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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2005 t/m 2021. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Deze component bevat een selectie van variabelen uit de HALT (Het ALTernatief)-registratie 

AuraH. Van alle Haltjongeren is opgenomen hoe vaak ze naar Halt verwezen zijn en voor welk 

type delict ze het eerst met Halt in aanraking kwamen. Iedere regel vertegenwoordigt een Halt-

jongere. 

Beschrijving van de populatie 

In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar naar bureau Halt 

verwezen zijn. Het bestand bevat ook personen die niet voorkomen in de Gemeentelijke 

Basisadministratie. 

Methodologie 

Het bestand is een selectie van variabelen uit het integrale bestand dat bureau Halt aan het 

CBS levert. Het bestand is verrind en bedoeld om te koppelen aan het SSB. Gaafmaken is niet 

van toepassing. 

Korte beschrijving 

Alles over de activiteiten van Halt en de Halt straffen 

Bijlagen 

variabelenwaardenHALTTAB.xlsx 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.halt.nl/
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 DelictHaltwaardig F2 

4 Aