min een significant verband tussen leeftijd en het effect op vandalisme te be-
staan (X2 =2,39, df = 3, p=0,50 (ns)).
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Een meer of minder problematische situatie op school, moeilijkheden thuis
of (overmatig) gebruik van alcohol en drugs blijken geen samenhang te verto-
nen met de mate van effectiviteit van de Halt-afdoening. Onder jongeren die
op die gebieden een wat problematischer gedrag vertonen, blijkt de Halt-
afdoening even effectief te zijn als onder de overigen.-Dit wordt in tabel 33
geïllustreerd aan de hand van correlaties tussen enerzijds de vandalisme-ef-
fectmaat en anderzijds de geconstrueerde schalen voor schoolfunctioneren,
thuissituatie en alcohol- en druggebruik (zie hoofdstuk 3). Overigens leverden
Chi2-toetsen die zijn uitgevoerd over dezelfde gegevens in gecomprimeerde
(categorische) vorm, evenmin significante resultaten op.

Tabel 33: Effecten op vandalisme en schoolfunctioneren, situatie thuis en gebruik van drank/
drugs (Pearson correlaties)

school thuis alcohol/drugs

effect op vandalisme 0,017 (ns) -0,081 (ns) -0,066 (ns)

5.5 Effecten en het verloop van de Halt-procedure

De Halt-procedure zelf kan in meer of mindere mate geslaagd, dat wil zeg-
gen overeenkomstig de criteria en richtlijnen, verlopen zijn. Op grond van
leertheoretische principes die aan de Halt-afdoening ten grondslag liggen,
mag worden verwacht dat een meer geslaagde afdoening meer effect sorteert.
In hoeverre de afdoening als zodanig geslaagd is, afgezien van effecten, kan
afgemeten worden aan de afhandelingsduur (hoeveelheid tijd tussen delictple-
ging en het verrichten van alternatieve werkzaamheden), de overeenstemming
tussen delict en alternatieve werkzaamheden en aan het al dan niet gereali-
seerd zijn van schadevergoeding. Andere aspecten van de Halt-afdoe-
ning - aard van de verwijzing, verwijzende instantie en duur van de werk-
zaamheden - geven geen indicatie van een al of niet geslaagd verloop van de
procedure en blijven in dit verband buiten beschouwing.LOp zich is het overi-
gens wel denkbaar dat de effectiviteit van de afdoening afhankelijk is van de
duur van de werkzaamheden. Echter, de duur van de werkzaamheden is van
diverse factoren afhankelijk, waardoor een eventueel verband met effecten
nooit tot eenduidige conclusies kan leiden. De duur van de Serkzaamheden is
onder meer afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit en de leeftijd van
de vandaal. Daarnaast wordt de duur van de werkzaamheden soms verlengd
ter compensatie van (een gedeelte van) de te vergoeden schade. Tevens zal
de duur van de opgelegde werkzaamheden afhangen van het beleid van het
betrokken project. In hoeverre de verschillende projecten in dezen een con-
sistent beleid voeren, is niet duidelijk.

Afhandelingsduur
De duur van de afhandeling blijkt geen verband te houden met het bereikte
effect op zelf gerapporteerd vandalisme. De correlatie van afhandelingsduur
met relatieve vandalismeverschilscore tussen voor- en nameting levert geen
significant verband op: r=-0,14. In tabel 34 zijn dezelfde gegevens ingedeeld
in categorieën, weergegeven. De over deze gecomprimeerde gegevens uit-
gevoerde Chi2-toets levert evenmin een significant effect op.

Worden strengere criteria aangelegd ten aanzien van bereikte effecten (zie
vorige paragraaf), dan blijkt er evenmin een significant verband tussen de'
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afhandelingsduur en het effect op vandalisme te zijn (X2 = 8,62, df = 6, p = 0,20
(ns)).

Tabel 34: Afhandelingsduur en effect op vandalisme

duur van de afhandeling

14-30 dagen 31-60 dagen >60 dagen
effect aantal % aantal % aantal %

gestopt 10 38,5 8 14,3 8 20,0
afgenomen 8 30,0 29 51,8 14 35,0
geen verschil 3 11,5 5 8,9 5 12,5
toegenomen 5 19,2 14 25,0 13 32,5

totaal 26 100 56 100 40 100

X2=8,87, df=6, p=0,18 (ns)

Relatie met delict
De aard van de werkzaamheden, i.c. de mate van overeenstemming tussen
het gepleegde feit en het werk- (zie ook tabel 23 in hoofdstuk 4), blijkt geen
invloed op de effectiviteit van de afdoening te hebben. Evenals bij de duur
van de afhandeling is nagegaan of een dergelijk verband wel aangetoond kon
worden met de strengere indeling in effectcategorieën. De uitgevoerde X2"
toets leverde echter geen significant verband op (X2 = 5,6, df=6, p = 0,47 (ns)).

Tabel 35: Aard werkzaamheden in relatie tot verwijsgrond en effect op vandalisme

relatie tussen werk en delict

geen relatie in verlengde direct verband
effect aantal % aantal % aantal %

gestopt 9 19,1 13 26,0 4 , 17,4
afgenomen 18 38,3 16 32,0 15 65,2
geen verschil 6 12,8 6 12,0 1 4,3
toegenomen 14 29,8 15 30,0 3 13,0

totaal 47 100 50 100 23 100

X2=8,24, df=6, p=0,22 (ns)

Schadevergoeding
Zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet is, bemiddelt Halt bij het regelen van scha-
devergoeding. De bemiddeling van Halt kan leiden tot een vergoeding in de
vorm van betaling, het verrichten van werkzaamheden of een combinatie van
beide. Het realiseren van een vergoeding, in welke vorm dan ook, blijkt niet
in verband te staan met effecten op zelf gerapporteerd vandalisme: X = 1,10,
df=3, p=0,78. Analyses waarin de strengere effectcategorisering werd aan-
gehouden, leverden evenmin een significant verband op: X2= 1,10, df=3, p=
0,78. Uitgaande van de veronderstelling dat een uitwerking van de vergoeding
op vandalistisch gedrag pas optreedt, wanneer jongeren daadwerkelijk met
geld over de brug moeten komen, zijn de effecten bij jongeren die betaald
hebben, afgezet tegen de effecten bij jongeren die niet hoefden te betalen.
Ook dat leverde geen verband tussen vergoeding en het effect op vandalisme
op: X2=3,15, df=3, p=0,37 (ns). Evenmin blijkt een dergelijk verband te
bestaan, wanneer de effectgroepen strenger ingedeeld worden: X2 = 3,60,
df=3, p=0,31 (ns).

Tenslotte is op basis van de aard van de verrichte werkzaamheden en de
lengte van de afhandelingsduur een subgroep van cliënten onderscheiden bij
wie de Halt-afdoening redelijk tot zeer geslaagd verlopen is (schaderegeling
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is hierin niet betrokken, omdat een aantal jongeren geen schade aangericht
heeft, zodat schaderegeling op hen niet van toepassing is). Cliënten die werk-
zaamheden verrichtten in verband met het delict (in het verlengde of in di-
rect verband) en bij wie de afhandelingsduur minder dan twee maanden be-
droeg, zijn wat betreft het effect op zelf gerapporteerd vandalisme vergeleken
met de overigen. Met ' behulp van deze gecombineerde maat werd geen ver-
band tussen het verloop van de afdoening en het effect van Halt op vandalis-
me geconstateerd: noch met behulp van t-toetsen, uitgevoerd over de relatie-
ve verschilscores (t=-0,58, df =120, p=0,56 (ns)), noch met Chi2-toetsen over
de onderscheiden effectcategorieën (X2 = 2,21, df = 3, p=0,53 (ns)) en evenmin
met een strengere indeling in effectcategoriën (X'=2,32, df = 3, p=0,51 (ns)).

5.6 Politiecontacten vóór en na Halt

Elders in dit rapport is reeds uiteengezet dat de gegevens over politiecontac-
ten een nogal beperkt beeld van het criminaliteitsniveau onder de Halt-cliën-
ten geven. Desondanks wordt, voor de volledigheid, tot slot van dit hoofdstuk
een vergelijking gemaakt van de politiecontacten vóór en na de Halt-afdoe-
ning. Het merendeel van de Halt-steekproef is noch in het jaar voorafgaand
aan de Halt-afdoening, noch in het daarop volgende jaar met de politie in
contact geweest wegens strafbare feiten, afgezien dan van het contact op
grond waarvan naar Halt verwezen is. Dit geldt zowel voor vandalistische
feiten als voor vermogensdelicten (zie tabellen 36 en 37). Van de jongeren
die vóór Halt geen politiecontacten wegens vandalisme gehad hebben, heeft
het merendeel (88,3%) na Halt evenmin een politiecontact wegens vandalis-
me. Slechts 11,7% van die groep is in het jaar volgend op de Halt-afdoening
wèl wegens vandalisme met de politie in aanraking gekomen. Van de (kleine)
groep die vóór de Halt-verwijzing reeds wegens vandalisme met de politie in
aanraking geweest is, heeft ongeveer de helft (52,9%) ná de alternatieve
afdoening geen politiecontacten wegens vandalisme meer gehad, terwijl de
overigen (47,1%) na de afdoening opnieuw wegens vandalisme met de politie
in aanraking gekomen zijn. De politiecontacten wegens vermogensdelicten
leveren vrijwel hetzelfde beeld op.

Tabel 36: Politiecontacten wegens vandalisme, vóór en na Halt

voor Halt

geen contact wel contact
na Halt aantal % aantal %

geen contact
wel contact

128
17

88,3
11,7

9
8

52,9
47,1

totaal 145 100 17 100

Tabel 37: Politiecontacten wegens vermogensdelicten, vóór en na Halt

voor Halt

geen contact wel contact
na Halt aantal % aantal %

geen contact
wel contact

138
16

89,6
10,4

5
3

62,5
37,5

totaal 154 100 8 100
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Op basis van deze gegevens conclusies trekken over de effectiviteit van de
Halt-aanpak, is een twijfelachtige aangelegenheid. Ongeveer 90% van de
steekproef is noch voor, noch na Halt met de politie in aanraking geweest.
Van de groep die voor Halt reeds met de politie in contact is gekomen, heeft
meer dan de helft na Halt geen politiecontacten meer gehad en iets minder
dan de helft heeft ook ná de afdoening weer een politiecontact opgelopen.
Ongeveer een tiende van de groep die voor Halt niet bij de politie bekend
was, is sinds de Halt-verwijzing opnieuw met de politie in aanraking gekomen
wegens strafbare feiten. Deze gegevens blijken min of meer in overeenstem-
ming met de self-reportgegevens te zijn.

5.7 Conclusies en discussie

De belangrijkste conclusie die uit dit hoofdstuk getrokken kan worden, is dat
de Halt-afdoening een duidelijk waarneembaar effect blijkt te hebben op zelf
gerapporteerd vandalisme. De Halt-afdoening lijkt een probaat middel tegen
vandalisme te zijn: bij ruim 60% van de cliënten is vandalisme na de alterna-
tieve afdoening in meer of mindere mate afgenomen of zelfs helemaal ver-
dwenen, terwijl onder de controlegroep slechts 25% een afname te zien gaf
en geen van de controlerespondenten stopte met vandalisme plegen. Niet
alleen voor vandalisme, maar ook voor winkeldiefstal kon een dergelijk effect
geconstateerd worden. Klaarblijkelijk heeft Halt de beoogde uitwerking. Het
geconstateerde effect is bij alle drie de onderzochte projecten gebleken.

Ten aanzien van kenmerken van de Halt-groep kan geconcludeerd worden
dat zowel onder notoire vandalen als onder gematigde of incidentele delict-
plegers een afname of zelfs het volledig stoppen van vandalisme geconsta-
teerd kon worden. Het succes van de afdoening blijkt niet afhankelijk te zijn
van leeftijd, de situatie thuis, het functioneren op school of het gebruik van
alcohol en drugs. Deze achtergrondkenmerken vertonen geen enkel verband
met de mate van effectiviteit van de afdoening. Hierbij dient men zich te be-
denken dat in de Halt-steekproef geen sprake van een èchte probleemgroep
is en de steekproef op die achtergrondkenmerken weinig variantie vertoont.
Wellicht draagt juist het feit dat de Halt-groep wat deze kenmerken betreft
geen èchte probleemgroep vormt, aan het succes van de alternatieve afdoe-
ning bij. Deze lichte reactie heeft klaarblijkelijk voldoende impact om het
plegen van delicten aanzienlijk te doen afnemen. Het is maar de vraag of bij
een meer problematische groep, in de zin van problemen op school, thuis en
overmatig alcohol- of druggebruik, evenveel succes geboekt zou worden.

De mate waarin de afdoening zelf als geslaagd beschouwd kan worden,
houdt evenmin verband met de mate van effectiviteit van de afdoening. Noch
de lengte van de afhandelingsduur, noch het verband tussen werkzaamheden
en verwijsgrond of de realisatie van schadevergoeding houden verband met
de effecten van Halt.

In weerwil van alle moeite die de projecten zich getroosten om een peda-
gogisch verantwoorde correctie op ongewenst gedrag toe te passen, lijkt de
effectiviteit van de afdoening hierdoor niet te worden beïnvloed. Een mogelij-
ke verklaring voor het ontbreken van dit verband is dat de relatie tussen de
alternatieve afdoening en het delict dat aanleiding tot de Halt-verwijzing
vormde, voor de jongeren in kwestie heel duidelijk is. Of er nu wel of niet
schade vergoed wordt, of er nu wel of niet voor de benadeelde wordt ge-
werkt, of de procedure iets langer of korter duurt, in de perceptie van de
cliënten is het verband tussen afdoening en verwijsgrond ongetwijfeld duide-
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lijk aanwezig. Ze zijn niet voor hun eigen plezier op vrije middagen of zater-
dagen onbetaald aan het werk. De reden daarvoor is hen maar al te duidelijk.
Daarbij dient men zich ook te bedenken dat in de twee gesprekken die de
cliënten bij Halt voeren, over de werkzaamheden altijd wordt gesproken in
termen van `iets tegenover hun daad stellen' of `iets goedmaken'. Bovendien
krijgen de jongeren in het eerste gesprek als opdracht mee naar huis om na
te denken over een afdoeningsvoorstel, waarover dan in het tweede gesprek
met hen onderhandeld zal worden. Zodoende wordt mogelijkerwijs toch een
duidelijke relatie tussen afdoening en delict gelegd, zonder dat die afdoening
zelf een dergelijke relatie feitelijk in zich bergt.

Het feit dat schadebetaling geen invloed op de effectiviteit van de afdoe-
ning heeft, zou veroorzaakt kunnen zijn doordat misschien toch de ouders in
plaats van de jongeren zelf deze kosten voor hun rekening genomen hebben.
In hoeverre dat gebeurd is, is echter onbekend.

Met nadruk dient te worden gesteld dat uit deze resultaten niet geconclu-
deerd mag worden dat de aard van de afdoening en de snelheid waarmee
deze toegepast wordt, niet terzake zouden doen. In hoofdstuk 4 is gebleken
dat de afhandelingsduur over de hele linie in vergelijking met traditionele
vervolging tamelijk kort is. Het is derhalve nog steeds goed mogelijk dat de
afdoening mede hierdoor zo effectief is. Hierbij dient men zich te realiseren
dat de gesprekken die de jongeren bij Halt voeren, binnen enkele weken na
delictpleging, dus nog binnen de afhandelingsduur, plaatsvinden. In feite vor-
men ook die gesprekken reeds een reactie op het delictgedrag en vindt daar-
mee een officiële reactie op regelovertredend gedrag nog sneller plaats dan
uit de duur van de afhandeling blijkt.

Ook werkzaamheden ten gunste van de benadeelde en schadebetaling vor-
men ondanks het ontbreken van een duidelijke relatie met de effecten op de
cliënten, belangrijke aspecten van de Halt-afdoening. Hiermee zijn immers de
belangen van de benadeelde gediend, hetgeen op zich al voldoende rechtvaar-
diging biedt om daar aandacht aan te besteden, zeker gezien de gebrekkige
mogelijkheden tot schadeverhaal die er voor slachtoffers van vandalisme be-
staan (zie paragraaf 4.5).

Tot slot van dit hoofdstuk dient één relativerende opmerking gemaakt te
worden. De effecten van Halt zijn nagegaan voor een periode van één jaar
volgend op de alternatieve afdoening. In hoeverre de geconstateerde effecten
wijzen op een blijvende gedragsverandering die zich ook na dat jaar voortzet,
is onbekend.
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6 Preventie en aanpak van vandalisme-
situaties

6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is de primaire taak van Halt, de alternatieve
afdoening voor vandalen die met de politie in aanraking gekomen zijn, be-
sproken. Daarnaast ondernemen Halt-projecten ook, zoals in hoofdstuk 1
reeds aangegeven is, activiteiten op het gebied van preventie en de aanpak
van concrete vandalismesituaties. Gedurende de periode 1987-1988 is in Dor-
drecht, Rotterdam en Eindhoven een aantal van deze activiteiten gevolgd. In
dit hoofdstuk wordt hiervan verslag gedaan, waarbij aangetekend moet wor-
den dat slechts een deel van het totale aanbod van activiteiten wordt bespro-
ken en niet beoogd wordt een volledig overzicht te bieden van alle door die
drie projecten ondernomen preventieve activiteiten.

6.2 Halt Dordrecht

In Dordrecht bestaat sinds 1987 een gemeentelijke Stuurgroep bestrijding
veel voorkomende criminaliteit. Hieruit is in het najaar van 1987 een 'Werk-
groep preventieve activiteiten veel voorkomende criminaliteit' voortgekomen,
die zich bezighoudt met het ontwikkelen van aanbevelingen ten behoeve van
een gemeentelijk preventiebeleid. Ook Bureau Halt heeft zitting in deze
werkgroep en is vanuit die positie betrokken bij een aantal gemeentelijke
preventieprojecten. Activiteiten van Halt in het kader van de werkgroep vin-
den echter voornamelijk op ad hoc basis plaats. Daarnaast onderneemt Halt
zelf preventieve activiteiten, wanneer het geconfronteerd wordt met vandalis-
mesituaties. De hierna te bespreken projecten zijn daar een voorbeeld van.

Project Krispijn
In Dordrecht heeft Bureau Halt geparticipeerd in een schoolproject in de
wijk Krispijn, een vooroorlogse stadswijk van Dordrecht, waar zich veel van-
dalisme voordoet. De wijk is niet groot, maar wel dichtbevolkt en zeer kin-
derrijk. De bewoners behoren voor een groot deel tot de lagere sociaal-eco-
nomische bevolkingsgroepen, etnische minderheden zijn sterk vertegenwoor-
digd en een relatief hoog percentage van de beroepsbevolking is werkloos.

Ter bestrijding van het vandalisme in de wijk heeft in oktober 1986 een
aantal moeders van leerlingen van de Krispijnschool, een school voor open-
baar basisonderwijs in de wijk, het initiatief genomen tot de oprichting van
een werkgroep. Behalve een aantal moeders van leerlingen bestond de werk-
groep uit een medewerker van Bureau Halt, een vertegenwoordigster van het
schoolmaatschappelijk werk en een medewerkster van de Stichting Culturele
Educatie. De werkgroep had de volgende doelstellingen:
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- terugdringen van het aantal vernielingen in en rondom de school en in de
rest van de wijk;

- kinderen bewust maken van de gevolgen van dergelijke vernielingen;
- door middel van het bovenstaande een lange-termijneffect bewerkstelligen.

Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken werden plannen gemaakt voor
een samenwerkingsproject van school, ouders en buurt. Het project zou be-
staan uit een intensief, acht weken durend lesprogramma over vandalisme,
gevolgd door een minder intensieve follow-up gedurende de rest van het
schooljaar. Voor ouders en overige buurtbewoners zouden thema-avonden
over vandalisme worden georganiseerd, waarbij tevens klachten en mogelijke
oplossingen ter sprake konden komen. De organisatie van het project was in
handen van de aan de werkgroep deelnemende moeders van leerlingen, ter-
wijl de overige leden een adviserende en coordinerende functie vervulden.
Financieel werd het project ondersteund door een subsidie van het onderwijs-
voorrangsbeleid ter grootte van f 800,-.

In het schooljaar 1986-1987 werd begonnen met de voorbereidingen voor
het project, zoals het organiseren van informatie-avonden voor ouders en
buurtbewoners. Het bleek geen eenvoudige zaak te zijn om direct betrokke-
nen, zoals ouders van leerlingen, leerkrachten en buurtbewoners, voor het
project te interesseren. Informatie-avonden werden slecht bezocht en leer-
krachten hadden het te druk met andere zaken om zich intensief met de
opzet van het project bezig te houden. Echter, naarmate de voorbereidingen
vorderden, nam de betrokkenheid bij het project toe.

Het project is daadwerkelijk in januari 1988 van start gegaan. Gedurende
acht weken heeft het thema `vandalisme' centraal gestaan in het lesprogram-
ma op de Krispijnschool. Daarbij werd uitgegaan van vijf vraagstellingen:
- Wat is vandalisme?
- Wat zijn de gevolgen ervan?
- Waar kom je vandalisme tegen?
- Welke straf staat er op vandalisme?
- Wat kun je tegen vandalisme doen?

De uitwerking van het thema varieerde per klas, afhankelijk van de leeftijd
van de leerlingen. Ook de praktijk kwam aan bod, onder meer in de vorm
van een door de Stichting Culturele Educatie opgezet audio-visueel project,
waarbij leerlingen in de wijk vandalisme filmden. Daarnaast brachten een
kinderrechter en wijkagenten een bezoek aan de school.

Ter afsluiting van het project is een open dag georganiseerd, waarop
ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden zich konden laten infor-
meren over vandalisme. Onder het motto `vandalisme .... niet mooi, vandalis-
me .... mooi niet' was een expositie te bezichtigen van door leerlingen ge-
maakte werkstukken. Tevens waren diverse instanties die vrijwel dagelijks
met vandalisme geconfronteerd worden, aanwezig om informatie te verschaf-
fen. Vertegenwoordigd waren o.a. Bureau Halt, de reinigingspolitie, wijkagen-
ten en het wijkopbouworgaan Krispijn. De open dag werd druk bezocht, on-
der andere door een onverwacht groot aantal buitenlandse ouders. Ongetwij-
feld heeft het verspreiden van in het Turks en Marokkaans gestelde uitnodi-
gingen daar mede aan bijgedragen.

Hoewel het project zich uiteindelijk voornamelijk heeft afgespeeld op de
Krispijnschool, is als gevolg van de publiciteit - in de vorm van posters, kran-
teartikelen en uitzendingen door de lokale televisie-omroep - de belangstel-
ling van een breder publiek getrokken. Andere scholen in Dordrecht toonden
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zich enthousiast om een dergelijk project ook op hun school op te zetten en
in de wijk zelf heeft het wijkopbouworgaan plannen gemaakt om in samen-
werking met de buurthuizen een vervolg op het project te organiseren.

Op de Krispijnschool is het project een jaarlijks terugkerend onderdeel van
het lesprogramma geworden. Leerkrachten die aanvankelijk nogal sceptisch
waren, zijn door het eerste project zo enthousiast geraakt dat ze tijdens het
schooljaar 1988-1989 samen met de werkgroep een geheel nieuw draaiboek
hebben opgesteld voor een tweede vandalismeproject. In het voorjaar van
1989 is dit project, wederom met succes, gedurende vier weken ten uitvoer
gebracht. De bedoeling is volgend schooljaar nogmaals een nieuwe versie te
ontwerpen, waarna de Krispijnschool de beschikking zal hebben over een
drietal uitgewerkte draaiboeken voor vandalismeprojecten.

Project Bleyenhoek
In het voorjaar van 1986 heeft een groep Turkse en Marokkaanse jongeren
uit de wijk Bleyenhoek de hulp ingeroepen van Bureau Halt, nadat zij uit hun
`clubhuis' waren gezet. Dat clubhuis was een kelderbox van een buurtbewo-
ner, die er geen bezwaar tegen had dat deze door hen als ontmoetingsplaats
werd gebruikt. Klachten uit de buurt leidden er echter toe dat de politie tot
ontruiming overging, waarna de jongeren op straat stonden. Daarop hebben
zij op eigen initiatief Halt ingeschakeld voor hulp bij het zoeken naar een
nieuw onderkomen.

Aanvankelijk heeft Bureau Halt geprobeerd de groep samen te voegen
met een groep Nederlandse jongeren, die eveneens op zoek was naar een
onderkomen. Na verloop van tijd haakten de Nederlandse jongeren echter af,
waarna Halt alleen met de Turks/Marokkaanse groep is doorgegaan. Bemid-
deling door Halt leidde ertoe dat de groep kon worden ondergebracht in een
buurthuis in de wijk. In eerste instantie deden zich enkele problemen voor,
als gevolg van het feit dat de jongeren werden ingelijfd bij de gewone buurt-
huisactiviteiten en niet konden beschikken over een eigen ruimte, zoals de
wens van de groep was. Halt heeft er vervolgens voor gezorgd dat de groep
een eigen ruimte in het buurthuis kreeg toegewezen, waarvoor zij zelf ver-
antwoordelijk was. Nadat met behulp van door Halt beschikbaar gestelde
schoonmaakmiddelen de ruimte was opgeknapt, is deze door de groep in ge-
bruik genomen. Sindsdien wordt het onderkomen intensief gebruikt en ver-
loopt alles naar wens.

Project Sterrenburg
In 1988 heeft een groep jongeren uit de wijk Sterrenburg de hulp van Bureau
Halt ingeroepen, omdat er naar hun mening geen geschikte voorzieningen
voor hen waren in de wijk. Dit had ertoe geleid dat zij, naar eigen zeggen uit
verveling, overgingen tot het aanrichten van vernielingen, waarvoor sommigen
van hen naar Halt waren verwezen. Volgens hen zouden de problemen opge-
lost zijn, wanneer zij de beschikking zouden krijgen over een eigen onder-
komen waarvoor zij zelf de verantwoordelijkheid zouden dragen. De jongeren
hebben zich tot Halt gericht met het verzoek hen te helpen bij het vinden van
een eigen ruimte. Om deze jongeren tegemoet te komen heeft Bureau Halt
bij de gemeente het voorstel ingediend om een voor de sloop bestemde keet
van de Dienst Openbare Werken bij wijze van experiment aan de jongeren
toe te wijzen. De gemeente is hiermee akkoord gegaan en heeft geld beschik-
baar gesteld voor noodzakelijk te maken kosten.

In het voorjaar van 1988 is de keet neergezet in de wijk Sterrenburg als
experiment voor de duur van één jaar. De bedoeling was om in april 1989 te
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evalueren of de plaatsing van de keet het gewenste effect zou hebben opgele-
verd en de groep jongeren daadwerkelijk van de straat had gehouden. De
keet is echter reeds vrij snel na plaatsing door onbekende daders in brand
gestoken, hetgeen tot gevolg had dat het project is stopgezet en de jongeren
weer op straat stonden. Een evaluatie heeft hierdoor niet meer plaatsgevon-
den.

6.3 Halt Rotterdam

In de gemeente Rotterdam is in 1983 een Coordinatiecommissie vandalisme
ingesteld om op uitvoerend niveau maatregelen te kunnen treffen tegen van-
dalisme. In deze coordinatiecommissie hebben vertegenwoordigers van de
gemeentelijke diensten zitting. Omdat in 1987 alle uitvoerende gemeentelijke
taken op het gebied van bestuurlijke preventie van kleine criminaliteit aan het
takenpakket van Bureau Halt zijn toegevoegd, bekleedt Halt sinds die tijd het
voorzitterschap van de coordinatiecommissie.

Hoewel de Coordinatiecommissie een aantal succesvolle projecten heeft
opgezet, bleek na verloop van tijd echter dat de werkwijze niet zo efficiënt
was. Zo hadden aan de commissie voorgelegde vandalismekwesties vaak
slechts betrekking op enkele specifieke diensten, waardoor overleg in zo'n
groot verband als de Coordinatiecommissie niet noodzakelijk bleek. Naar
aanleiding hiervan werd in juli 1987 besloten tot een gewijzigde aanpak: door
elke gemeentelijke dienst is een contactpersoon aangewezen, die individueel
contact met Bureau Halt onderhoudt. Halt is verantwoordelijk voor co^rdina-
tie en roept, alleen indien nodig, de betrokken contactpersonen bij elkaar.
Doet zich een probleem voor met betrekking tot vandalisme of verwacht men
dat een dergelijk probleem zich in de toekomst zal voordoen, dan wordt een
werkgroep geformeerd die zich, doorgaans onder coordinatie van Halt, buigt
over de betreffende kwestie. Vanwege de centrale rol die Halt zodoende in
de coordinatiecommissie speelt, is met ingang van 1 januari 1988 het aan de
coordinatiecommissie gekoppelde activiteitenbudget structureel toegevoegd
aan de activiteitenbegroting van Bureau Halt.

Functioneel toezicht
In 1987 heeft Bureau Halt, mede naar aanleiding van de positieve ervaringen
die zijn opgedaan met het inzetten van werkloze jongeren tijdens de anti-ver-
vuilingscampagne `Rotterdam maakt het schoon', een notitie `Gemeentelijk
Banenplan' voorgelegd aan de gemeente. Uitgangspunt van dit plan is de ge-
dachte dat kleine criminaliteit in de stad in preventief opzicht bestreden kan
worden door het creëren van arbeidsplaatsen, die ten goede zouden moeten
komen aan jonge, laaggeschoolde werkzoekenden. De notitie, die werkgele-
genheidsvoorstellen op het gebied van functioneel toezicht en wijkonderhoud
bevat, is door de gemeente Rotterdam positief ontvangen. Dit heeft ertoe ge-
leid dat in 1988 in samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbureau, het
Samenwerkingsverband `Rotterdam Werkt' en het Ministerie van Sociale
Zaken gestart is met een aantal experimenten. Zo is er bewaking ingesteld bij
een parkeergarage, bij fietsenstallingen, in parken en in winkelcentra. De
bewaking gebeurt door jonge werkzoekenden, die aangesteld zijn met behoud
van uitkering en een klein aanvullend salaris. Voorafgaand aan de werkzaam-
heden hebben zij een cursus `functioneel toezicht' gevolgd.

Eveneens in dit kader is in 1988 gestart met de instelling van zogenaamde
wijkonderhoudsploegen. De bedoeling is dat iedere wijk gaat beschikken over
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een eigen onderhoudsploeg, bestaande uit jonge werkzoekenden, die met be-
houd van uitkering en een klein aanvullend salaris gedurende vier dagen per
week onderhoudswerkzaamheden verrichten. Daarnaast ontvangen zij één
dag per week scholing via het Gewestelijk Arbeidsbureau.

Een eerste evaluatie van de experimenten wijst op positieve resultaten in
die zin dat de experimenten niet alleen door gebruikers en bewoners op prijs
worden gesteld, maar dat ook aan werkloze jongeren weer enig perspectief
wordt geboden. Inmiddels zijn op grond van deze ervaringen plannen ontwik-
keld om ter preventie van de kleine criminaliteit en het verbeteren van de
werkgelegenheid voor een periode van drie jaar enkele honderden arbeids-
plaatsen te creëren.

Project Schiemond
Schiemond is een nieuwbouwwijk aan de Maas, gelegen in een voormalig ha-
vengebied. In opdracht van Woningstichting `Onze Woning' zijn in vier bouw-
fasen 1436 woningwetwoningen gebouwd, waarvan de laatste in 1989 gereed
zijn gekomen. De bewoners van Schiemond zijn afkomstig uit verschillende
stadsvernieuwingsgebieden, waardoor er weinig of geen sprake is van een
eenheid in sociale structuur. Het merendeel van de bewoners behoort tot
etnische minderheden. Het inkomen ligt over het algemeen laag en een groot
deel van de bewoners is voor het levensonderhoud afhankelijk van een uitke-
ring. Al kort na de oplevering van de eerste woningen bleken zich problemen
voor te doen in deze nieuwe wijk. Naast overlast die bijna inherent is aan een
wijk in aanbouw, zoals rommel op straat als gevolg van bouwactiviteiten, was
er ook sprake van vandalisme, vervuiling en inbraak. Om hier iets tegen te
doen heeft Woningstichting 'Onze Woning' (WOW) in het voorjaar van 1987
een beleidsteam geformeerd, dat tot taak had om voorstellen ter verbetering
van de woonomgeving in Schiemond te ontwikkelen. Op grond van de aanwe-
zige kennis en ervaring op het gebied van vandalismebestrijding is Bureau
Halt gevraagd hierin zitting te nemen. Voorts bestond het team uit vertegen-
woordigers van WOW, bewonersorganisatie, gemeentepolitie en verschillende
gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadat het beleidsteam de knelpunten had geïnventariseerd, is in opdracht
van Bureau Halt en WOW door het Onderzoeksinstituut voor Stedebouw,
Planologie en Architectuur (OSPA) van de Technische Universiteit Delft,
onderzoek verricht naar de problemen in Schiemond. De uitvoering van het
onderzoek vond plaats in de periode augustus t/m november 1987, waarna in
maart 1988 een eindrapport met aanbevelingen ter verbetering van de situatie
aan het beleidsteam is aangeboden. Naar aanleiding daarvan is door het be-
leidsteam een vijftal werkgroepen ingesteld, die tot doel hadden de volgende
aanbevelingen uit te werken:
- wijziging van het woonomgevingsplan en het verlichtingsplan;
- tegengaan van graffiti;
- verbetering van het wijkwelzijn en de werkgelegenheid;
- onderzoek naar het toewijzingsbeleid;
- onderzoek naar technopreventieve aspecten van de woningen u

24 In officiële termen: Werkgroep 'Onderzoek inbraakgevoeligheid hang- en sluitwerk' en 'On-
derzoek compartimentering bergingen en langgerekte galerijen en afscheiding en afsluiting
verdiept gelegen bergingen en langgerekte galerijen'.
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Bureau Halt maakte deel uit van zowel de Werkgroep anti-graffiti als van de
Werkgroep welzijn/werkgelegenheid. Beide werkgroepen worden om die re-
den nader besproken.

Werkgroep anti grafti
Doel van de werkgroep anti-graffiti was na te gaan op welke wijze en met
welke middelen het aanbrengen van bekladdingen in de wijk kon worden
teruggedrongen. Hiertoe is overleg gepleegd met verschillende instanties, het-
geen geresulteerd heeft in een aantal maatregelen: de politie voert een
gerichter surveillancebeleid in de wijk en gemeentewerken heeft toegezegd op
gezette tijden alle graffiti van de buitenmuren te verwijderen. De plantsoe-
nendienst zal gevels `bufferen' door middel van beplanting. Ook zijn de
mogelijkheden onderzocht om gevels van een anti-graffiticoating te voorzien
en is in het kader van de anti-vervuilingscampagne `Rotterdam maakt het
schoon' de wijk ontdaan van graffiti. Door WOW zijn reinigingsmiddelen
beschikbaar gesteld om bewoners in de gelegenheid te stellen zelf graffiti van
hun woning te verwijderen. Helaas hebben maar weinig bewoners hiervan ge-
bruik gemaakt.

Werkgroep welzijn/werkgelegenheid
De werkgroep welzijn/werkgelegenheid heeft getracht het welzijn in Schie-
mond te bevorderen door een migrantenwerker aan te trekken en sportacco-
modatie te realiseren. Tevens is men bezig met het opzetten van een speel-
tuin in de wijk, waarover wijkbewoners het beheer zullen gaan voeren. Ten
behoeve hiervan is inmiddels een `Stichting Vrienden van de Speeltuin
Schiemond' opgericht. Om de sociale structuur in de wijk te versterken is een
begeleidingsproject voor nieuwe bewoners opgezet.

Ter uitbreiding van de werkgelegenheid is in het kader van het 'Gemeente-
lijk Banenplan'25 een wijkonderhoudsploeg ingesteld, die bestaat uit voorheen
werkloze Schiemondse jongeren. De exploitatie van deze ploeg is volledig in
handen van WOW.

Getracht is de bewoners zoveel mogelijk bij de ontwikkeling en uitwerking
van alle verbeteringsvoorstellen te betrekken, onder andere door middel van
informatie in de bewonerskrant, voorlichtingsavonden en presentatie van de
plannen in de vorm van een expositie. Informatie-avonden en buurtvergade-
ringen werden echter vaak nauwelijks bezocht, wat tot gevolg had dat een
groot aantal plannen toch uitsluitend binnen het beleidsteam en de werkgroe-
pen ontwikkeld is.

De uitgewerkte en gedeeltelijk al uitgevoerde verbeteringsvoorstellen zijn
samengevat in het `Actieplan Schiemond', dat in februari 1989 door het
College van B&W in zijn totaliteit is overgenomen. De taak van het beleids-
team is hiermee grotendeels volbracht. Een `uitvoeringsteam', onder leiding
van een speciaal daartoe aangestelde coordinator, draagt verder zorg voor de
daadwerkelijke uitvoering van alle plannen. Deze uitvoering is inmiddels in
volle gang.

u Zie `Functioneel toezicht' elders in deze paragraaf.
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6.4 Halt Eindhoven

In Eindhoven functioneert sinds 1986 de `Ambtelijke overleggroep veel voor-
komende criminaliteit'. Deze overleggroep, waarin ook de Haltwinkel is ver-
tegenwoordigd, is opgericht om vanuit de verschillende gemeentelijke dien-
sten gezamenlijk actie te kunnen ondernemen tegen kleine criminaliteit. In de
overleggroep is eind 1986 in opdracht van het College van B&W het 'Actie-
plan Bestrijding Veel Voorkomende Criminaliteit' ontwikkeld. Uitgangspunt
van dit plan is de gedachte dat kleine criminaliteit teruggedrongen kan wor-
den door middel van een gebundelde aanpak. Het plan behelst een samen-
werkingsverband tussen de gemeentelijke diensten, waarbij ook maatschappe-
lijke organisaties en instellingen worden betrokken.

Actieplan Bestrijding Veel Voorkomende Criminaliteit'
Het actieplan wordt langs twee sporen uitgevoerd: enerzijds vindt een wijk-
gerichte aanpak plaats, waarbij de wijk `Achtste Barriër' als proefgebied
fungeert voor allerlei maatregelen tegen kleine criminaliteit. Deze wijk wordt
vanwege het grote aantal kinderen dat er woont, beschouwd als een wijk
waar in de toekomst veel kleine criminaliteit te verwachten valt. Door middel
van een uitgebreid pakket van preventiemaatregelen wordt getracht een der-
gelijke situatie te voorkomen. Het is de bedoeling maatregelen die succesvol
blijken te zijn ook in andere delen van de stad toe te passen. Naast deze
wijkgerichte aanpak zijn er vier actiepunten te onderscheiden die gericht zijn
op de hele stad Eindhoven, te weten:
- helingbestrijding;
- aanpak van vrouw-onvriendelijke locaties;
- `lik-opstuk'-beleid, dat wil zeggen directe afhandeling door de politie van

`kleine' winkeldiefstal door middel van een transactie;
- anti-graffitiplan.

De coordinatie van het gehele actieplan is in handen van een daartoe speciaal
aangestelde coordinator. De opzet en uitvoering van het stedelijk actiepunt
`anti-graffitiplan' valt onder de verantwoordelijkheid van de Haltwinkel en zal
daarom nader besproken worden. Het anti-graffitiplan omvat de volgende on-
derdelen:
- het beschikbaar stellen van schoonmaakmateriaal aan particulieren;
- aanpak van de verkoop van verfspuitbussen;
- het laten begroeien van locaties met een verhoogd risico voor graffiti;
- anti-kladderaaractie;
- het creëren van een legale tekenplaats voor graffitikunstenaars.

Het beschikbaar stellen van schoonmaakmateriaal aan particulieren
In 1987 is de Haltwinkel begonnen met het beschikbaar stellen van reini-
gingsmiddelen aan particulieren ter verwijdering van graffiti. Naar schatting
75 mensen hebben daar toen gebruik van gemaakt. In 1988 bedroeg dit aan-
tal 85 mensen.

Aanpak van de verkoop van verfspuitbussen
Veel winkeliers verkopen verfspuitbussen tegen dumpprijzen, hetgeen graffiti-
bevorderend werkt. Halt heeft na overleg met de Kamer van Koophandel
contact opgenomen met de betreffende winkeliers om in gezamenlijk overleg
tot een aantal maatregelen te komen. Zo zou de prijs van spuitbussen opge-
schroefd kunnen worden en zou een limiet gesteld kunnen worden aan het
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aantal spuitbussen dat per jongere verkocht wordt. Helaas waren de winke-
liers niet tot medewerking bereid, waardoor van de voorgenomen maatrege-
len nog niets terecht is gekomen. Tevens streeft de Haltwinkel ernaar de ille-
gale verkoop van spuitbussen aan te pakken.

Het laten begroeien van locaties met een verhoogd risico voor graffiti
Uitgaande van de veronderstelling dat begroeiing van muren bekladding
voorkomt en bovendien de muren verfraait, heeft de Haltwinkel de proef op
de som genomen bij een aantal muren op locaties met een verhoogd risico
voor graffiti. De resultaten zijn bemoedigend. Momenteel worden woningcor-
poraties door de Halt-winkel geïnformeerd over deze vorm van preventie.

Anti-kladderaaractie
Om het verwijderen van graffiti te stimuleren zijn in maart 1988 door scholie-
ren gratis pakketjes reinigingsmiddelen uitgedeeld aan winkeliers in Eindho-
ven. De actie had echter weinig effect: in veel gevallen bleken winkeliers de
graffiti op hun winkelpui niet verwijderd te hebben.

Het creëren van een legale tekenplaats voor graftikunstenaars
Aanvankelijk bevatte het anti-graffitiplan ook een voorstel om een gedoog-
plaats voor graffiti `kunstenaars' te creëren. Door het aanbieden van een le-
gale tekenplaats hoopte men uitbreiding van graffitilocaties tegen te gaan en
meende men dat een verscherpt optreden tegen illegale `kladderaars' gerecht-
vaardigd zou zijn. Aan dit plan bleken echter nogal wat haken en ogen te zit-
ten. Zo deed zich het probleem voor, op basis van welke criteria onderscheid
is aan te brengen tussen zogenaamde graffiti-'kunstenaars' die in aanmerking
komen voor legale graffiti, en `kladderaars', tegen wie men verscherpt wil op-
treden. Ook was niet duidelijk welk effect een dergelijke legalisering zou heb-
ben op de verschillende groepen jongeren die zich met graffiti bezighouden.
De mogelijkheid bestond dat hierdoor de rivaliteit tussen enerzijds graffiti-
'kunstenaars' en anderzijds `kladderaars', of tussen de verschillende groepen
graffiti-'kunstenaars' onderling zou toenemen. Bovendien zou legalisering tot
averechts effect hebben dat jongeren de hele stad als gedoogplaats gaan be-
schouwen, om maar niet te spreken van de aantrekkingskracht die Eindhoven
zou hebben op jongeren uit andere steden, waar geen gedoogplaatsen zijn.

Op basis van bovenstaande bedenkingen èn uitgaande van de stelregel dat
er een duidelijk beleid (namelijk `graffiti is verboden') gevoerd dient te wor-
den, heeft de Halt-winkel besloten dit onderdeel van het plan niet door te
laten gaan en hierover negatief advies uit te brengen aan de gemeente. Hoe
hierover uiteindelijk beslist zal worden is vooralsnog niet duidelijk.

Het anti-graffitiplan zal in de loop van 1989 worden geëvalueerd waarbij
bekeken zal worden welke maatregelen zinvol geweest zijn. Ook elders uit-
gevoerde experimenten worden hierbij betrokken. In het najaar van 1989 zal
hiervan verslag worden gedaan en advies worden uitgebracht aan het College
van B&W.

Behalve bij de uitvoering van het anti-graffitiplan is de Halt-winkel in het ka-
der van het Actieplan Bestrijding Veel Voorkomende Criminaliteit betrokken
bij het geven van voorlichting en het helpen opzetten van praktische activitei-
ten tegen vandalisme. Een voorbeeld hiervan zijn schoonmaakacties door
scholieren in het kader van een vandalismeproject op school. Halt begeleidt
dergelijke acties en zorgt voor de benodigde reinigingsattributen.

66



Een ander voorbeeld is de in 1988 gehouden `Hou 't Gaaf-wedstrijd', waarbij
kinderen ideeën konden indienen om vandalisme en kleine criminaliteit tegen
te gaan. Aan de wedstrijd hebben zo'n 300 kinderen meegedaan en de beste
ideeën zijn, voor zover mogelijk, ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Het Actieplan Bestrijding Veel Voorkomende Criminaliteit beslaat een pe-
riode van drie jaar en zal voortduren tot medio 1990.

Anti-vandalismeproject bij vervoersbedrijf
In het najaar van 1987 heeft een regionale busmaatschappij de hulp van de
Halt-winkel ingeroepen, omdat het veel hinder ondervond van scholieren die
op weg van school naar huis in de bus vernielingen aanrichtten. Door toe-
doen van de Halt-winkel is hierop een overleg georganiseerd met vertegen-
woordigers van de politie, `Hou 't Gaaf (een educatief voorlichtingsproject
over vandalisme) en het vervoersbedrijf. Besloten werd tot een lange- en een
korte-termijnaanpak.

De lange-termijnaanpak betrof een afspraak met de schoolleiding van de
jongeren om de kwestie op school nadrukkelijk aan de orde te stellen en ex-
tra aandacht aan vandalismeproblematiek te schenken tijdens bijvoorbeeld de
lessen maatschappijleer.

De korte-termijnaanpak bestond hieruit dat een controleur van het ver-
voersbedrijf met de bus meereed op tijdstippen waarop de meeste problemen
plaatsvonden. Zodra er vernielingen werden aangericht, kon hij ingrijpen
door per walkie-talkie contact op te nemen met een op afstand volgend
patrouillebusje van de politie. Dit heeft geleid tot twee aanhoudingen. In één
geval is de jongere vervolgens naar de Haltwinkel gestuurd, die hem bussen
van het vervoersbedrijf heeft laten schoonmaken. De aanhouding van scholie-
ren in de bus bleek een dusdanig afschrikwekkende werking te hebben gehad
dat de korte-termijnaanpak na één maand beëindigd kon worden.

6.5 Conclusies en discussie

Uit het voorgaande overzicht blijkt dat de drie besproken Halt-projecten een
actief beleid voeren ten aanzien van de preventie en aanpak van vandalisme-
situaties. In veel gevallen is een verzoek van buitenaf, hetzij van naar Halt
verwezen jongeren, hetzij van gemeentelijke diensten of particuliere instan-
ties, aanleiding om activiteiten te starten. De verschillende projecten hebben
met elkaar gemeen dat ze gericht zijn op de preventie en bestrijding van van-
dalisme; qua problematiek, opzet en uitvoering lopen ze echter sterk uiteen.
Zo is in sommige gevallen sprake van een duidelijk afgebakende, kort duren-
de interventie, waarna de direct betrokkenen het verder zelf moeten over-
nemen. In andere gevallen echter is sprake van een projectmatige aanpak,
waarbij door diverse instanties en personen samengewerkt wordt om het
vandalismeprobleem op te lossen. Ook komt het nogal eens voor dat de ene
activiteit een andere met zich meebrengt en op die manier uitgroeit tot een
grootschalig project. Als voorbeeld kan het Rotterdamse project Schiemond
genoemd worden.

Vaak blijkt het moeilijk om direct betrokkenen, zoals ouders en bewoners,
in te schakelen bij de verschillende activiteiten. Toch is juist hun inbreng
essentieel, omdat zij degenen zijn die er zorg voor moeten dragen dat inge-
voerde `verbeteringen' ook daadwerkelijk standhouden.

De drie Halt-projecten verschillen ten aanzien van het kader van waaruit
zij opereren. In zowel Dordrecht, Rotterdam als Eindhoven is sprake van een

67



gemeentelijk preventiebeleid, waar de Halt-projecten in meer of mindere ma-
te direct bij betrokken zijn. Voor Dordrecht en Eindhoven geldt dat activitei-
ten van Halt in sommige gevallen rechtstreeks gekoppeld zijn aan initiatieven
vanuit dit beleid, terwijl zij hier in andere gevallen los van staan en zelfstan-
dig vanuit Halt ontwikkeld worden (hoewel hierover uiteraard wel overleg
met gemeentelijke diensten kan plaatsvinden). In Rotterdam liggen de zaken
anders. Sinds 1987 is Halt verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoe-
ring van het gemeentelijk preventiebeleid. Dit houdt in dat alles wat Halt op
preventief gebied onderneemt, automatisch vanuit een breder gemeentelijk
kader gebeurt. Halt en het gemeentelijk preventiebeleid zijn in dit geval één.
Het is de vraag of deze ontwikkeling specifiek is voor de Rotterdamse situa-
tie, of dat zich in de nabije toekomst ook bij andere Halt-projecten een der-
gelijke ontwikkeling zal voordoen.

Tot slot van dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat met de besproken
projecten een concrete en veelbelovende uitwerking aan het concept `bestuur-
lijke preventie' gegeven wordt. Vandalismeproblemen worden op lokaal
niveau aangepakt door een samenwerking van betrokkenen uit `alle geledin-
gen van de maatschappij': een aanpak die op aanbeveling van de Commissie
kleine criminaliteit door het kabinet in het beleidsplan `Samenleving en Cri-
minaliteit' wordt voorgestaan. Als zodanig dient het belang van dergelijke
preventieve activiteiten en projecten in de totale Halt-aanpak van vandalisme
niet te worden onderschat.
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7 Overzicht van Halt-projecten

7.1 Inleiding

Het eerste Halt-project ging in 1981 in Rotterdam van start. In de daarop
volgende jaren werd dit Rotterdamse initiatief door enkele gemeenten over-
genomen en ontwikkelden tal van gemeenten plannen voor de oprichting van
Halt-projecten.' Mede onder invloed van een subsidieregeling in het kader
van het bestuurlijk preventiebeleid van het kabinet (zie beleidsplan 'Samen-
leving en Criminaliteit') werden deze plannen in daden omgezet, resulterend
in de oprichting van ongeveer 35 nieuwe Halt-projecten in de jaren 1987,
1988 en 1989. Daarmee is het totaal aantal Halt-projecten in ons land geste-
gen tot 43 n

De subsidieregeling in het kader van het bestuurlijk preventiebeleid is
bedoeld als eenmalige financiële bijdrage in de aanloopkosten van startende
Halt-bureaus. Alle gemeentebesturen werden medio 1987 door middel van
een circulaire van de Minister van Justitie uitgenodigd om een subsidie-aan-
vraag in te dienen. Daarbij werd uitgegaan van een gemeentelijke bereidheid
om na beëindiging van de periode van twee jaar waarvoor de rijksbijdrage
was bedoeld, het project een structurele plaats in het lokale vandalismebe-
strijdingsbeleid te geven. Tevens werden enkele voorwaarden aan de subsidie
verbonden, onder andere instemming van het lokale driehoeksoverleg van be-
stuur, politie en justitie, vorming van een begeleidende instantie waarin ten
minste het driehoeksoverleg en het Bureau Alternatieve Sancties jeugdigen
zijn vertegenwoordigd en goede werkafspraken tussen Halt en de coordinator
alternatieve sancties jeugdigen.

Het oorspronkelijke Halt-concept dat in de beginjaren van het Rotterdam-
se project tot ontwikkeling is gekomen, heeft als voorbeeld voor alle andere
projecten gediend. Desondanks blijkt er niet één uniforme Halt-aanpak van
vandalisme te bestaan. In den lande zijn tal van variaties op het oorspronke-
lijke Halt-concept ontstaan, afhankelijk van de lokale situatie: men denke aan
de aard en omvang van het vandalismeprobleem, het gemeentelijk beleid, de
opvattingen van de betrokken officier van justitie en het verbaliseringsbeleid
van de politie. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gepresenteerd, gebaseerd
op een inventarisatie van alle projecten '

26
De achtergrond van het ontstaan van Halt-projecten is in hoofdstuk 1 van dit rapport meer
uitgebreid behandeld.

27 In het jaarverslag over 1988 van het overlegorgaan `Halt Nederland' wordt gesproken over
45 in plaats van 43 projecten. Het verschil wordt veroorzaakt doordat Halt Nederland het
gemeenschappelijke project van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen voor drie
projecten laat meetellen.

?B
Het overzicht heeft betrekking op de stand van zaken in augustus 1989.
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7.2 Inventarisatie

In de periode van april tot en met half augustus 1989 zijn alle 43 projecten
bezocht om interviews bij de Halt-medewerkers af te nemen. Deze arbeids-
intensieve methode is gekozen, in plaats van bijvoorbeeld een gestandaardi-
seerde postenquête, vanwege de complexiteit van sommige aspecten van de
Halt-afdoening, de talloze uitzonderlijke criteria of procedures die alleen in
een face-to-face-situatie voldoende duidelijk kunnen worden. De duur van de
interviews, 2,5 à 3 uur per project, moge dit illustreren. De interviews vormen
de voornaamste informatiebron voor dit overzicht. Daarnaast is gebruik ge-
maakt van jaarverslagen, brochures en nota's van de projecten.

In 1987 is een tussentijds verslag over het Halt-onderzoek uitgebracht,
waarin eveneens een overzicht van Halt-projecten werd gepresenteerd (Kruis-
sink, 1987). Destijds ging het om een tamelijk gedetailleerde beschrijving van
de op dat moment bestaande zeven Halt-projecten. Een dergelijke uitgebrei-
de behandeling van alle 43 projecten zou te veel ruimte vergen en bovendien
niet bijster interessant zijn. Daarom wordt volstaan met een globaal overzicht
van de werkwijze van de projecten, waarbij overigens wel de meest saillante
uitzonderingen apart belicht worden. Met andere woorden: er wordt niet ge-
pretendeerd een uitputtend beeld van alle 43 projecten te geven, maar de
grote lijnen en de belangrijkste afwijkingen komen wel aan de orde.

Informatie is verzameld over onder meer de organisatie van de projecten,
de verwijsprocedure, de alternatieve afdoening en de preventieve activiteiten.
Om een indruk te krijgen van het verloop van de afdoening in de praktijk is
uit de projectadministraties een aantal gegevens opgevraagd over de cliënten
die in de periode van 1 januari 1988 tot op het moment van interviewen zijn
afgehandeld. Dit heeft praktijkgegevens over ongeveer 3000 afgehandelde
zaken opgeleverd Van vier projecten zijn wel procedurele gegevens beschik-
baar, maar geen praktijkgegevens, omdat die projecten nog in de voorberei-
dende fase verkeerden en niet daadwerkelijk gestart waren. Het betreft de
projecten te Amsterdam, Bussum, Alkmaar en Helmond. Overigens zijn die
projecten inmiddels ook gestart.

7.3 Geografische spreiding

De 43 Halt-projecten zijn over het gehele land verspreid: van Groningen tot
Maastricht, van Goes tot Enschede. Relatief veel projecten worden aangetrof-
fen in de Randstad en Noord-Brabant. Als gevolg van het aantal projecten en
doordat het bereik van sommige projecten zich over de gemeentegrenzen uit-

29
De praktijkgegevens over de afhandeling van concrete vandalismezaken zijn niet `casus-
gewijs' verzameld, maar per project: per project is van een aantal variabelen de verdeling
opgevraagd. Zo is bijvoorbeeld gevraagd naar de leeftijdsverdeling van de cliënten, naar de
verdeling over de verschillende verwijsgronden, enz. Gesommeerd over alle projecten wordt
zodoende een indicatie van de gang van zaken in de praktijk verkregen. Deze wijze van in-
formatieverzameling heeft echter beperkende consequenties voor de analysemogelijkheden.
De analyse-eenheden zijn immers projecten en geen cliënten of concrete vandalismezaken.
Derhalve is het onmogelijk om verbanden tussen variabelen die de concrete vandalisme-
zaken betreffen, te onderzoeken. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om na te gaan hoe
de verschillende verwijsgronden over de leeftijden verdeeld zijn. Wel kunnen de per project
verzamelde praktijkgegevens gerelateerd worden aan kenmerken van de projecten.
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strekt tot de omliggende regio, beschikt inmiddels de helft van Nederland
- qua inwonertal - over de mogelijkheid tot Halt-afhandeling. Aldus heeft
het landelijk overlegorgaan van de Halt-projecten berekend.

Wordt de verspreiding over arrondissementen bekeken dan blijkt Halt in
17 van de 19 arrondissementen te worden toegepast. In slechts twee arrondis-
sementen ontbreekt Halt: in de arrondissementen Assen en Zwolle. Navraag
bij het openbaar ministerie te Assen heeft uitgewezen dat in dat arrondisse-
ment te weinig vandalen aangehouden worden om de oprichting van een
apart Halt-project te rechtvaardigen. In het Zwolse arrondissement bestaan
wel enkele `Halt-achtige' initiatieven, maar vooralsnog hebben de betrokken
gemeenten er om financiële redenen van afgezien daaraan een meer perma-
nente basis in de vorm van Halt-projecten te geven. Ter informatie is in tabel
38 een overzicht van gemeenten met Halt-projecten gegeven, gerangschikt
naar arrondissement. (Zie bijlage 7 voor een overzicht van projecten en daar-
bij betrokken regio-gemeenten of plaatsen.)

Tabel 38: Overzicht van de 43 Halt-projecten, per arrondissement

Halt-bureau arrondissement Halt-bureau arrondissement

Groningen Groningen Capelle a/d IJssel Rotterdam

Ooststellingwerf Leeuwarden Gouda
Krimpen a/d IJssel

Almelo Almelo Rotterdam
Enschede Schiedam
Hengelo Spijkenisse
Arnhem Arnhem Vlaardingen
Ede Dordrecht Dordrecht
Nijmegen Gorkum/Leerdam
Apeldoorn/Deventer/ Zutphen Goes Middelburg
Zutphen

Breda Breda
Utrecht Utrecht Tilburg
Alkmaar Alkmaar West-Brabant
Hoorn Eindhoven Den Bosch
Purmerend Helmond
Haarlem/Velsen Haarlem Oss
Hillegom Rosmalen
Zaanstad Veldhoven

Amsterdam Amsterdam Weert Roermond
Bussum Maastricht Maastricht
Delft Den Haag Oostelijk Zuid-Limburg
Den Haag (Heerlen, Landgraaf)
Leiden
Zoetermeer

7.4 Doelstelling

De Halt-projecten streven alle dezelfde doelstelling na: `het leveren van een
bijdrage aan het bestrijden c.q. voorkomen van vandalistisch gedrag onder
jongeren en het wegnemen van oorzaken die tot dit gedrag leiden'. Wat dit
aangaat, zijn er slechts enkele uitzonderingen: een paar projecten hebben de
doelstelling verruimd door het woord vandalisme te vervangen door criminali-
teit of kleine criminaliteit. Het probleem van de delictsuitbreiding of delicts-
afbakening dat zich hier direct al aandient, komt later in dit hoofdstuk en in
het slothoofdstuk nog aan de orde en blijft nu even buiten beschouwing.
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Teneinde de doelstelling te bereiken, verzorgen de projecten een alternatieve
afdoening voor jongeren die met de politie in aanraking gekomen zijn en
doen aan schadebemiddeling. Dit wordt over het algemeen als de primaire
taak van bureau Halt beschouwd. Daarnaast ontplooien de projecten preven-
tieve activiteiten. Die activiteiten dragen eveneens bij tot het verwezenlijken
van de doelstelling van Halt (zie ook hoofdstuk 6 en paragraaf 7.9).

7.5 Organisatie

Gemeente of stichting
Het merendeel van de 43 Halt-projecten is in organisatorisch opzicht bij de
gemeente ondergebracht (69,7%). De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid
voor die projecten berust bij de desbetreffende Colleges van Burgemeester
en Wethouders. De overige 13 projecten (30,3%) zijn zelfstandige stichtingen
(Den Haag, Nijmegen, West-Brabant) of zijn ondergebracht bij reeds be-
staande stichtingen die zich met welzijnswerk bezighouden (Almelo, Apel-
doorn/Deventer/Zutphen, Arnhem, Groningen, Hengelo, Leiden, Tilburg,
Veldhoven, Weert en Zoetermeer). Is het Halt-project ondergebracht bij een
reeds bestaande stichting, dan functioneert het als een relatief autonoom pro-
ject binnen die stichting. De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor het
project berust dan bij het stichtingsbestuur. Een uitzonderingspositie wordt
ingenomen door het Bussumse project, dat wordt gerund door de gemeente-
politie. Het project is zowel in organisatorische zin als qua huisvesting bij de
politie ondergebracht. Overigens is dit een tijdelijke oplossing. Men wilde
snel met Halt beginnen en niet wachten tot praktische zaken, zoals financie-
ring, huisvesting en organisatievorm, geregeld waren.

Tabel 39: Organisatievorm van de Halt-projecten

organisatievorm aantal %

ondergebracht bij gemeente
ondergebracht bij stichting
zelfstandige stichting

30 69,7
10 23,3

3 7,0

totaal 43 100

Ruim twee derde van de Halt-projecten blijkt te zijn ingekaderd in een meer-
omvattend gemeentelijk beleid inzake vandalisme of veel voorkomende crimi-
naliteit (30 projecten: 69,7%). Soms betekent dit dat Halt zelf een van de
(meest) tastbare resultaten van dat beleid is. In andere gevallen vervult Halt
een actieve rol in de opzet en uitvoering van het gemeentelijk vandalismepre-
ventie- en -bestrijdingsbeleid. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is het
oudste Halt-project, het Rotterdamse Halt dat in de afgelopen jaren is uitge-
groeid tot coórdinatiepunt voor het Rotterdamse beleid ter preventie van de
veel voorkomende criminaliteit in haar totaliteit. Het oorspronkelijke bureau
Halt vormt nog slechts één van de vele activiteiten die door - of onder auspi-
ciën van - Halt ondernomen worden. De overige 13 projecten (30,3%) zijn
niet in een dergelijk beleid ingekaderd. In een viertal gevallen bestaat een
dergelijk gemeentelijk beleid gewoonweg niet, terwijl in de overige gevallen
een dergelijk beleid wèl bestaat, echter zonder dat Halt daarbij betrokken is.
Een opmerkelijk feit is dat het in zeven van de 13 projecten die niet betrok-
ken zijn bij een meeromvattend gemeentelijk beleid, gaat om projecten die
als (onderdeel van een) stichting vorm gekregen hebben.
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Regionale functie
In 1986 kwamen de eerste regionale activiteiten op gang: het enige tijd tevo-
ren opgerichte gemeentelijke Dordtse project breidde haar activiteiten uit tot
de Alblasserwaard en Hoeksche Waard. Van de nu opererende 43 projecten
vervullen er 18 een regionale functie (41,9%). In kleinere gemeenten die zich
geen eigen Halt-bureau kunnen permitteren of waar zich te weinig vandalis-
me voordoet om de oprichting van een eigen project te rechtvaardigen, kan
op die manier toch een Halt-afdoening toegepast worden door gebruik te
maken van de diensten van een Halt-project in een naburige (grotere) ge-
meente. Tegelijkertijd wordt de rechtsgelijkheid binnen een gebied daarmee
vergroot. Overigens bestaan er plannen voor regionalisering in een aantal
andere projecten die nu nog uitsluitend op gemeentelijk niveau opereren.

Begeleiding
Alle projecten worden terzijde gestaan door een begeleidingscommissie of
anders genoemde begeleidende instantie. Instanties die direct bij het reilen
en zeilen van Halt zijn betrokken, met name politie, justitie en de gemeente
zijn bij het merendeel van de projecten in de begeleidingscommissies verte-
genwoordigd. Daarentegen is een aantal andere instanties/personen in veel
mindere mate of soms maar sporadisch in de begeleidingscommissies te vin-
den (zie tabel 40). Opmerkelijk is het geringe aantal Halt-projecten waar het
Bureau Alternatieve Sancties in de begeleidingscommissie vertegenwoordigd
is (26,8%).

Tabel 40: Vertegenwoordiging van diverse instanties/personen in de begeleidingscommissies
van de projecten (N=43)

instantie aantal %

officier van justitie 39 92,9
politie 43 100,0
gemeente 37 88,1
wethouder 16 39,0
kinderrechter 8 19,5
advocatuur 17 41,5
raad voor de kinderbescherming 20 48,8
reclassering 9 22,0
bureau alternatieve sancties 11 26,8
hulpverleningsinstelling 13 31,7

Financiering
Vrijwel alle Halt-projecten zijn tot nog toe gefinancierd door de gemeente en
de rijksoverheid (Ministerie van Justitie). Zoals reeds eerder vermeld, heeft
de rijksoverheid in het kader van het bestuurlijk preventiebeleid een tijdelijke
subsidie verleend aan startende Halt-projecten. Ook een aantal reeds be-
staande projecten heeft die subsidie ontvangen. In die gevallen zijn de gelden
aangewend om Halt-activiteiten uit te breiden tot de omliggende regio. Vijf
projecten hebben geen subsidie van de rijksoverheid ontvangen. Die projec-
ten zijn of pas opgericht ná het verstrijken van de mogelijkheid tot subsidie-
aanvraag of hebben reeds vóór de subsidieregeling een structurele plaats in
de gemeente verworven en worden derhalve volledig door de gemeente gefi-
nancierd. In één geval draagt de gemeente niet bij. Dit betreft een klein pro-
ject dat ruimschoots uitkomt met de subsidie van de rijksoverheid. Vermel-
denswaard is dat twee projecten naast de financiering door gemeente en
rijksoverheid vanuit een particuliere bron gefinancierd worden. Zo ontvangt
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Halt Nijmegen subsidie van enkele particuliere ondernemingen en wordt Halt
Haarlem door de PTT financieel ondersteund.

Op de meeste plaatsen opereert Halt op experimentele basis. Na afloop
van het experiment beslist de gemeente over eventuele voortzetting. Derhalve
is meestal alleen voorlopig, voor de duur van één à twee jaar, geld voor Halt
op de gemeentebegrotingen gereserveerd. Slechts zes projecten zijn structu-
reel in de gemeentelijke begroting opgenomen.

De bedragen die met de financiering van Halt-projecten gemoeid zijn,
lopen uiteen van f 2.500,- tot f 360.000,- op jaarbasis, althans in het jaar
1989. Deze bedragen moeten met enige reserve bekeken worden. In een
aantal gevallen worden namelijk nog meer kosten gemaakt: `verborgen pro-
memoriekosten', die niet in de budgetten zijn opgenomen, omdat deze vanuit
een groter geheel betaald worden. Bijvoorbeeld bureau- of huisvestingskosten
die voor rekening komen van de gemeente of stichting waarbij Halt is onder-
gebracht, of personeelskosten die niet in het budget van Halt zijn opgeno-
men, omdat de betreffende medewerker(s) toch al in dienst waren van ge-
meente of stichting. In het bijzonder geldt dit voor de projecten met zeer
geringe budgetten.

Berekend op basis van deze niet goed vergelijkbare bedragen, komt het
gemiddelde budget van de projecten in 1989 op ± f 120.000,- uit. Hierbij
dient men zich te bedenken dat dit gemiddelde een niet erg bruikbare indica-
tie geeft voor de kosten van een Halt-project. De kosten van een Halt-project
zijn sterk afhankelijk van de grootte van het bestreken gebied, de omvang van
vandalisme in dat gebied en het aantal cliënten dat naar het project wordt
verwezen. Bovendien is een aantal gemeenten pas korte tijd met de Halt-af-
doening bezig, waardoor de `kinderziektes' nog niet zijn overwonnen. Zouden
die projecten optimaal functioneren, dan zouden waarschijnlijk meer arbeids-
krachten nodig zijn en derhalve hogere bedragen met de financiering ge-
moeid zijn.

Landelijk overleg: `Halt Nederland'
Tegelijkertijd met de toename van het aantal Halt-projecten groeide de be-
hoefte aan een systematische uitwisseling van kennis en ervaring onder de
projecten. Dit leidde in 1986 tot de oprichting van een landelijk overleg: Halt
Nederland.

De doelstellingen van Halt Nederland behelzen onder andere: het bevor-
deren van overleg tussen Halt-projecten en andere betrokken instanties en
tussen Halt-projecten onderling, het uitwisselen van informatie en ervaring,
de behartiging van gemeenschappelijke belangen en het vaststellen van beleid
inzake nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld delictsuitbreiding). Geen doel-
stelling, maar wel een punt van aandacht van dit overlegorgaan is het streven
naar een meer uniforme Halt-afdoening bij de verschillende projecten. Daar-
naast vervult Halt Nederland een soort `public-relationsfunctie' voor de geza-
menlijke Halt-projecten door het verstrekken van advies en informatie aan
deze en gene (zie jaarverslag 1988, Halt Nederland, 1989).

7.6 Verwijsprocedure

In globale zin heeft de alternatieve afdoening bij alle 43 projecten op dezelf-
de wijze vorm gekregen. Echter, één uniforme Halt-aanpak bestaat niet. Er is
een aantal verschillen tussen de projecten, zowel in de verwijsprocedure als in
het verloop van de afdoening zelf. In deze paragraaf wordt de verwijsproce-
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dure behandeld. Het verloop van de afdoening zelf komt in de volgende para-
graaf aan de orde.

Verwijscriteria
Of een jongere voor verwijzing naar Halt in aanmerking komt, is afhankelijk
van een aantal criteria die door de begeleidingscommissies van de projecten
vastgesteld zijn. De officier van justitie speelt hierin een cruciale rol. On-
danks het buiten-justitiële karakter van de afdoening wordt deze immers on-
der verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie toegepast.

Delict: Halt is in principe bedoeld voor de afdoening van vandalismezaken.
Vandalisme is een verzamelbegrip dat als zodanig geen wettelijke betekenis
heeft. In de praktijk hanteert de politie een lijst met feiten die voor Halt-ver-
wijzing in aanmerking komen. De lijst omvat een aantal misdrijven en over-
tredingen uit het Wetboek van Strafrecht, alsmede overtredingen uit de - lo-
kale - Algemene Politie Verordening. De meest gebruikte verwijsgronden
zijn: openlijke geweldpleging tegen goederen (art. 141 WvSr.), vernieling (art.
350 WvSr.), brandstichting (art. 157 WvSr.), baldadigheid (art. 424 WvSr.) en
graffiti (lokale APV's). In enkele projecten zijn daaraan nog beperkingen ver-
bonden. Zo wordt in Purmerend als voorwaarde gesteld dat er financieel aan-
toonbare schade aangericht is. Een aantal vandalistische feiten, zoals bijvoor-
beeld baldadigheid, komt zodoende niet voor Halt in aanmerking. In Gronin-
gen kan uitsluitend naar Halt worden verwezen indien materiële schade aan
(semi-)overheidseigendommen is toegebracht. In Hoorn is iets soortgelijks
aan de hand. Wanneer het om schade aan (semi-)overheidseigendommen
gaat en uitsluitend wanneer een jongere niet in staat blijkt om de schade in
zijn geheel te vergoeden, volgt verwijzing naar Halt. Bij zaken waarin particu-
lieren benadeeld zijn, wordt overigens wel direct naar het Hoornse project
verwezen. De situatie in Hoorn doet enigszins denken aan het project in Zoe-
termeer. Sinds enkele maanden voert de Zoetermeerse gemeente een streng
schadeverhaalbeleid. Is de gemeente benadeeld door vandalisme, dan wordt
geprobeerd, desnoods via incassobureau of deurwaarder, de dader het volle-
dige schadebedrag te laten betalen. Gaat de dader daar uiteindelijk toe over,
dan wordt de zaak niet meer via Halt afgedaan3° Er is toch al vergoed, zo
redeneert men. In Utrecht geldt een beperkende voorwaarde in die zin dat
alleen `second offenders' naar Halt gestuurd mogen worden. De `first offen-
ders' gaan niet naar Halt, maar worden direct met een politiesepot afgedaan.

In sommige plaatsen zijn dus nog beperkende voorwaarden aan de vanda-
listische verwijsgronden verbonden. In andere plaatsen daarentegen wordt het
begrip vandalisme nogal ruim geïnterpreteerd. Is een vernieling gepaard ge-
gaan met een klein diefstalletje (van baldadige aard), dan wordt de zaak toch
naar Halt verwezen; meestal wordt dan als verwijsgrond de vernieling aange-
houden. Bijvoorbeeld jongeren gooien ruiten van een schoolgebouw in, een
van hen komt op het idee om door de kapotte ruiten naar binnen te klimmen
en vervolgens wordt er wat meegepikt. Hoewel hier in juridische zin sprake is
van diefstal door middel van braak, bestaat in veel plaatsen de mogelijkheid
dergelijke zaken naar Halt te verwijzen.

In sommige plaatsen worden behalve vandalisme ook andere delicten naar
Halt verwezen. Halt Tilburg is hierin het meest extreem: alle feiten die onder
de noemer `kleine criminaliteit' vallen, komen in principe voor Halt in aan-

30 Sinds de invoering van dit beleid zijn nauwelijks meer vandalen via dit project afgedaan.
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merking. Dit betekent dat onder andere winkeldiefstal, fietsendiefstal en he-
ling via Halt afgehandeld kunnen worden. Ook in het Friese Ooststellingwerf
worden naast vandalisme nog andere delicten naar Halt verwezen: zowel win-
keldiefstal als eenvoudige diefstal. Voorwaarde is dan echter wel dat het om
`lichte' gevallen gaat. Vertegenwoordigt het gestolen goed een waarde van
meer dan ± f 100,-, dan komt de zaak niet voor Halt in aanmerking. In Dor-
drecht en Gorkum/Leerdam worden eveneens soms kleine winkeldiefstallen
naar Halt verwezen.

In de praktijk blijken er dus enkele projecten ook andere delicten dan van-
dalisme af te handelen. Delictsuitbreiding vormt al jaren een punt van discus-
sie in de Halt-projecten. De ongelijke behandeling van vandalen in vergelij-
king met jongeren die zich aan andere feiten van geringe ernst schuldig ge-
maakt hebben, vormt hiervoor een belangrijke voedingsbodem. Bijvoorbeeld
jongeren die met verf op een rolluik spuiten, worden in hun vrije tijd via Halt
aan het werk gezet, terwijl op een delict als bijvoorbeeld winkeldiefstal geen
enkele reactie volgt (althans zolang het de eerste of tweede keer is). In dit
licht moet de afdoening van (winkel)diefstallen, zoals bij enkele projecten
reeds in praktijk gebracht wordt, gezien worden. In de slotbeschouwing van
dit rapport (hoofdstuk 8) wordt de delictsuitbreiding van Halt nader bespro-
ken.

Tenslotte dient in dit verband het Rotterdamse `winkeldiefstalproject' te
worden genoemd. Ook daarbij gaat het om een alternatieve afdoening van
winkeldiefstallen, gepleegd door minderjarigen die aan vervolging kunnen
ontkomen door werkzaamheden ten gunste van de benadeelde te verrichten.
Dit project is echter in tegenstelling tot de hierboven beschreven projecten
uitdrukkelijk als afzonderlijk project (los van Halt) opgezet, in afwachting van
de ervaringen in de praktijk en het nog nader te bepalen beleid inzake de-
lictsuitbreiding.

De verzamelde gegevens over (± 3000) concrete vandalismezaken die van-
af 1 januari 1988 zijn afgehandeld, wijzen uit dat veruit het merendeel van de
cliënten wegens typisch `Halt-waardige' feiten bij de projecten terechtkomt
(zie tabel 41). In de praktijk blijken de meeste cliënten wegens graffiti
(37,4%), vernieling (33,5%) of baldadigheid (13,6%) te zijn verwezen. Het
aandeel van de verwijzingen op grond van feiten die niet onder de noemer
vandalisme vallen, blijkt vrij gering te zijn (5,5%).

Tabel 41: Aanleiding Halt-afdoening: praktijkcijfers

verwijsgrond aantal %

graffiti 1102 37,4
vernieling 989 33,5
baldadigheid 402 13,6
brandstichting 82 2,8
vuurwerkoverlast 208 7,1
diefstal (incl. met braak en winkeldiefstal) 153 5,2
overige niet-vandalistische feiten* 10 0,3

totaal 2946 100

' Onder de overige niet vandalistische feiten vallen: heling, eenvoudige mishandeling en ver-
boden wapenbezit.

Schadebedrag: Voor ongeveer 70% van de projecten is een maximum schade-
bedrag vastgesteld. Wordt dat bedrag overschreden, dan komt de zaak niet
meer voor Halt in aanmerking. De gehanteerde maxima variëren van f 500,-
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tot f 5000,-. Van de projecten die een maximum hanteren, houdt het meren-
deel een bedrag van f 1500,- als grens aan (86%).

De praktijkgegevens over de hoogte van de schade wijzen uit dat in onge-
veer 40% van de gevallen geen (noemenswaardige) schade aangericht is. Is er
wel schade aangericht, dan gaat het in ongeveer 10% van de gevallen om be-
dragen tussen f 500,- en f 1000,- en in 15% van de gevallen om bedragen van
meer dan f 1000,-. Met een kwart van de schadegevallen zijn dus niet onaan-
zienlijke bedragen gemoeid. (In de subparagraaf over schadebemiddeling
wordt hierover meerinformatie verstrekt.)

Leeftijd: Voor alle projecten geldt dat strafrechtelijk minderjarigen, jongeren
in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, voor Halt in aanmerking komen. In
vrijwel alle projecten bestaan daarnaast nog uitloopmogelijkheden.

Tabel 42: Leeftijdsgrenzen voor verwijzing naar Halt

leeftijd aantal %

12 t/m 17 jaar
12 t/m 17 jaar met uitloop naar boven
12 t/m 17 jaar met uitloop naar boven en onder

3
18
22

7,0
41,9
51,1

totaal 43 100

Voor bijna de helft van de projecten geldt een uitloopmogelijkheid naar bo-
ven zowel als naar onderen. Van die mogelijkheid kan gebruik gemaakt wor-
den, wanneer een delict in groepsverband is gepleegd. Strafrechtelijk meer-
derjarigen (in praktijk tot ± 21 jaar) die samen met minderjarigen een delict
hebben gepleegd, kunnen dan naar Halt verwezen worden, evenals hun min-
derjarige mededaders. Ook kinderen jonger dan 12 jaar die samen met 12-
tot en met 17-jarigen aangehouden zijn, kunnen naar die projecten verwezen
worden. Hier doet zich echter het probleem voor dat deze leeftijdscategorie
niet strafrechtelijk vervolgd kan worden, waardoor er bij weigering tot mede-
werking geen enkele andere vorm van sanctionering mogelijk is: een `stok
achter de deur' ontbreekt. Om die reden hanteert eveneens bijna de helft van
de projecten een strikte ondergrens van 12 jaar. Komen kinderen jonger dan
12 jaar bij Halt terecht, dan is dat doorgaans op uitdrukkelijk verzoek van de
ouders en is de afdoening aangepast. Deze kinderen verrichten geen alterna-
tieve werkzaamheden, maar krijgen de opdracht een opstel te schrijven of
een werkstukje over vandalisme te maken.

Tabel 43: Leeftijdsverdeling: praktijkcijfers

leeftijd aantal %

11 jaar 45 1,7
12 jaar 206 7,7
13 jaar 366 13,6
14 jaar 513 19,1
15 jaar 581 21,6
16 jaar 446 16,6
17 jaar 335 12,5
18 jaar 135 5,0
19 jaar 48 1,8
20 jaar 5 0,2
21 jaar 5 0,2

totaal 2685 100
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In de praktijk blijkt er zelden van de leeftijdsgrenzen van 12 tot en met 17
jaar te worden afgeweken. Het aandeel van de cliënten jonger dan 12 jaar is
gering (1,7%). De uitloopmogelijkheid naar boven wordt iets vaker benut.
Het zijn dan vooral de 18-jarigen (5,0%) en in mindere mate de 19-jarigen
(1,8%) die verwezen worden. Het aantal 20- of 21-jarigen is nihil. Doorgaans
komen strafrechtelijk minderjarigen bij Halt terecht, van wie de 15-jarigen
het sterkst vertegenwoordigd zijn. De gemiddelde leeftijd van de cliënten is
15 jaar.

Halt-recidive: Bij veertig projecten (93%) is een limiet gesteld aan het aantal
keer dat een jongere naar Halt verwezen mag worden. Bij zes projecten
(14%) is slechts één verwijzing mogelijk. Jongeren die een Halt-afdoening
achter de rug hebben, kunnen niet nogmaals naar Halt verwezen worden. In
het merendeel van de projecten is de limiet gesteld op twee verwijzingen
(72%). In drie van die projecten is als bijkomende voorwaarde gesteld dat de
tweede verwijzing niet binnen een periode van één jaar na de eerste verwij-
zing mag plaatsvinden. Alleen Halt Spijkenisse wijkt hiervan sterk af. Jonge-
ren kunnen twee maal per jaar naar dat project verwezen worden.

Het aandeel van de recidivisten varieert in de praktijk van 0% tot 14%.
Hierbij dient men zich te realiseren dat sommige projecten nog pas zo kort
operationeel zijn dat de kans op recidive gering is. Worden de recidivecijfers
van enkele reeds langer functionerende projecten bekeken, dan blijkt het
recidivepercentage rondom de 7% te schommelen: Rotterdam 7%, Eindho-
ven 5%, Dordrecht 8%, Capelle a/d IJssel 8%, Gouda 5%. Uitschieters on-
der de al langer functionerende projecten zijn Den Haag en Weert die beide
een recidivepercentage van 14% hebben.

Overige criteria: Naast de hierboven beschreven criteria zijn er nog enkele
criteria die zonder uitzondering voor alle projecten gelden. Bij alle projecten
geldt als ingangseis dat de verdachte het gepleegde feit bekent en zelf instemt
met de alternatieve afdoening via Halt. Dat brengt de verplichting met zich
mee dat de jongere meewerkt aan schadevergoeding, hetzij door het uitvoe-
ren van (herstel)werkzaamheden, hetzij door betaling, of door een combina-
tie van beide. Voorts dienen ook de ouders van de jongere toestemming voor
de afdoening te verlenen.

Verwijzende instantie
Jongeren kunnen op verschillende manieren bij Halt terechtkomen. De mo-
gelijkheid die het meeste recht doet aan de uitgangspunten van Halt is ver-
wijzing door de politie. De Halt-afdoening is immers een buiten-justitiële af-
handeling op politieniveau. Omdat het kan gebeuren dat de politie zaken ten
onrechte niet naar Halt maar naar het openbaar ministerie stuurt, is bij het
merendeel van de projecten voorzien in de mogelijkheid dat het openbaar
ministerie een zaak alsnog naar Halt verwijst.

Tabel 44: Mogelijke verwijzende instanties

verwijzende instantie aantal %

uitsluitend politie 1 2,3
uitsluitend openbaar ministerie 1 2,3
politie, openbaar ministerie 31 72,1
politie, openbaar ministerie, bemiddelaar 10 23,3

totaal 43 100
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Verwijzing door zowel politie als openbaar ministerie is op twee uitzonderin-
gen na bij alle projecten mogelijk. De uitzonderingen zijn Utrecht en Gronin-
gen. In Utrecht kan uitsluitend door de officier van justitie naar Halt verwe-
zen worden, evenwel op advies van de politie. Dit hangt samen met het feit
dat Halt Utrecht is bedoeld voor `second offenders' en niet voor `first offen-
ders'. In Groningen doet zich juist het tegenovergestelde voor. Daar kan uit-
sluitend de politie naar Halt verwijzen en het openbaar ministerie mengt zich
zo min mogelijk in de Halt-procedure.

In een tiental gemeenten kunnen jongeren behalve via de politie of het
openbaar ministerie door zogenaamde `bemiddeling' bij Halt terechtkomen.
Jongeren worden dan door bijvoorbeeld een schoolhoofd, buurthuiswerker,
advocaat of zelfs de ouders bij Halt aangemeld, buiten politie of justitie om.
Meestal is er sprake van niet al te ernstig vandalistisch gedrag, waar de be-
trokkenen iets tegenover willen stellen zonder de politie in te schakelen.
Hierbij doet zich echter het probleem voor dat er geen (voorlopig/verkort)
proces-verbaal achter de hand is waarop men kan terugvallen in het geval de
jongere zich niet aan de afspraken zou houden. Daarmee kan de geloofwaar-
digheid van het project in het geding komen. (Dit probleem komt in de vol-
gende subparagraaf in een wat ruimer verband nog aan de orde.) Projecten
die jongeren via bemiddeling aannemen, stellen om die reden vaak als voor-
waarde dat de politie alsnog in kennis wordt gesteld.

In de dagelijkse praktijk komt verwijzing naar Halt door bemiddeling nau-
welijks voor (0,4%). Evenmin komen verwijzingen door het openbaar minis-
terie vaak voor (3,8%). Het gros van de cliënten wordt door de politie naar
Halt verwezen (95,8%).

Proces-verbaal
Bij de verwijzing naar Halt wordt gebruik gemaakt van een verwijsformulier
waarop een aantal feitelijke gegevens over het gepleegde delict en persoons-
gegevens van de dader wordt genoteerd. De status van dit formulier varieert
nogal: (officieel) proces-verbaal, verkort proces-verbaal, voorlopig proces-
verbaal, rapport, Halt-bon. De verschillende verschijningsvormen van het ver-
wijsformulier hangen samen met het feit dat Halt-zaken in principe niet in de
justitiële documentatie terecht moeten komen (diversie), maar er tegelijker-
tijd behoefte is aan een soort machtsmiddel achter de hand voor het geval
dat een cliënt onverhoopt de afspraken over werkzaamheden en schadever-
goeding aan zijn laars lapt. De geloofwaardigheid van het project zou ernstig
ondermijnd worden wanneer in zo'n geval geen officiële reactie zou volgen.
Het (officieel) proces-verbaal biedt die mogelijkheid. Op basis daarvan kan
justitiële vervolging ingesteld worden. Een nadeel van het officieel proces-ver-
baal is echter weer dat het altijd bij justitie geregistreerd wordt, zelfs als de
zaak via Halt succesvol is afgehandeld, en daarmee strijdig is met het buiten-
justitiële uitgangspunt van de afdoening.

Voor dit dilemma zijn bij vrijwel alle projecten oplossingen bedacht. Op-
lossingen die op het eerste gezicht zeer verschillend lijken, maar in feite op
hetzelfde neerkomen. Het verwijsformulier kan een proces-verbaal zijn, maar
wordt dan niet naar het openbaar ministerie gestuurd en daar dus niet offi-
cieel ingeboekt, zoals bij een proces-verbaal gebruikelijk is. In feite heeft het
dan niet de status van een officieel proces-verbaal. Om die reden spreekt
men dan soms van een voorlopig proces-verbaal, soms van een rapport. In
andere gevallen wordt een verkort proces-verbaal opgemaakt. Dit bevat min-
der informatie dan een officieel of voorlopig proces-verbaal, maar wel vol-
doende informatie om in een officieel proces-verbaal omgezet te kunnen wor-

79



den, mocht dat nodig zijn. In Haarlem/Velsen en Dordrecht wordt van een
Halt-bon gebruik gemaakt. Deze is vergelijkbaar met een parkeerbon en
biedt als voordeel dat verbalisanten direct op de plek des onheils een bon
kunnen invullen zonder jongeren eerst naar het politiebureau over te brengen
voor het opmaken van een verbaal. Een nadeel is echter dat de Halt-bon
slechts een minimum aan gegevens bevat en daardoor moeilijk in een offi-
cieel proces-verbaal omgezet kan worden.

Samenvattend kan gesteld worden dat vrijwel overal een zodanige vorm
van verwijzing toegepast wordt dat Halt-zaken niet in de justitiële documen-
tatie terechtkomen, maar het tegelijkertijd mogelijk is om bij eventuele mis-
lukking, achteraf alsnog een officieel proces-verbaal op te maken en justitiële
vervolging in te stellen.

7.7 Alternatieve afdoening

Evenals de verwijsprocedure is het feitelijk verloop van de afdoening door de
begeleidingscommissies van de projecten aan richtlijnen gebonden. Wat dit
betreft, bestaat er evenmin als bij de verwijsprocedure uniformiteit onder de
projecten.

Afdoeningsvoorstel
Alvorens de werkzaamheden van start gaan en tot eventuele schadevergoe-
ding wordt overgegaan, voeren Halt-medewerkers twee gesprekken met de
cliënt. In die gesprekken komt aan de orde onder welke omstandigheden en
waarom het delict - de aanleiding tot de verwijzing - gepleegd is. Tevens
wordt gevraagd naar de achtergrond van de jongere (situatie thuis, op school
of werk). Daarnaast wordt de bedoeling van Halt uitgelegd en wordt de jon-
gere geacht zelf met een voorstel voor afhandeling te komen. Uiteindelijk
moeten die gesprekken resulteren in een afdoeningsvoorstel waar alle betrok-
kenen zich in kunnen vinden. Dit betekent dat in ieder geval Halt, de cliënt
zelf en zijn ouders of verzorgers met het voorstel akkoord moeten gaan.
Indien een schaderegeling wordt getroffen, is het van belang dat ook de be-
nadeelde zich in het afdoeningsvoorstel kan vinden. Daarnaast dient ook de
officier van justitie met het afdoeningsvoorstel akkoord te gaan, met uitzon-
dering van Groningen, waar de officier zich niet in de Halt-procedure mengt
(de rol van de officier van justitie bij de verschillende projecten wordt in een
volgende subparagraaf nader toegelicht).

Gedurende deze beginfase van het contact tussen Halt en de cliënt leggen
de Halt-medewerkers de nodige contacten ten behoeve van werkzaamheden
en eventuele schadevergoeding en dragen er zorg voor dat de daadwerkelijke
afdoening kan beginnen. Dit stadium van de afhandeling verloopt vrijwel
identiek bij alle projecten.

Alternatieve werkzaamheden
Alle projecten streven naar alternatieve werkzaamheden die in relatie tot het
gepleegde delict staan: schoonmaak- of herstelwerkzaamheden aan het be-
kladde c.q. vernielde object of, als dat niet mogelijk is, andere werkzaam-
heden, bij voorkeur ten gunste van de benadeelde. Worden ook winkeldief-
stallen via Halt afgehandeld, dan werkt de jongere bij voorkeur in het bena-
deelde winkelbedrijf. De volgende uitzonderingen zijn vermeldenswaard. In
Arnhem moeten alle cliënten na afronding van de alternatieve werkzaamhe-
den nog een werkstuk maken en in Oosterwolde komt het voor dat jongeren
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in plaats van alternatief werk bij een particulier of een gemeentelijke instan-
tie te verrichten, gedurende enkele middagen op het Halt-bureau een werk-
stuk of een `krant' moeten maken over een onderwerp dat in directe relatie
tot het gepleegde feit staat.

De Halt-medewerkers gaven te kennen over het algemeen weinig proble-
men te ondervinden bij het regelen van werkprojecten. Benadeelden zijn
doorgaans zeer bereidwillig om medewerking te verlenen. Dat geldt ook voor
winkeliers, een groep waarvan nogal eens gedacht wordt dat die van een der-
gelijke confrontatie met de dader niet gediend zou zijn.

Overal wordt geprobeerd om de zaken zo snel mogelijk af te handelen. Bij
bijna de helft van de projecten verstrijken gemiddeld vier weken of minder
tussen de verwijzing en de start van de werkzaamheden. De gemiddelde af-
handelingsduur bedraagt vrijwel nergens meer dan acht weken.

Tabel 45: Gemiddelde afhandelingsduur in weken: praktijkcijfers

weken aantal %

1 1 2,6
3 6 15,4
4 12 30,8
5 6 15,4
6 7 17,9
7 4 10,3
8 2 5,1
14 1 2,6

(nog niet gestart 4 - )

totaal 43 100

Toezicht op de werkzaamheden kan bij ongeveer de helft van de projecten
door zowel Halt-medewerkers als medewerkers van de werkplek uitgeoefend
worden. Bij 30% van de projecten houdt in principe altijd een Halt-medewer-
ker toezicht en bij de overige 20% wordt dat in principe overgelaten aan me-
dewerkers van de instelling waar de werkzaamheden plaatsvinden. De prak-
tijkcijfers wijken hier nauwelijks van af.

Tabel 46: Richtlijnen maximale duur werkzaamheden

aantal uren aantal %

8 1 2,3
10 1 2,3
20 13 30,2
24 8 18,6
25 5 11,6
28 1 2,3
30 1 2,3
40 8 18,6
50 1 2,3
80 1 2,3
geen richtlijn 3 7,0

totaal 43 100

De werkzaamheden kunnen minimaal vier uur (44,2%), twee uur (37,2%) of
één uur (4,7%) duren. In zes projecten (14,0%) is geen richtlijn voor de
minimale duur van het werk gesteld. De richtlijnen voor de maximale duur
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van de werkzaamheden variëren van acht (in Ooststellingwerf) tot 80 uur (in
Hoorn).

In de praktijk varieerde de gemiddelde duur van de werkzaamheden per
project van 2 tot 32 uur. De gemiddelde duur van het werk ligt bij 70% van
de projecten op acht uur of minder.

Schadebemiddeling
Met uitzondering van het Groningse project doen alle projecten aan schade-
bemiddeling (zie ook hoofdstuk 4). In de meeste projecten bekijkt men per
geval hoe de verhouding tussen betaling en vergoeding door middel van
werkzaamheden komt te liggen. Enkele projecten hanteren wat dit aangaat
de stelregel `een derde betalen en twee derde werken'.

Praktijkgegevens over het aantal schadegevallen, de hoogte van de schade-
bedragen en het aantal getroffen schaderegelingen bleken bij een aantal pro-
jecten niet, of slechts gedeeltelijk beschikbaar te zijn. Van de 43 projecten
waren er vier nog niet gestart, dus daarvan zijn in elk geval geen praktijkcij-
fers beschikbaar. Van de overige 39 projecten bleken er 15 op dit punt geen
bruikbare informatie te kunnen verschaffen. Het navolgende overzicht is der-
halve gebaseerd op de overige 24 projecten. Die 24 projecten hebben sinds 1
januari 1988 in totaal 1259 cliënten afgehandeld, van wie er 515 (noemens-
waardige) schade aangericht hadden. Dat betekent dat de proportie schade-
gevallen onder Halt-zaken op 41% ligt. In ruim een derde van die zaken ging
het om schadebedragen van f 100,- of minder en in 15,3% van de zaken om
bedragen van meer dan f 1000,- per cliënt (zie tabel 47). In de meeste scha-
degevallen heeft Halt een regeling weten te treffen: in 410 (80%) van de 515
schadezaken heeft Halt succesvol bemiddeld. Redenen waarom er geen scha-
devergoeding geregeld is, betreffen vaak een gebrek aan medewerking van
benadeelden: bijvoorbeeld benadeelden doen geen aangifte of benadeelden
proberen `er een slaatje uit te slaan', waar Halt niet op ingaat. Een enkele
keer is het voorgekomen dat de schade door de verzekering van benadeelde
gedekt werd.

Tabel 47: Aangerichte schade: praktijkcijfers

schade in f aantal %

tot en met 50 89 17,3
51-100 87 16,9
101-250 135 26,2
251-500 74 14,4
501-1000 51 9,9
meer dan 1000 79 15,3

totaal 515 100

Afloop van de afdoening
Zijn de werkzaamheden naar behoren verricht en eventuele afspraken om-
trent schadevergoeding nagekomen, dan is de zaak daarmee afgedaan. De
jongeren ervaren geen verdere gevolgen en in principe wordt er niets in het
kader van de wet op de justitiële documentatie geregistreerd. De zaken wor-
den in feite met een politiesepot afgedaan. Wanneer een zaak niet conform
het afdoeningsvoorstel is verlopen, dan wordt deze terugverwezen naar de
officier van justitie.

82



Rol van de officier van justitie
Aangezien de Halt-afdoening onder auspiciën van het openbaar ministerie
plaatsvindt, speelt de officier van justitie behalve bij de vaststelling van de
criteria en richtlijnen voor de afdoening, in concrete vandalismezaken nog
een zekere rol. In de verwijsprocedure is die rol over het algemeen minimaal,
met uitzondering van Utrecht waar uitsluitend door het openbaar ministerie
verwezen kan worden. Bij de overige projecten bestaat de rol van het open-
baar ministerie in de verwijsprocedure hieruit dat Halt ruggespraak met de
officier voert bij twijfel over de juistheid van een verwijzing (verwijscriteria).
In de praktijk gebeurt dat slechts incidenteel.

De betrokkenheid van de officier ligt vooral bij het afdoeningsvoorstel. In
principe dient de officier van justitie bij het merendeel van de projecten het
afdoeningsvoorstel goed te keuren, doorgaans vóór de start van de afdoening.
In sommige projecten geldt dat uitsluitend voor de wat ernstiger zaken. Bij
enkele projecten wordt als richtlijn aangehouden dat de officier een 'margina-
le toetsing' uitvoert, soms pas na afloop van de afdoening: `marginale toetsing
achteraf.

In de praktijk ziet de betrokkenheid van de officier bij het afdoeningsvoor-
stel er als volgt uit. In ± 65% van de projecten fiatteert de officier van justi-
tie alle afdoeningsvoorstellen voordat de werkzaamheden beginnen. In inci-
dentele gevallen wordt hier weleens van afgeweken, bijvoorbeeld wanneer dat
beter,in de tijdsplanning van een Halt-zaak past en er op grond van eerdere
zaken vrijwel volledige zekerheid over het akkoord van de officier bestaat.

In de overige projecten wordt een andere procedure gevolgd. Zo worden
in het arrondissement Den Bosch uitsluitend zaken met schadebedragen van
f 500,- of meer, of wanneer ten minste acht uur werk opgelegd is, ter goed-
keuring aan de officier voorgelegd. In de overige gevallen beslist de hulpoffi-
cier van justitie over het afdoeningsvoorstel. Het openbaar ministerie in Den
Bosch wordt van die zaken wel op de hoogte gebracht door middel van ko-
pieën van de verwijsformulieren, maar deze zaken worden alleen marginaal
getoetst. In de arrondissementen Breda en Roermond worden alle zaken pas
na afloop van de afdoening door middel van twee- of driemaandelijkse over-
zichten ter kennis van de officier van justitie gebracht: hier is dus sprake van
een marginale toetsing achteraf. Een soortgelijke procedure wordt in het
Noord-Hollandse Hoorn gevolgd. In Rotterdam is de zaak weer anders gere-
geld: Halt voert maandelijks overleg met de officier van justitie over afgeslo-
ten en nog lopende zaken. Hier blijft de rol van het openbaar ministerie voor
het merendeel van de zaken dus eveneens beperkt tot een marginale toetsing
achteraf. Zaken van het Haagse Halt-project worden alleen ter goedkeuring
aan het openbaar ministerie voorgelegd, wanneer het om proces-verbaalwaar-
dige feiten gaat. Van de overige zaken wordt de officier nooit op de hoogte
gebracht, ook niet achteraf. Het Groningse openbaar ministerie tenslotte ver-
vult geen enkele rol in de afdoening van concrete zaken. Afgezien van inci-
denteel overleg gedurende de verwijsprocedure over twijfelgevallen, wordt de
Groningse officier van justitie van geen enkele zaak op de hoogte gebracht,
zelfs niet na afloop van de afdoening.

Curieus is de wijze waarop veel projecten met de officier van justitie com-
municeren. Is het afdoeningsvoorstel gereed, dan stuurt Halt een formulier
naar de officier, waarop de aanleiding tot verwijzing en de afgesproken af-
doening genoteerd staan. Hetzelfde formulier wordt door de officier gere-
tourneerd, nadat hij daar op heeft aangetekend al dan niet met het voorstel
akkoord te gaan. Is de officier akkoord gegaan en heeft de cliënt zich aan de
afspraken gehouden, dan geeft Halt op hetzelfde formulier weer aan dat de
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afdoening naar behoren is verlopen en het formulier gaat opnieuw naar de
officier. Tenslotte geeft de officier op het formulier aan of hij al dan niet tot
vervolging zal overgaan en stuurt het formulier weer naar Halt. Hetzelfde
formulier, dat zoveel mogelijk voorgedrukt is, wordt tussen Halt en de offi-
cier van justitie heen en weer gestuurd. Om die reden wordt dit formulier
vaak `heen-en-weer-formulier' genoemd. (Overigens wordt in de praktijk een
en ander weleens telefonisch kortgesloten, vooruitlopend op de bezorging van
de post.)

7.8 Halt en Bureau Alternatieve Sancties

In hoeverre de activiteiten van het Bureau Alternatieve Sancties jeugdigen
(BAS) en Halt elkaar overlappen, is een onderwerp waar velen zich bezorgd
over maken, met name de coordinatoren alternatieve sancties en de betrok-
ken beleidsdirectie van het Ministerie van Justitie.` Tijdens de inventarisatie-
ronde is aan de Halt-medewerkers de vraag voorgelegd hoeveel van de ver-
wezen Halt-cliënten wellicht voor een alternatieve sanctie in aanmerking had-
den kunnen komen. Bij een aantal projecten kon men deze vraag niet beant-
woorden. Volgens de meeste projecten echter heeft 'die situatie zich nooit
voorgedaan, terwijl dat in enkele projecten weleens voorgekomen zou zijn.
Ook zijn door Halt weleens zaken naar de politie terugverwezen die uiteinde-
lijk via het openbaar ministerie bij het Bureau Alternatieve Sancties terecht-
gekomen zijn.

Het informatiegehalte van de verkregen antwoorden is dubieus. De ver-
wijsprocedure onttrekt zich immers goeddeels aan het gezichtsveld van de
Halt-medewerkers. Verwijzing naar Halt wordt in praktijk door de politie
verricht, onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van het openbaar ministe-
rie. De Halt-projecten zelf zijn daar niet of nauwelijks bij betrokken. Halt-
medewerkers raadplegen hoogstens de officier van justitie bij gevallen waarin
zij twijfelen of de criteria wel van toepassing zijn. In de slotbeschouwing van
dit rapport (hoofdstuk 8) zal de afbakening van beide afdoeningsvormen
nader aan de orde gesteld worden.

Ten aanzien van de werkprojecten kan vermeld worden dat ruim een der-
de van de Halt-projecten (38,5%) werkzaamheden regelt op plaatsen waar
eveneens alternatief gestraften te werk gesteld worden. Geprobeerd wordt
dan om te voorkomen dat Halt- en BAS-cliënten tegelijkertijd of in een zelf-
de ploeg werken. Op sommige plaatsen overleggen Halt en BAS geregeld
over werkprojecten en attenderen elkaar op geschikte gelegenheden.

7.9 Preventieve activiteiten

Tot dusver is de aandacht in dit hoofdstuk vooral uitgegaan naar de alterna-
tieve afdoening van vandalismezaken en alles wat daarmee samenhangt. Veel-
al wordt dat beschouwd als de primaire taak van Halt. Daarnaast onder-
nemen de projecten, zoals inmiddels bij de lezer bekend is, activiteiten in de
preventieve sfeer. Vrijwel alle projecten ontplooien preventieve activiteiten.
Daarbij is opvallend dat de mate waarin preventieve activiteiten van de grond

31
In paragaaf 1.2 is het verschil tussen beide afdoeningsvormen toegelicht.
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komen, rechtevenredig met de bestaansduur van het project lijkt te zijn. Een
glad verloop van de verwijsprocedure en de afdoening zelf laat zich niet van
de ene op de andere dag realiseren. Mede vanwege de afhankelijkheid van
diverse instanties en personen (onder meer openbaar ministerie, politie, ge-
meente, werkplekken), zonder wier betrokkenheid en medewerking de pri-
maire taak niet goed uitgevoerd kan worden, hebben projecten vaak te kam-
pen met aanloopproblemen. Pas wanneer de meest nijpende problemen zijn
opgelost, doordat het project meer bekendheid heeft verworven en de samen-
werking met andere betrokken partijen gestalte gekregen heeft, ontstaat
ruimte voor preventieve activiteiten. Voorts is de mate waarin Halt preventie-
ve activiteiten onderneemt, afhankelijk van andere activiteiten die gemeenten
reeds op dat gebied ontplooien en de mate van betrokkenheid van Halt daar-
bij.

De omvang van de preventieve activiteiten kan dus sterk variëren. Dat
geldt evenzeer voor de aard van die activiteiten en het bestuurlijk kader van
waaruit zij opgezet worden. Een volledig overzicht bieden is in dit bestek on-
mogelijk. Een goede indruk van de aard (en diversiteit) van deze activiteiten
verkrijgt men door kennis te nemen van hoofdstuk 6 van dit rapport. Daarin
wordt een aantal preventieve activiteiten van de projecten te Rotterdam, Dor-
drecht en Eindhoven vrij uitgebreid behandeld.

Tenslotte verdient één (enigszins afwijkende) preventieve activiteit nog
speciale vermelding: hulpverlening aan cliënten bij problemen in de persoon-
lijke sfeer. In de meeste projecten geldt als principe dat Halt zich beperkt tot
het leggen van contacten tussen de cliënt en professionele hulpverleningsin-
stanties. Althans in die gevallen waarin Halt vermoedt dat professionele hulp
gewenst is en de jongere daarmee instemt. Sommige Halt-medewerkers ga-
ven aan daarin soms nog iets verder te willen gaan, bijvoorbeeld door een
gesprek met ouders of leerkrachten te voeren. In hoeverre in de praktijk aan
(bemiddeling bij) hulpverlening is gedaan, is niet duidelijk. De eerlijkheid ge-
biedt te vermelden dat over deze kwestie in de inventarisatie niet voldoende
doorgevraagd is. In het jaarverslag van Halt Nederland wordt in dit verband
opgemerkt dat de Halt-projecten nog onvoldoende contacten met jeugdhulp-
verleningsinstellingen hebben. Die mededeling suggereert dat bemiddeling
van Halt op dit terrein (nog) niet vaak is voorgekomen.

7.10 Overige activiteiten

Nederlandse Spoorwegen
Sinds november 1988 worden bij wijze van experiment ook door de spoor-
wegpolitie aangehouden minderjarige vandalen naar Halt verwezen. Inciden-
teel gebeurde dit reeds voor die tijd, maar duidelijke afspraken ontbraken.
Het landelijk overleg `Halt Nederland' heeft dit experiment geregeld. Het
experiment, dat voorlopig één jaar zal duren, betreft Halt-projecten in Zuid-
Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In Zuid-Holland gaat het om de projec-
ten te Dordrecht, Capelle a/d IJssel, Delft, Gorkum/Leerdam, Den Haag,
Leiden, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Zoetermeer; in
Noord-Brabant neemt Halt West-Brabant deel (o.a. Roosendaal, Bergen op
Zoom) en in Zeeland het Halt-project te Goes.

Jongeren die wegens bekladding en vernieling van treinen, perrons en sta-
tions door de spoorwegpolitie worden aangehouden, kunnen via een speciaal
hiervoor ontworpen verwijsformulier naar het Halt-bureau in hun woonplaats
(of in de directe nabijheid daarvan) worden verwezen. Dit is overigens ver-
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schillend van de gang van zaken bij de incidentele gevallen vóór de start van
het experiment. Toen gold de plaats van delictpleging als uitgangspunt. Met
de Nederlandse Spoorwegen (NS) is overeengekomen dat de aangehouden
jongeren via de Halt-procedure op NS-terrein werkzaamheden zullen verrich-
ten, in combinatie met schadebetaling. In principe wordt een derde deel van
de schade betaald en twee derde vergoed door werkzaamheden ten behoeve
van de NS.

Door de NS wordt landelijke invoering overwogen, indien het experiment
een succes blijkt te zijn. Uitbreiding van deze aanpak zou in principe moge-
lijk zijn, gezien de ruime verspreiding van Halt-projecten over ons land.

De argeloze lezer verkeert op dit moment wellicht in de veronderstelling
dat ook voetbalsupporters die zich tijdens de treinreis van en naar de uitwed-
strijden van hun favoriete club misdragen, in het kader van dit experiment via
Halt afgedaan worden. Dat is niet het geval. Doorgaans voldoen deze suppor-
ters niet aan de door Halt gestelde criteria ten aanzien van delict en leeftijd.
Uit recent onderzoek van het WODC bleek dat bijna twee derde van de in
1987 door de politie aangehouden voetbalsupporters werd verdacht van agres-
sie tegen personen (Linckens en Berghuis, 1988). Uit hetzelfde onderzoek
kwam naar voren dat ruim 60% van de voetbalsupporters tot de leeftijdscate-
gorie 18 jaar of ouder behoort. Over het algemeen wordt geprobeerd voetbal-
vandalen via een versnelde gerechtelijke procedure af te handelen.

Aanpak van vuurwerkoverlast in de kerstvakantie
Een aantal Halt-projecten (onder meer Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haar-
lem/Velsen, Nijmegen, Oss, Vlaardingen, Rosmalen) heeft in overleg met
justitie en politie een speciale procedure ontwikkeld ter bestrijding van vuur-
werkoverlast rond de jaarwisseling. Jongeren die zich in deze periode schul-
dig maken aan het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden, kun-
nen via een versnelde Halt-procedure worden afgedaan.

Ter illustratie wordt de vuurwerkaanpak van het Halt-project in Haarlem/
Velsen geschetst. Voor de andere Halt-bureaus geldt een min of meer over-
eenkomstige procedure. Minderjarigen die worden aangehouden wegens het
afsteken van vuurwerk, worden door de politie via een op straat uitgeschre-
ven `mini-proces-verbaal' rechtstreeks naar bureau Halt verwezen, alwaar zij
zich zo spoedig mogelijk dienen te melden. Ter voorkoming van een transac-
tie kunnen zij werkzaamheden verrichten die direct verband houden met het
gepleegde feit, bijvoorbeeld vuurwerkafval opruimen of folders vouwen ten
behoeve van de Brandwonden Stichting te Beverwijk. Daarnaast moeten de
jongeren een lezing/diaserie van de Brandwonden Stichting bijwonen, die
speciaal ten behoeve van de Halt-afhandeling is samengesteld. Onttrekken de
verwezen jongeren zich aan deze afdoening, dan wacht hen direct een trans-
actie, afhankelijk van de leeftijd variërend van f 60,- (t/m 15 jaar) tot f 100,-
(16 jaar en ouder).

Volgens de betreffende projecten is gebleken is dat die aanpak goed
werkt. Derhalve gaan steeds meer Halt-projecten over tot een dergelijke
aanpak van vuurwerkoverlast, hoewel het een aanzienlijke extra werkbelasting
voor Halt met zich meebrengt. In een kort tijdsbestek krijgt het project im-
mers een groot aantal zaken te verwerken.
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7.11 Kosten en baten

In deze paragraaf wordt een voorzichtige poging tot een kosten-batenanalyse
van Halt ondernomen. Het zal duidelijk zijn dat dit een enigszins dubieuze
aangelegenheid is. Sommige kosten zijn onmiskenbaar, bijvoorbeeld het bud-
get dat een Halt-project jaarlijks te besteden heeft. Voor andere kostenpos-
ten is dat al veel minder duidelijk, bijvoorbeeld de kosten van de arbeid die
een politiesurveillant aan een Halt-zaak besteedt. Nog minder gemakkelijk in
geld uit te drukken vallen bijvoorbeeld de preventieve activiteiten die Halt-in
concrete vandalismesituaties onderneemt. Mutatis mutandis geldt hetzelfde
voor de baten van de Halt-afdoening. De bedragen die een vandaal dankzij
geslaagde schadebemiddeling door Halt aan de benadeelde betaalt, vormen
duidelijke baten. Met enige moeite valt ook nog wel te berekenen hoeveel
geld bijvoorbeeld een gemeente `ontvangt', wanneer een Halt-cliënt daar in
het kader van de alternatieve afdoening werkzaamheden verricht, maar aan-
gezien met de werkzaamheden vaak een deel van de schade wordt `afgekocht'
is het moeilijk de werkelijke baten te schatten. Volstrekt niet in geld uit te
drukken is de omvang van het vandalisme dat door de preventieve activiteiten
van Halt voorkomen wordt en hoeveel herstelkosten de gemeenschap daar-
mee bespaard blijven. Tenslotte zijn er nog niet-materiële baten van de Halt-
afdoening, bijvoorbeeld een minder verpauperde leefomgeving: abri's waarvan
niet alle ruiten beklad of kapot zijn. Het zal duidelijk zijn dat een volledige
en verantwoorde kosten-batenanalyse niet mogelijk is. Niettemin is het wel-
licht informatief om een aantal kosten- en batenposten op te sommen en
daarbij - voor zover mogelijk - concrete geldbedragen in te vullen.

Kosten
De belangrijkste (materiële) kosten van de Halt-afdoening worden gevormd
door de Halt-bureaus zelf. Hoewel de budgetten van de projecten sterk varië-
ren, bieden deze bedragen toch enig houvast. Worden de kosten van een
Halt-project op jaarbasis namelijk omgeslagen over het aantal afgehandelde
cliënten, dan rolt daar bij verschillende projecten een soortgelijk bedrag uit.
Per afgehandelde cliënt kost een Halt-bureau om en nabij de f 1000,-. (Om
de invloed van een gering aantal cliënten als gevolg van aanloopproblemen
bij pas gestarte projecten uit te schakelen, is deze berekening uitsluitend
uitgevoerd op de gegevens van enkele projecten die al langere tijd functione-
ren.) Duidelijk is dat dit bedrag niet overeenkomt met de reële kosten per
cliënt, want de Halt-aanpak behelst meer dan de alternatieve afdoening van
door de politie aangehouden vandalen. Wat betreft de afdoening is het in dit
verband wellicht nuttig om te wijzen op de activiteiten die per cliënt ont-
plooid worden. Halt voert twee gesprekken met de cliënt, regelt alternatieve
werkzaamheden en probeert een schaderegeling tot stand te brengen. Hiertoe
moet met verschillende instanties en personen van alles geregeld worden: de
politie, de officier van justitie, de benadeelde, de ouders van de jongere en de
jongere zelf. Hoewel de f 1000,- per cliënt niet de reële kosten per cliënt
weergeeft, is dit bedrag voorlopig bruikbaar als indicatie voor de kosten van
het project.

Behalve de kosten van het Halt-bureau zijn nog andere kosten met de
Halt-afdoening gemoeid. Zowel de politie als de officier van justitie zijn in de
procedure betrokken. Ervan uitgaande dat een officier van justitie op jaar-
basis f 150.000,- kost (inclusief werkgeversaandeel in de belastingen) en ge-
steld dat een officier van justitie gemiddeld tien minuten aan een Halt-zaak
besteedt, kost deze ongeveer f 18,- per Halt-cliënt (f 150.000,-/1400 uur per
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jaar = f 107,- per uur). Ook de rol van de politie in de Halt-afdoening
brengt kosten met zich mee. Gemiddeld zal een politiesurveillant (inclusief
werkgeversaandeel in de belastingen) f 80.000,- kosten. Stel dat een surveil-
lant gemiddeld 15 minuten aan een Halt-zaak besteedt, dan bedragen de kos-
ten voor de politie ongeveer f 14,- per cliënt (f 80.000,-/1400 = f 57,- per
uur). Hierbij dient men te beseffen dat in een situatie zonder Halt-project
door de politie aanmerkelijk hogere kosten gemaakt worden. De traditionele
afhandeling van zaken gaat met een enorme administratieve rompslomp ge-
paard. Een surveillant is daar naar schatting twee a vier uur mee bezig, waar-
mee aanzienlijke kosten gemaakt worden. De snelle Halt-procedure vraagt
een veel geringere tijdsinvestering en levert - aldus redenerend - dus een be-
sparing op. Daar staat tegenover dat in gemeenten waar geen Halt-projecten
bestaan, veelal niet wordt opgetreden tegen vandalisme. Op die manier beke-
ken, brengt de Halt-afdoening enige extra kosten met zich mee.

Resumerend valt het aandeel van justitie en politie in de totale kosten per
Halt-cliënt dus te verwaarlozen (waarmee overigens niet gezegd is dat de
kosten voor betrokken instanties te verwaarlozen zijn).

Uit deze berekeningen komt naar voren dat de kosten van de Halt-afdoe-
ning, omgerekend per cliënt, globaal ± f 1000,- bedragen. Het leeuwedeel
van deze kosten betreft de financiering van de projecten zelf. In vergelijking
daarmee zijn de kosten voor openbaar ministerie en politie nihil.

Aan de Halt-afdoening zijn nauwelijks niet-materiële kosten verbonden.
Die kunnen hooguit bestaan uit ergernis bij Halt-medewerkers over de zin-
loosheid van vandalistische feiten waarmee zij geconfronteerd worden, of
frustraties over een gebrek aan medewerking van jongeren, benadeelden of
andere betrokken instanties. De praktijk wijst echter uit dat een gebrek aan
medewerking eerder uitzondering dan regel is.

Baten
De baten van de Halt-afdoening zijn minder grijpbaar dan de kosten. Eerst
wordt geprobeerd om een indicatie te geven van de materiële schade van za-
ken die bij Halt terechtkomen. Van de steekproef van 179 cliënten blijkt ruim
30% (noemenswaardige) schade aangericht te hebben (zie hoofdstuk 4). Uit
de onder alle 43 projecten uitgevoerde inventarisatie blijkt dat ongeveer 40%
van de verwezen zaken met schade gepaard gaat (zie hoofdstuk 7). Op grond
van deze informatiebronnen kan rekening gehouden worden met een gemid-
deld schadebedrag per cliënt van ongeveer f 200,-, wanneer de schadebedra-
gen worden omgeslagen over alle cliënten. Per cliënt levert dit een baat ter
grote van het vergoede bedrag op. Zolang het gaat om bedragen die zonder
de bemiddeling door Halt nooit verhaald en betaald zouden zijn, wordt dus
een aanzienlijk bedrag opgeleverd.

Een andere baat van de afdoening wordt gevormd door de werkzaamhe-
den. Vaak werken de jongeren langer dan de benodigde tijd om de aange-
richte schade (of een equivalent daarvan) te herstellen c.q. te reinigen. Bo-
vendien worden ook werkzaamheden verricht door cliënten die geen aanwijs-
bare schade aangericht hebben. Vooral het verwijderen van graffiti is een lu-
cratieve aangelegenheid. Een professioneel schoonmaakbedrijf rekent al gauw
f 150,- à f 200,- per m2 te reinigen oppervlak. Hoeveel m2 een Halt-cliënt per
tijdseenheid reinigt, is sterk afhankelijk van de aard van de ondergrond.
Gladde oppervlakken, zoals metalen rolluiken of ruiten laten zich gemakkelij-
ker reinigen dan een stenen muur. Navraag bij enkele Halt-projecten leert
dat een cliënt gemiddeld ongeveer 1 m2 per uur schoonmaakt. Gemiddeld du-
ren de alternatieve werkzaamheden ongeveer zeven à acht uur (zie hoofdstuk
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4 en hoofdstuk 7), waarmee het bedrag dat de werkzaamheden cliënt opleve-
ren op ten minste f 1200,- uitkomt, althans wanneer graffiti wordt verwijderd.
Hierbij moeten twee kanttekeningen geplaatst worden. In de eerste plaats la-
ten benadeelden lang niet altijd graffiti verwijderen. Zou de door Halt-cliën-
ten verwijderde graffiti zonder het bestaan van Halt niet verwijderd worden,
dan kan hier moeilijk van een voordeel worden gesproken. In de tweede
plaats zijn waarschijnlijk lang niet alle alternatieve werkzaamheden financieel
zo lucratief als het verwijderen van graffitti.

Ook zijn er baten van de Halt-afdoening waarvan onmogelijk aangegeven
kan worden hoeveel geld ermee in het laatje komt. Uit het cliëntenonderzoek
is gebleken dat ná de alternatieve afdoening 60% van de cliënten minder van-
dalisme of helemaal geen vandalisme meer pleegt. Dat betekent dus een aan-
zienlijke besparing. Daarnaast zijn er nog effecten van de preventieve activi-
teiten, waarmee veel vandalisme (schade) voorkomen wordt. Dit bedrag valt
evenmin in geld uit te drukken. Tenslotte zijn er nog niet-materiële baten,
zoals genoegdoening - in niet-materiële zin - aan de benadeelden, een peda-
gogische uitwerking (normstelling) op de cliënten en wellicht een uitstraling
daarvan naar hun leeftijdgenoten, minder ergernis over de zinloosheid van
vernielingen en wellicht een vermindering van gevoelens van onveiligheid on-
der de burger. Een neveneffect van de afdoening is een minder verpauperde
omgeving die, zoals uit diverse onderzoeken naar voren gekomen is, minder
uitnodigt tot vandalisme dan een gehavende omgeving.

Samenvattend zijn de belangrijkste kosten:
- budget Halt-bureau;
- kosten tijdsinvestering openbaar ministerie;
- kosten tijdsinvestering politie.

De voornaamste baten zijn:
- vergoeding van aangerichte schade;
- niet-materiële genoegdoening aan benadeelden;
- werkzaamheden (meerwaarde);
- afname of uitblijven van vandalisme onder ex-cliënten;
- effecten van preventieve activiteiten;
- pedagogisch effect (normstelling);
- minder verpauperde leefomgeving (minder uitnodigend tot vandalisme).

De kosten en baten tegen elkaar afwegend, lijkt met de Halt-aanpak per sal-
do eerder winst dan verlies te worden geboekt. Men dient echter terdege te
beseffen dat het onmogelijk is om hierover volledig verantwoorde en onder-
bouwde conclusies te trekken. Een andere vraag hierbij is voor wiens reke-
ning de kosten en baten komen. De kosten lijken vooral voor rekening van de
gemeenschap (rijks- en lokale overheid) te komen. De baten komen eveneens
ten goede aan de rijks- en lokale overheid. Veel vernielingen betreffen im-
mers openbare voorzieningen. Maar ook particulieren en bedrijven profiteren
van de baten van de afdoening. (De door Halt-cliënten aangerichte schade
betreft voor ongeveer 70% (semi-)overheidsinstellingen en voor 30% particu-
lieren en bedrijven, zie Van Hees, 1988a en 1988b.)

Halt lijkt dus een goede investering voor de gemeenschap te zijn, want de
kosten en baten zijn redelijk in evenwicht en in niet-materieel opzicht zijn er
zelfs meer baten dan kosten. Hiermee zou ten onrechte de suggestie gewekt
kunnen worden dat met de oprichting van Halt-projecten het vandalismepro-
bleem uit de wereld geholpen kan worden. Dat is een te optimistische ziens-
wijze. Slechts een klein deel van de vandalen komt immers bij Halt terecht.

89



Gesteld dat de Halt-afdoening in heel Nederland toegepast zou worden en
alle projecten optimaal functioneren, dan zouden in het gunstigste geval jaar-
lijks 8.000 à 10.000 vandalen naar de projecten verwezen worden. Worden de
resultaten van self-reportonderzoek onder een steekproef van Nederlandse
jongeren (Junger-Tas en Kruissink, 1987) geëxtrapoleerd naar de totale Ne-
dérlandse jongerenpopulatie, dan plegen jaarlijks ruim 160.000 jongeren één
of meer vernielingen.

Slechts een fractie van de vandalen wordt dus naar Halt verwezen. Daar
staat weer tegenover dat de Halt-cliënten een relatief delinquente groep vor-
men die veel vandalisme pleegt (zie hoofdstuk 3) en dat de effecten van Halt
bovendien niet beperkt blijven tot de afgehandelde cliënten. In het voorgaan-
de is reeds gewezen op de baten van de preventieve activiteiten van Halt, de
mogelijke pedagogische uitstraling van de afdoening naar leeftijdgenoten van
de cliënten en de minder gehavende leefomgeving. In het licht van het totale
vandalismeprobleem bezien is de Halt-aanpak echter slechts één van de
maatregelen die kunnen bijdragen aan de preventie en bestrijding van vanda-
lisme.

Een bespreking van de in dit hoofdstuk beschreven resultaten en de implica-
ties daarvan, is opgenomen in het volgende hoofdstuk: de slotbeschouwing.
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8 Slotbeschouwing

8.1 Inleiding

Aanvankelijk in 1981 begonnen als experiment in een armoedig pandje in
Rotterdam, is Halt aan het einde van de jaren tachtig uitgegroeid tot een
organisatie van 43 projecten, die de helft van Nederland tot haar werkterrein
kan rekenen. De toename van vandalisme in de jaren zestig en zeventig, de
overbelasting van justitie en politie en het ontbreken van een adequate reac-
tie op regelovertredend gedrag vormden in eerste aanleg de aanleiding tot
deze experimentele aanpak van vandalisme. Die aanpak sloot goed aan bij
het enkele jaren later ontwikkelde `bestuurlijk preventiebeleid' van het kabi-
net Lubbers II inzake de `veel voorkomende criminaliteit'. Daarom is in het
kader van het plan `Samenleving en Criminaliteit' subsidie aan startende
Halt-projecten verstrekt. Als gevolg hiervan zijn de Halt-projecten in de afge-
lopen jaren als paddestoelen uit de grond geschoten.

Met dit onderzoek is beoogd om het `proces' van de Halt-aanpak in kaart
te brengen, na te gaan in hoeverre deze alternatieve aanpak effect sorteert en
licht te werpen op de efficiëntie - kosten en baten - van Halt. In dit hoofd-
stuk worden de voornaamste bevindingen van het onderzoek besproken,
waarna enkele aanbevelingen voor de toekomst van Halt gedaan worden.

8.2 Onderzoeksbevindingen

De resultaten van het totale onderzoek overziend, kan geconcludeerd worden
dat de Halt-projecten in samenwerking met gemeente, politie en justitie een
integrale aanpak van het vandalismeprobleem in praktijk brengen, die wel
degelijk effectief blijkt te zijn. Aan de doelstelling `bestrijding en preventie'
van vandalisme' wordt invulling gegeven door: 1) het verzorgen van een alter-
natieve afdoening voor minderjarige vandalen die door de politie zijn aange-
houden en 2) een heel scala van preventieve activiteiten dat zich, kan uit-
strekken van een individuele vandaal tot een hele wijk of gemeente.

Halt-cliënten
Een deel van het onderzoek betreft de jongeren die bij de projecten terecht-
komen: de cliënten van Halt. Hiertoe is een steekproef van 179 cliënten van
de projecten in Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven benaderd. Onder de
steekproef was de meest voorkomende aanleiding tot verwijzing naar Halt
vernieling (33,7%), direct gevolgd door graffiti (23,9%).

Een profielschets van de Halt-cliënten ziet er als volgt uit. Halt-cliënten
zijn doorgaans van' het mannelijk geslacht en 14 tot 16 jaar oud. Het meren-
deel van hen zit op school en functioneert daar redelijk tot goed, zonder in
extreme mate te spijbelen. De meeste cliënten wonen bij hun ouders thuis en
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hebben het daar naar hun zin. Overmatig gebruik van alcohol of softdrugs is
niet erg wijd verbreid onder deze jongeren. Wat betreft het functioneren op
school, de situatie thuis en het gebruik van alcohol en drugs vertoont de
Halt-groep een enigermate van de Nederlandse jongerenpopulatie afwijkend
gedrag, zonder dat van een ècht problematische groep gesproken kan wor-
den. Echter, wat betreft het plegen van delicten wijken de Halt-cliënten dui-
delijk van de gemiddelde Nederlandse jongeren af. Halt-cliënten plegen veel
delicten. Vandalisme, met name graffiti, het afsteken van vuurwerk buiten de
toegestane tijden, het vernielen van telefooncellen, het ingooien van ruiten,
maar ook winkeldiefstal en agressie tegen personen worden door de Halt-
cliënten veelvuldig gepleegd, veel vaker dan door een aselecte steekproef van
Nederlandse jongeren in dezelfde leeftijdscategorie (zie Junger-Tas en Kruis-
sink, 1987).

De wijze waarop de alternatieve afhandeling bij de steekproef van 179
cliënten is verlopen, komt - globaal gesproken - tamelijk goed overeen met
de uitgangspunten van de Halt-afdoening. Gemiddeld verstreken twee maan-
den tussen delictpleging en de start van de alternatieve werkzaamheden. In
60% van de gevallen vertoonden die werkzaamheden een relatie met het
gepleegde delict. Was er schade aangericht, dan werd door Halt in meer dan
de helft van de gevallen een schaderegeling tot stand gebracht. Deze alterna-
tieve aanpak bleek inderdaad effectief te zijn. In het jaar volgend op de Halt-
afdoening pleegde de steekproef van 179 cliënten minder vandalisme dan in
het voorafgaande jaar, terwijl het vandalismeniveau onder een door de politie
afgedane controlegroep uit een andere gemeente gelijk bleef. Om precies te
zijn: 21,0% van de Halt-cliënten pleegde na de afdoening helemaal geen
vandalisme meer en bij 41,9% van de Halt-cliënten werd een afname van
vandalisme geconstateerd. Onder de controlegroep werd bij slechts 25,0%
een afname van vandalisme geconstateerd, terwijl geen van deze jongeren
stopte met het plegen van vandalisme.

De effectiviteit van de afdoening blijkt niet afhankelijk te zijn van achter-
grondkenmerken van de jongeren, zoals de leeftijd, de situatie op school, de
situatie thuis of drank- en druggebruik. Hierbij dient aangetekend te worden
dat de Halt-groep wat dit aangaat geen echte probleemjongeren omvat. Of
de effecten ook bij een meer problematische groep, bijvoorbeeld de zoge-
naamde `randgroepjongeren', bereikt zouden worden, is nog maar de vraag.
Het is plausibel dat het succes van Halt voor een gedeelte juist toegeschreven
moet worden aan het feit dat deze jongeren geen echte probleemgroep vor-
men.

Onder de meer frequente vandalismeplegers werd een sterker effect waar-
genomen dan onder de incidentele overtreders. Bij dit resultaat dient men
echter wel te beseffen dat statistisch gezien de waarschijnlijkheid voor fre-
quente delictplegers om na de afdoening lager op de vandalismeschaal te
scoren dan ervoor, veel groter is dan om even hoog of nog hoger te scoren.
Omgekeerd geldt hetzelfde voor de incidentele plegers. Als kanttekening kan
hieraan toegevoegd worden dat een streven naar het volledig doen verdwijnen
van vandalisme onder minderjarigen wellicht een te pretentieuze optie is. Een
baldadig feit, een kleine bekladding of een vernielinkje is onder die leeftijds-
groep een veel voorkomend verschijnsel, dat op zich niet zoveel ongerustheid
over de delinquentie van de jeugd teweeg hoeft te brengen. Althans zo lang
het inderdaad bij incidenteel voorkomende feiten blijft. Dat de Halt-afdoe-
ning erin slaagt.om het vandalisme onder jongeren bij wie dit gedrag enigs-
zins uit de hand gelopen is, te doen afnemen - in een aantal gevallen tot op
het niveau van de incidentele overtreder - , kan als winst aangemerkt wor-
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den. Eén relativerende opmerking dient hierbij overigens wel gemaakt te
worden. De effecten van Halt zijn bekeken over een periode van één jaar na
de afdoening. In hoeverre er sprake is van een permanente gedragsverande-
ring die zich ook na dat jaar voortzet, is onbekend.

Van enkele aspecten van de Halt-afdoening kan op grond van leertheore-
tische principes verwacht worden dat zij een pedagogische uitwerking zouden
hebben: de korte tijd die verstrijkt tussen delictpleging en bestraffing en de
relatie tussen het delict en de afhandeling, die zowel tot uiting komt in de
aard van de werkzaamheden als in de eventueel te betalen schadevergoeding.
Deze kenmerken bleken echter op generlei wijze verband te houden met de
effectiviteit van de afdoening. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken
van dit verband is dat de relatie tussen delict en afdoening in de perceptie
van de betrokken jongeren toch wel duidelijk is. Of er nu wel of niet schade
vergoed wordt, of er nu wel of niet voor de benadeelde wordt gewerkt, of de
procedure iets langer of korter duurt, in de perceptie van de cliënten is het
verband tussen afdoening en verwijsgrond ongetwijfeld duidelijk aanwezig. Ze
zijn niet voor hun eigen plezier op vrije middagen of zaterdagen onbetaald
aan het werk. Daarbij dient men zich ook te bedenken dat in de twee ge-
sprekken die de cliënten bij Halt voeren, over de werkzaamheden altijd wordt
gesproken in termen van `iets tegenover hun daad stellen' of `iets goedma-
ken'. Bovendien krijgen de jongeren in het eerste gesprek, dat meestal binnen
twee weken na de verwijzing plaatsheeft, als opdracht mee naar huis om na
te denken over een afdoeningsvoorstel, waarover dan in het tweede gesprek
met hen onderhandeld zal worden. Zodoende wordt mogelijkerwijs toch een
duidelijke relatie tussen afdoening en delict gelegd, zonder dat de afdoening
zelf een dergelijke relatie feitelijk in zich bergt.

Preventieve activiteiten
De integrale Halt-aanpak van vandalisme omvat naast de alternatieve afdoe-
ning van vandalismezaken preventieve activiteiten. In veel gevallen. is een
verzoek van buitenaf, hetzij van naar Halt verwezen jongeren, hetzij van
gemeentelijke diensten of particuliere instanties, aanleiding om activiteiten te
starten. De verschillende activiteiten hebben met elkaar gemeen dat ze ge-
richt zijn op de preventie en bestrijding van vandalisme; qua problematiek,
opzet en uitvoering lopen ze echter sterk uiteen. Zo is in sommige gevallen
sprake van een duidelijk afgebakende, kort durende interventie, waarna de
direct betrokkenen het verder zelf moeten overnemen. In andere gevallen
echter is sprake van een projectmatige aanpak, waarbij door diverse instan-
ties en personen samengewerkt wordt om het vandalismeprobleem op te los-
sen.

In sommige gemeenten worden dergelijke preventieve activiteiten door
andere instanties uitgevoerd. Echter, juist bij Halt ontwikkelt zich, op basis
van de contacten met cliënten, veel kennis en deskundigheid over de achter-
gronden van vandalismegevoelige situaties. Om die reden is in de preventieve
sfeer een duidelijke rol voor Halt weggelegd. (Zie hoofdstuk 6 voor een be-
schrijving van een aantal preventieve activiteiten van de projecten te Dor-
drecht, Eindhoven en Rotterdam.)

Inventarisatie van de 43 Halt projecten
Teneinde inzicht te verkrijgen in de gang van zaken bij de verschillende pro-
jecten is een inventarisatie van alle 43 projecten gemaakt. Hiertoe zijn inter-
views bij de betrokken Halt-medewerkers afgenomen. Dit heeft een grote
hoeveelheid materiaal opgeleverd, waarvan in hoofdstuk 7 verslag gedaan is.
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De algemene conclusie die uit het materiaal getrokken kan worden, is dat de
aanpak van de 43 projecten in grote lijnen overeenkomt met het oorspron-
kelijke Halt-concept dat destijds in Rotterdam ontwikkeld is. Hoewel echter
alle projecten in feite op dat concept gebaseerd zijn, bestaan er tal van ver-
schillen, soms zelfs tussen de projecten binnen één arrondissement.

De projecten zijn over het gehele land verspreid. Relatief veel projecten
zijn gesitueerd in de Randstad en Noord-Brabant. Bijna de helft van de pro-
jecten heeft haar werkterrein uitgebreid tot een of meer plaatsen in de omlig-
gende regio. Hierdoor kan de Halt-afdoening ook toegepast worden in klei-
nere plaatsen die zich geen eigen Halt-project kunnen permitteren c.q. waar
de noodzaak tot een eigen project minder nijpend is.

Ongeveer 70% van de projecten is in organisatorisch opzicht bij de ge-
meente ondergebracht. De overige 30% heeft als stichting vorm gekregen of
maakt deel uit van reeds bestaande (welzijnswerk)stichtingen. In een interim-
rapportage over dit onderzoek (Kruissink, 1987) werden op basis van beperkt
materiaal vraagtekens gezet bij de stichting als organisatievorm voor Halt-
projecten. De vraag werd opgeworpen of de stichtingsvorm vanwege de 'af-
stand' tot de gemeente en andere betrokken instanties niet te zeer belemme-
rend zou werken; belemmerend in die zin dat de samenwerking met andere
instanties niet soepel zou verlopen. Zonder die samenwerking komen zowel
het verloop van de alternatieve afdoening als de preventieve activiteiten en de
integratie met het lokale vandalismebeleid in gevaar. Het nu beschikbare
materiaal geeft met name voor wat betreft de integratie in het gemeentelijk
beleid opnieuw aanleiding tot twijfels over de stichtingsvorm voor Halt-pro-
jecten. Onder de projecten die niet zijn ingekaderd in een meeromvattend
gemeentelijk vandalismebestrijdingsbeleid, blijken de stichtingen namelijk
disproportioneel sterk vertegenwoordigd te zijn.

Eén project is zowel organisatorisch als qua huisvesting bij de politie on-
dergebracht. Hoewel het hier om een tijdelijke oplossing gaat, lijkt het zinvol
om op deze plaats te waarschuwen voor een dergelijke situatie. Vooral huis-
vesting van Halt bij de politie kan verwarring bij het publiek teweegbrengen:
Het repressieve karakter van Halt zou in de perceptie van jongeren ten on-
rechte te veel nadruk kunnen krijgen - Halt als verlengstuk van de poli-
tie - en er zou voor jongeren een te hoge drempel kunnen ontstaan om bij
Halt aan te kloppen voor hulp of advies, bijvoorbeeld over het vinden van
een eigen jeugdhonk.

Het functioneren van Halt wordt bij alle projecten door een commissie
begeleid. Politie, justitie en gemeente hebben doorgaans in die begeleidings-
commissies zitting. Daarentegen is het Bureau Alternatieve Sancties zelden in
de begeleidingscommissies van Halt-projecten vertegenwoordigd. Behalve dat
dit strijdig is met de voorwaarden die verbonden waren aan de startsubsidie
die aan ± 30 projecten is verstrekt, is deze situatie enigszins verwonderlijk
gezien de raakvlakken tussen beide instanties.

Verwijzing naar Halt geschiedt aan de hand van een aantal criteria. Een
belangrijk criterium is het delict op grond waarvan naar Halt verwezen kan
worden. Bij sommige projecten wordt strikt volgens een lijst met
vandalistische feiten gewerkt. Hier en daar gelden zelfs ten aanzien van die
feiten nog beperkende voorwaarden. Dit heeft tot gevolg dat enkele projecten
zeer ver zijn afgedreven van de uitgangspunten van de oorspronkelijke Halt-
afdoening (zie paragraaf 7.6). Het meest extreme voorbeeld daarvan is het
Zoetermeerse project, waar de Halt-afdoening door het gemeentelijk schade-
verhaalbeleid in feite tot nul gereduceerd is.

94



Door andere projecten worden naast vandalistische feiten ook diefstallen,
winkeldiefstallen of andere `kleine criminele' feiten afgedaan. Van de ± 3000
sinds 1 januari 1988 afgehandelde cliënten is 95% wegens vandalistische fei-
ten verwezen en slechts ± 5% wegens andere feiten. In de praktijk loopt het
dus nog niet zo'n vaart, maar er zijn aanwijzingen dat de tendens om naast
vandalisme ook andere delicten via Halt af te doen sterker zal worden. Het
afhandelen van andere delicten dan vandalisme via de Halt-procedure is al
jaren een punt van discussie. De ongelijke behandeling van vandalen in ver-
gelijking met jongeren die zich aan andere feiten van geringe ernst schuldig
gemaakt hebben, vormt hiertoe de belangrijkste aanleiding. Op zich valt het
te verdedigen om ook andere feiten die tot de `veel voorkomende criminali-
teit' gerekend worden, met een lik-op-stuk-aanpak via Halt af te doen. Voor
een aantal van die feiten geldt immers, evenzeer als voor vandalisme, dat
meestal geen adequate officiële reactie volgt. De Halt-afdoening zou daarin
kunnen voorzien en biedt bepaalde voordelen: snelle reactie, buitenjustitiële
afhandeling, `straf' met een educatieve meerwaarde en eventueel schadever-
goeding.

Aan delictsuitbreiding kleven echter enkele problemen. Ten eerste dringt
zich de vraag op welke delicten, naar type en ernst, voor Halt in aanmerking
zouden komen. Halt is oorspronkelijk bedoeld voor feiten van geringe ernst.
Wanneer de delictsuitbreiding van Halt niet duidelijk afgebakend wordt, be-
staat het gevaar dat Halt zich te zeer op het terrein van de wat zwaardere
feiten begeeft. Daarmee komt dan tegelijkertijd ook de competentiesfeer van
het Bureau Alternatieve Sancties in beeld. Een hiermee samenhangend pro-
bleem betreft de verwijzing en de verantwoordelijkheid daarvoor. Doorgaans
worden jongeren door de politie naar Halt verwezen. De betrokkenheid van
de officier in de fase van verwijzing blijkt in de praktijk vrij gering te zijn.
Komen ook zwaardere feiten voor Halt in aanmerking, dan krijgt de politie
opeens een rol in de straftoemeting. Bij de verwijzing van vandalismezaken
speelt dat ook al enigszins, maar dan gaat het uitsluitend om feiten van
geringe ernst. De vraag is of een dergelijke rol van de politie wenselijk is. De
enige waarborgen tegen wildgroei, te sterke delegering van verantwoorde-
lijkheden naar de politie en overlap met het werkterrein van het Bureau
Alternatieve Sancties lijken: vastgestelde verwijscriteria en een zekere contro-
le door de officier van justitie op strikte naleving van die criteria. Daarnaast
vormt het ontbreken van uniformiteit onder de projecten een probleem bij
eventuele delictsuitbreiding. Waar het gaat dm de afhandeling van vandalis-
mezaken, zijn er al grote -verschillen tussen de projecten. Zouden ook ten
aanzien van de afhandeling van andere delicten verschillen tussen de projec-
ten ontstaan, dat wil zeggen geen consequent beleid over het hele land be-
zien, dan wordt de identiteit van Halt meer diffuus, terwijl tevens de rechts-
ongelijkheid vergroot wordt. Dit gevaar is niet denkbeeldig. De indruk be-
staat namelijk dat lang niet alle officieren van justitie delictsuitbreiding zullen
ondersteunen. Tenslotte is het de vraag in hoeverre een `integrale aanpak',
zoals bij vandalisme toegepast wordt, gerealiseerd kan worden bij de aanpak
van andere delicten. De oorspronkelijke Halt-aanpak omvat immers behalve
de alternatieve afdoening van de individuele vandaal, ook de aanleiding tot
het vandalistisch gedrag. Halt kan daarin soms bijdragen aan een oplossing
c.q. `oorzaken' wegnemen. Zo kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een Halt-
verwijzing blijken dat in een bepaalde buurt dringend behoefte aan een trap-
veldje voor de jeugd bestaat, waarna Halt samen met de betrokkenen pro-
beert om iets dergelijks te realiseren. Een dergelijke integrale aanpak valt bij
een aantal andere delicten wellicht minder goed te realiseren.
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Jongeren kunnen door diverse instanties naar Halt verwezen worden. In de
praktijk komen de meeste jongeren via de politie bij Halt terecht. De politie
vult daartoe een verwijsformulier in. Het verwijsformulier kan verschillende
vormen aannemen, onder andere proces-verbaal, voorlopig proces-verbalen,
verkort proces-verbaal, maar uiteindelijk komt de gang van zaken in de prak-
tijk er overal op neer dat geen officieel proces-verbaal wordt opgemaakt c.q.
het opgemaakte proces-verbaal niet ingeboekt wordt in de parketadministra-
tie, althans wanneer de cliënt de werkzaamheden naar behoren verricht en de
afspraken omtrent schadevergoeding nakomt. Deze gang van zaken doet
recht aan het diversiekarakter van de afdoening. Als de cliënt verzaakt, kan
doorgaans het verwijsformulier alsnog in een (officieel) proces-verbaal omge-
zet worden of kan het reeds opgemaakte proces-verbaal naar het openbaar
ministerie gestuurd worden, op basis waarvan de zaak vervolgd kan worden.
De eerder gesignaleerde problemen met het verwijsformulier (zie Kruissink,
1987) lijken hiermee uit de wereld te zijn geholpen, hoewel de term proces-
verbaal nog wel verwarring schept.

De officier van justitie speelt over het algemeen een belangrijke rol in de
vaststelling van de criteria ten aanzien van verwijzing en het verloop van de
afdoening zelf. In concrete zaken daarentegen blijft de rol van de officier
voornamelijk beperkt tot het accorderen van het afdoeningsvoorstel, veelal
door middel van `marginale toetsing'. Op sommige plaatsen gebeurt dit pas
na afloop van een zaak. In Groningen wordt de officier zelden van Halt-za-
ken op de hoogte gebracht. Hier bestaat het gevaar dat de verantwoordelijk-
heid van de officier van justitie voor de afdoening te veel uit het oog verloren
wordt en de politie en Halt te zeer autonoom gaan functioneren.

De gemiddelde duur van de afhandeling, gerekend vanaf het moment van
verwijzing tot de start van de alternatieve werkzaamheden, bedraagt ongeveer
acht weken. Geprobeerd wordt om werkzaamheden te organiseren die enige
relatie met het gepleegde delict vertonen. Volgens de projectmedewerkers
lukt dat tamelijk goed. Heeft het delict op grond waarvan naar Halt werd
verwezen, schade met zich meegebracht, dan probeert Halt een schaderege-
ling te treffen. Ongeveer 40% van de Halt-zaken brengt schade met zich mee
en in 80% van de schadezaken weet Halt een bevredigende regeling te tref-
fen.

Ten aanzien van de afbakening tussen bureau Halt en het Bureau Alternatie-
ve Sancties kan opgemerkt worden dat er vooralsnog nauwelijks reden tot
ongerustheid over overlap in werkterreinen is. De delicten die bij Halt te-
rechtkomen, zijn voor 95% vandalistische feiten. Worden andere delicten via
Halt afgehandeld, dan gaat het doorgaans om feiten van geringe ernst, een
enkele uitzondering daargelaten. Wel zouden hier in de toekomst, wanneer
de tendens om ook andere delicten via Halt af te handelen zich doorzet,
problemen kunnen ontstaan. Problemen in die zin dat de grenzen tussen de
werkterreinen van beide instanties te zeer vervagen. Dat kan voorkomen
worden door vastomlijnde verwijscriteria voor beide afdoeningsvormen (de-
lictsafbakening) en een duidelijke stellingname inzake de toekomst van de
Halt-projecten.

Bij de vaststelling van het beleid voor de toekomst van Halt is een taak
weggelegd voor het openbaar ministerie, het landelijk overleg van Halt-pro-
jecten, de Bureaus Alternatieve Sancties, de Centrale Politie Recherche
Commissie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de verantwoor-
delijke beleidsdirecties van het Ministerie van Justitie.
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8.3 Aanbevelingen

Vooruitlopend op het nader te bepalen beleid inzake de Halt-aanpak, kunnen
op basis van de resultaten van het onderzoek enige aandachtspunten c.q.
aanbevelingen geformuleerd worden.

Continuering en uitbreiding
Op grond van de positieve effecten die bij alternatief afgehandelde vandalen
aangetoond zijn, gezien de aard en diversiteit van de preventieve activiteiten
en gegeven de kosten-batenverhouding heeft Halt zeker bestaansrecht. Het
zou derhalve aanbeveling verdienen om deze integrale aanpak van vandalisme
te continueren en Halt zodanig uit te breiden dat de alternatieve afdoening in
het hele land toegepast kan worden.

Uniformiteit
Er zou een uniforme Halt-afdoening - althans in hoofdlijnen - op landelijk
niveau nagestreefd dienen te worden, zowel vanuit het oogpunt van rechts-
gelijkheid als vanwege de identiteit van Halt.

Verantwoordelijkheid van openbaar ministerie
Het zou aanbeveling verdienen om de eindverantwoordelijkheid van het
openbaar ministerie voor de Halt-afdoening te benadrukken door de (mar-
ginaal) toetsende rol van de officier van justitie in Halt-zaken te handhaven
en te formaliseren.

Delietsuilbreiding
Het via Halt afdoen van andere `veel voorkomende criminaliteit', die qua
ernst vergelijkbaar is met de huidige `Halt-feiten', verdient serieuze overwe-
ging vanwege de voordelen van deze alternatieve afdoening: buiten-justitiële
afdoening, pedagogisch verantwoorde sanctionering, snelle afhandeling, scha-
devergoeding aan benadeelde. Nagegaan zou kunnen worden in hoeverre een
`integrale aanpak', zoals Halt ten aanzien van vandalisme in praktijk brengt,
zich laat realiseren voor andere vormen van `veel voorkomende criminaliteit'.

Wanneer andere `veel voorkomende criminaliteit' via Halt afgehandeld zou
worden, zou strikt de hand gehouden moeten worden aan criteria die door
het openbaar ministerie in samenwerking met de politie vastgesteld worden.
Daarbij zou nauw toegezien moeten worden op een duidelijke delictsafbake-
ning (naar type en ernst), mede in relatie tot het Bureau Alternatieve Sanc-
ties.

Schadebemiddeling
De Halt-afdoening biedt goede mogelijkheden om te bemiddelen tussen da-
ders en slachtoffers van vandalisme. In principe wordt immers al contact ge-
legd met benadeelden teneinde de alternatieve werkzaamheden van de cliën-
ten zoveel mogelijk te doen aansluiten op het gepleegde feit en daarmee een
pedagogisch verantwoorde sanctie toe te passen. Gezien de mogelijkheden
die de Halt-afdoening als zodanig in zich heeft om schadebemiddeling tussen
daders en slachtoffers van vandalisme tot stand te brengen, en mede gezien
de beperkte mogelijkheden tot schadeverhaal die er voor die slachtoffers
bestaan (zie paragraaf 4.5), verdient het aanbeveling om schadebemiddeling,
zoals in veel gevallen al door Halt in praktijk gebracht wordt, consequent in
de Halt-afdoening op te nemen.

Registratie in de justitiële documentatie
In overweging nemende dat vrijwel uitsluitend geringe feiten- naar Halt ver-
wezen worden en gezien de effecten van de afdoening op de cliënten lijkt het
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niet aan te bevelen desbetreffende jongeren in de justitiële documentatie op
te nemen. Derhalve zou aan het diversiekarakter van de afdoening volledig
recht gedaan moeten worden door registratie in het kader van de wet op de
justitiële documentatie achterwege te laten.

Organisatievorm
Het onderbrengen van Halt bij de gemeente lijkt de voorkeur te verdienen
boven de stichtingsvorm. Onderbrenging van Halt bij de gemeente is bevor-
derlijk voor een integratie in het lokale `bestuurlijk preventiebeleid' en voor
een goede samenwerking met andere instanties, zoals gemeente, politie,
openbaar ministerie en (benadeeld) bedrijfsleven. Wanneer een Halt-project
als zelfstandige stichting wordt opgezet, verdienen samenwerking met betrok-
ken instanties en integratie van het project in het lokale `bestuurlijk preven-
tiebeleid' speciale aandacht.

Financiering
Uitgaande van de huidige visie van de rijksoverheid dat niet alleen politie en
justitie de verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding en preventie van
`veel voorkomende criminaliteit', maar in feite de gehele samenleving, ligt het
voor de hand om de bekostiging van Halt in het kader van het bestuurlijk
preventiebeleid gedeeltelijk aan de lokale overheden over te laten. Voor
zover de rijksoverheid echter bijdraagt aan criminaliteitspreventie, valt een
bijdrage aan Halt te overwegen. Indien men bedenkt dat Halt in feite een
zekere vorm van sanctionering toepast, hetgeen toch bij uitstek een taak van
justitie is, dan lijkt een structurele bijdrage van de rijksoverheid zeker het
overwegen waard. (Met die bijdrage wordt niet gedoeld op de relatief geringe
kosten van de tijdsinvestering van openbaar ministerie en politie in Halt-
zaken.)
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Bijlage 1: Samenstelling van de begeleidings-
commissie

Voorzitter: Dhr. H. Bosse, afdeling Welzijn, gemeente. Eindhoven

Leden: Mw. mr. G. van Eldijk, Openbaar Ministerie Den Haag

Mw. drs. A. van Hees, Halt Rotterdam; met ingang van 1/7/1989 Halt
Nederland; Halt Den Haag

Dhr. H. Huussen, gemeente Utrecht

Dhr. H. Kortland, Halt Dordrecht

Dhr. mr. J.W. Leeuwenburg, Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Crimi-
naliteit van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken (SBPC);
met ingang van 1/7/1989 opgevolgd door mw. mr. GA. Ponsteen, SBPC

Dhr. N. Mastenbroek, Jeugd- en Zedenpolitie Rotterdam; met ingang van
1/3/88 Centrale Recherche Informatiedienst

Dhr. drs. A.J. van Parijs, Directie Kinderbescherming, Ministerie van
Justitie; met ingang van 1/1/1989 opgevolgd door dhr. drs. C.MA. Op-
penheimer, Directie Jeugdbescherming en Reclassering, Ministerie van
Justitie

Dhr. J. Schipper, Jeugdpolitie Den Haag; met ingang van 1/5/1988 opge-
volgd door dhr. F.P.J. Peltenburg, jeugdpolitie Den Haag

Dhr. drs. P. van Soomeren, Bureau Criminaliteitspreventie Van Dijk en
Van Soomeren B.V. Amsterdam
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Bijlage 2: Overzicht van delinquentie-items in de self-
reportvragenlijst

- Heb je het afgelopen jaar weleens dingen beklad of volgekliederd met stiften of
met een spuitbus, zoals een muur of een tramhuisje, of in de tram/bus?

- Heb je het afgelopen jaar weleens met opzet iets beschadigd of kapot gemaakt?
- a. Bijvoorbeeld een telefooncel vernield?

b. Bijvoorbeeld een straatlantaarn vernield?
c. Bijvoorbeeld ruiten ingegooid of opzettelijk met een voetbal kapot geschoten?
d. Bijvoorbeeld een auto vernield?
e. Bijvoorbeeld een fiets vernield?
f. Bijvoorbeeld in bus/tram/trein dingen vernield?
g. Bijvoorbeeld andere dingen vernield?

- Heb je het afgelopen jaar weleens iets uit een winkel meegenomen zonder te be-
talen?

- Heb je het afgelopen jaar weleens een brandje aangestoken, bv. in een kelder, een
fietsenbox of een houten keet, of ergens anders?
(Verbranden van kerstbomen niet meetellen.)

- Heb je het afgelopen jaar weleens vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet toegestaan
was?
(Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan op oudejaarsnacht.)

- Heb je het afgelopen jaar weleens met opzet iemand op straat, op school, in de
disco of in een café geslagen of geschopt?
(Tenrgslaan of tenrgsehoppen als verdediging niet meetellen.)

- Ben je het afgelopen jaar weleens zonder toestemming ergens naar binnen geklom-
men, bijvoorbeeld in een school of huis?
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Bijlage 3: Sociaal-demografische kenmerken van de
cliënten die in 1987 naar de Halt-projecten
te Rotterdam, Eindhoven en Dordrecht zijn
verwezen

Tabel 1: Leeftijdsverdeling per project, in 1987; in %

Rotterdam Eindhoven Dordrecht Dordt-reg.
leeftijd (N=287) (N=182) (N=111) (N=174)

jonger dan 12 jaar 2,8 1,1 0,0 0,0
12 jaar 7,6 7,1 11,7 2,3
13 jaar 16,0 10,4 19,8 8,0
14 jaar 15,0 18,1 18,0 16,1
15 jaar 25,1 23,1 22,5 23,0
16 jaar 18,1 18,7 11,7 23,0
17 jaar 11,5 9,9 12,6 17,2
18 jaar of ouder 3,8 11,4 3,7 10,3

totaal 100 100 100 100
gemiddelde leeftijd 14,7 15,2 14,5 15,5

Tabel 2: Sekseverdeling per project, in 1987; in %

Rotterdam Eindhoven Dordrecht Dordt-reg.
sekse (N=287) (N=182) (N=111) (N=174)

jongen
meisje

98,3
1,7

96,2
3,8

99,1
0,9

97,7
2,3

totaal 100 100 100 100

Tabel 3: Etniciteit per project, in 1987; in %

Rotterdam' Eindhoven Dordrecht Dordt-reg.
etniciteit (N=287) (N=182) (N=111) (N=174)

Nederlanders 70,0 92,3 90,1 97,7
Surinamers 13,6 2,8 0,0 1,2
Turken 3,5 2,2 7,2 0,0
Marokkanen 4,9 2,8 0,0 1,2
anders 8,0 0,0 2,7 0,0

totaal 100 100 100 100

' De cijfers van Halt Rotterdam over de verwijzing van etnische minderheden zijn gebaseerd
op ruwe schattingen.

105



Bijlage 4: Gegevens over de Halt-afdoening bij de
steekproef van 179 cliënten, uitgesplitst per
project

Tabel 1: Relatie tussen delict en werk

Dordrecht Eindhoven Rotterdam

relatie delict-werk aantal % aantal % aantal %

werk in direct verband met delict 8 14,5 11 23,0 10 20,0
werk in verlengde van delict 31 56,4 10 20,8 23 46,0
geen verband tussen delict en werk 16 29,1 27 56,2 17 34,0

(werk waarvan verband onbekend is 0 - 4 - 0 - )
(niet te achterhalen 22 - 0 - 0 - )

totaal 77 100 52 100 50 100

Tabel 2: Duur van de werkzaamheden

Dordrecht Eindhoven Rotterdam

aantal uren aantal % aantal % aantal %

2 - - 3 5,8 - -
3 - - 1 1,9 - -
4 28 50,9 17 32,7 20 40,0
5 - - 3 5,8 - -
5,5 - - 1 1,9 - -
6 - - 15 28,8 - -
7,5 - - 1 1,9 - -
8 18 32,7 4 7,7 19 38,0
10 - - 2 3,8 - -
12 4 7,3 2 3,8 7 14,0
16 1 1,8 - - 4 8,0
20 2 3,6 3 5,8 - -
32 2 3,6 - - - -

(niet te achterhalen 22 - - - - - )

totaal 77 100 52 100 50 100
gemiddeld 7,7 6,4 7,6
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Bijlage 5: Kenmerken van de controlegroep (Utrecht)
vergeleken met de Halt-groep

In deze bijlage wordt op basis van de eerste afname van de vragenlijst een aantal
kenmerken van de controlegroep met de Halt-groep vergeleken.

De demografische variabelen sekse, leeftijd en etniciteit zijn in hoofdstuk 2 bij de
verantwoording van de steekproeftrekking reeds aan de orde gekomen. Ten aanzien
van sekse blijken de jongens in beide groepen ruim in de meerderheid te zijn. De 15-
jarigen komen in beide groepen het meeste voor, maar desondanks is de gemiddelde
leeftijd in de controlegroep bijna een jaar lager (14,5) dan in de Halt-groep (15,4).
Wat betreft etniciteit, verschillen de groepen enigszins: de Halt-groep omvat meer
Nederlanders (88,3%) dan de controlegroep (72,2%). Opvallend is het relatief grote
aandeel van Marokkanen (18,9%) in de controlegroep. Wat de demografische varia-
belen betreft, kunnen dus wel enkele verschillen tussen beide groepen geconstateerd
worden.

Tabel 1: Aanleiding tot politiecontact c.q. Halt-verwijzing

delict

vernieling
graffiti
baldadigheid
brandstichting
vuurwerk
diefstal
insluiping
winkeldiefstal

vernieling en graffiti
vernieling en baldadigheid
vernieling en diefstal
vernieling en vuurwerk
brandstichting en vernieling
insluiping en vernieling
overige combinaties

(niet te achterhalen

totaal

controlegroep Halt-groep

aantal % aantal %

20 22,2 55 33,7
2 2,2 39 23,9

30 33,3 22 13,5
3 3,3 11 6,7
- - 6 3,7
5 5,6 2 1,2

12 13,3 1 0,6
12 13,3 - -

- - 10 6,1
3 3,3 4 2,5
- - 3 1,8
- - 2 1,2
1 1,1 2 1,2
2 2,2 1 0,6
- - 5 3,1

- - 16 - )

90 100 179 100

Vernieling en baldadigheid maken in beide groepen (zie tabel 1) ongeveer de helft uit
van de aanleiding tot het contact met de politie (dat bij de Halt-groep in de verwij-
zing naar Halt resulteerde). Relatief grote verschillen doen zich voor bij graffiti
(23,9% in de Halt-groep tegen slechts 2,2% in de controlegroep), insluiping (13,3%
van de controlegroep en 0,6% van de Halt-groep) en winkeldiefstal (13,3% van de
controlejongeren en geen enkele Halt-cliënt)-

Ook wat de aanleiding tot het politiecontact betreft, kunnen dus enkele verschillen
geconstateerd worden. De problemen om met een redelijk vergelijkbare controle-
groep in contact te komen (zie hoofdstuk 2) behoren tot de voornaamste oorzaken
van deze verschillen. Elders in dit rapport is al opgemerkt dat de aanwezigheid van
een goed functionerend Halt-project bij de politie een zekere alertheid ten aanzien
van vandalismezaken met zich meebrengt. In Utrecht, waar de controlegroep vandaan
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komt, was ten tijde van de dataverzameling nauwelijks sprake van een Halt-project en
dientengevolge onder de politie geen speciale aandacht voor vandalismezaken. Zo kan
het nagenoeg ontbreken van graffiti-contacten in de controlegroep verklaard worden.
Graffiti is bij veel Halt-projecten immers een belangrijke verwijsgrond.

Het aantal in de dag- en nachtrapporten van de Utrechtse politie voorkomende
vandalismegevallen liet, zoals in hoofdstuk 2 reeds aangegeven, enigszins te wensen
over. Om binnen een redelijk tijdsbestek toch op een verantwoorde steekproefgrootte
uit te komen is de controlegroep aangevuld met jongeren die wegens kleine winkel-
diefstallen (tot f 10,-) met de politie in aanraking gekomen zijn. Hiervoor is doelbe-
wust gekozen, hoewel dat delict in principe niet voor een Halt-afdoening in aanmer-
king zou zijn gekomen. De wetenschap dat veel Halt-cliënten behalve vandalisme ook
winkeldiefstal plegen, biedt enige rechtvaardiging voor deze puur op praktische gron-
den gebaseerde handelwijze.

Ondanks de verschillen in verwijsgrond tussen beide groepen is het uiteindelijk re-
sultaat redelijk geslaagd te noemen: de controlegroep bestaat voor het merendeel uit
jongeren die wegens `Halt-waardige' vandalismefeiten met de politie in aanraking
gekomen zijn.

Ook uit de wijze waarop de Utrechtse politie op deze zaken gereageerd heeft, kan
deze conclusie getrokken worden (zie tabel 2). In meer dan de helft van de gevallen
is volstaan met een reprimande, bij 17,8% van de controlegroep zijn daarnaast ook de
ouders ingelicht. Een iets zwaardere reactie, een `rapport minderjarige', volgde in
20% van de gevallen, terwijl bij slechts twee jongeren een proces-verbaal werd opge-
maakt. De wijze waarop de zaken van de controlegroep door de Utrechtse politie
afgedaan zijn, betekent dat het doorgaans om relatief lichte zaken gegaan is, en dat is
juist het type zaken dat in principe voor verwijzing naar Halt in aanmerking komt.

Tabel 2: Politie-afdoening bij de controlegroep

afdoening aantal %

reprimande 50 55,6
ouders inlichten 16 17,8
rapport minderjarige 18 20,0
proces-verbaal 2 2,2
anders 4 4,4

totaal 90 100

Globaal gesproken blijken de beide groepen zich in het jaar voorafgaand aan de af-
doening ongeveer in dezelfde mate aan delinquentie schuldig gemaakt te hebben
(tabel 3).

Tabel 3: Pleegfrequentie van (in het onderzoek opgenomen) delicten

controlegroep Halt-groep

frequentie aantal % aantal %

0 4 4,4 11 6,1
1 16 17,8 14 7,8
2 9 10,0 21 11,7
3-5 17 18,9 33 18,4
6-10 17 18,9 30 16,8
11-50 17 18,9 49 27,4
51-100 5 5,6 12 6,7
101-550 S 5,6 9 5,0

totaal 90 100 179 100
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Toetsing van de gemiddelde aantallen gepleegde delicten, voor zover in de self-re-
portlijst opgenomen, wist uit dat de beide groepen niet significant verschillen (t=-
0,12, df=267, p=0,907).

Worden uitsluitend de vandalistische feiten in beschouwing genomen, dan blijken
er evenmin veel verschillen tussen de groepen te bestaan, zie tabel 4.

Tabel 4: Pleegfrequentie van (in onderzoek opgenomen) vandalistische feiten

controlegroep Halt-groep

frequentie aantal % aantal %

0 9 10,0 15 8,7
1 19 21,1 20 11,6
2 11 12,2 31 17,9
3-5 19 21,1 30 17,3
6-10 12 13,3 23 13,3
11-50 12 13,3 37 21,4
51-100 3 3,3 11 6,4
101-550 5 5,6 6 3,5

totaal 90 100 173 100

Toetsing van de gemiddelde aantallen gepleegde vandalistische feiten levert geen sig-
nificant verschil op: (t=-0,07, df=155,14, p=0,943).'

Tot slot van deze bijlage worden in vogelvlucht enkele achtergrondkenmerken van
beide groepen met elkaar vergeleken.

Tabel 5: Dagelijkse bezigheid

dagelijkse bezigheid

school, opleiding
werk
werk en school (partieel leerplichtig)
werkloos

totaal

controlegroep Halt-groep

aantal % aantal %

83 92,2 162 90,5
1 1,1 10 5,6
1 1,1 5 2,8
5 5,6 2 1,1

90 100 179 100

Beide groepen bestaan voor ruim 90% uit schoolgaanden. De meest voorkomende
schooltypen onder de Halt-steekproef zijn: LBO (36,3%), MAVO (19,8%) en MBO
(12,3%). Onder de controlegroep zijn LBO en MAVO eveneens de meest voorko-
mende schooltypes (respectievelijk 29,2% en 17,1%), maar MBO-leerlingen vormen
slechts 4,9% van de controlegroep (tegen 12,3% onder de Halt-groep). Daar staat
tegenover dat de controlegroep relatief veel brugklassers (12,2%) en basisschoolleer-
lingen (15,9%) omvat (in de Halt-groep respectievelijk 3,1% en 2,5%). Dit hangt on-
getwijfeld samen met de lagere gemiddelde leeftijd van de controlegroep.

Vrijwel alle controlerespondenten wonen bij hun ouders thuis (95,6%), evenals de
Halt jongeren (97,8%). Het percentage incomplete gezinnen onder de controlegroep
(35%) is hoger dan onder de Halt-groep (25%).

De wijze waarop beide groepen de vrije tijd doorbrengen, komt sterk overeen. Op
straat spelen of rondhangen en het bezoeken van vrienden of vriendinnen is het
meest populair. Het gebruik van alcoholhoudende dranken ligt in de controlegroep
aanzienlijk lager dan onder de Halt-cliënten (27% tegen 53%). Het gebruik van soft-
drugs is eveneens minder populair onder de controlegroep dan onder de Halt-jonge-
ren, maar het verschil is minder saillant dan bij alcohol (10% tegen 15%).

t Om een vertekenende invloed van extreme scores te voorkomen zijn de delictfrequenties
herschaald (zie ook voetnoot 15 in hoofdstuk 3).
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Ofschoon er enkele verschillen tussen beide groepen geconstateerd zijn, kan geconclu-
deerd worden dat de controlegroep redelijk tot goed overeenkomt met de Halt-steek-
proef.
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Bijlage 6: Verschilscores vandalisme onder de Halt-
groep

Tabel 1: Ruwe relatieve vandalismeverschilscores Halt-groep

verschilscore aantal %

<-1,00 22 17,7
-0,84 1 0,8
-0,75 1 0,8
-0,58 1 0,8
-0,50 2 1,6
-0,45 1 0,8
-0,33 1 0,8
-0,25 1 0,8
-0,20 1 0,8
-0,17 1 0,8
-0,08 1 0,8

0,00 13 10,5
0,13 2 1,6
0,17 1 0,8
0,21 1 0,8
0,24 1 0,8
0,33 2 1,6
0,48 1 0,8
0,50 4 3,2
0,56 1 0,8
0,60 4 3,2
0,61 1 0,8
0,67 5 4,0
0,72 1 0,8
0,75 3 2,4
0,76 1 0,8
0,78 1 0,8
0,79 1 0,8
0,80 1 0,8
0,83 4 3,2
0,86 1 0,8
0,87 2 1,6
0,88 2 1,6
0,90 3 2,4
0,93 1 0,8
0,95 2 1,6
0,97 2 1,6
0,98 2 1,6
0,99 2 1,6
1,00 26 21,0

(missing 3 - )

totaal 127 100
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Bijlage 7: Werkterrein van de Halt-projecten

Groningen Groningen
Hoogezand-Sappemeer

Ooststellingwerf Ooststellingwerf

Almelo Almelo

Enschede Enschede

Hengelo Hengelo

Arnhem Arnhem

Ede Ede

Nijmegen Nijmegen
Wychen

Apeldoorn/Deventer/Zutphen Apeldoorn
Deventer
Zutphen

Utrecht Utrecht

Alkmaar Alkmaar

Hoorn Hoorn

Purmerend Purmerend

Haarlem Haarlem
Velsen

Hillegom Hillegom

Zaanstad Zaanstad

Amsterdam Amsterdam

Bussum Bussum

Delft Delft
Nootdorp
Berkel en Roodenrijs
Pijnacker
's-Gravenzande

Wateringen

Den Haag

De Lier
Schipluiden

Den Haag
Rijswijk
Voorburg
Leidschendam
Wassenaar
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Leiden

Zoetermeer

Capelle a/d IJssel

Gouda

Krimpen a/d IJssel

Rotterdam

Schiedam

Spijkenisse

Vlaardingen

Dordrecht

Gorkum/Leerdam

Goes

Leiden
Leiderdorp
Alkemade
Hazerswoude
Koudekerk a/d Rijn
Leimuiden
Oegstgeest
Rijnsaterwoude
Voorschoten
Woubrugge
Zoeterwoude

Zoetermeer

Capelle a/d Ijssel

Gouda
Moerkapelle
Moordrecht
Nieuwerkerk a/d IJssel
Zevenhuizen
Waddinxveen

Krimpen a/d IJssel

Rotterdam

Schiedam

Spijkenisse
Brielle

Vlaardingen

Dordrecht
Oud-Beijerland
Alblasserdam
Nieuw-Lekkerland
Zwijndrecht
Hendrik-Ido-Ambacht
Sliedrecht
Graafstroom
Liesveld
Hardinxveld-Giessendam
Papendrecht
Binnenmaas
Cromstrijen
's-Gravendeel
Korendijk
Giessenlanden
Strijen

Gorkum
Leerdam
Woudrichem
Werkendam
Lingewaal
Vianen

Goes
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Breda

Tilburg

West-Brabant

Eindhoven

Breda
Oosterhout
Etten-Leur
Terheijden
Teteringen
Prinsenbeek
Chaam
Baarle-Nassau
Nieuw-Ginneken
Made
Geertruidenberg
Raamsdonk

Tilburg
Moergestel
Diessen
Oisterwijk
Hilvarenbeek
Goirle
Udenhout
Berkel-Enschot

Roosendaal en Nispen
Bergen op Zoom
Oud en Nieuw. Gastel
Hoeven
Oudenbosch
Standdaarbuiten
Rucphen
Wouw
Huijbergen
Putte
Ossendrecht
Woensdrecht
Halsteren
Nieuw-Vossemeer
Steenbergen
Dinteloord en Prinsenland
Willemstad
Fijnaart en Heijningen

Eindhoven
Son en Breughel
Waalre
Best

Helmond Helmond
Mierlo
Nuenen
Deurne

Oss Oss

Rosmalen Rosmalen

Veldhoven Veldhoven
Eersel

Weert Weert

Maastricht Maastricht
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Oostelijk Zuid-Limburg Heerlen
Landgraaf
Nuth
Brunssum
Onderbanken
Voerendaal
Simpelveld
Kerkrade

1
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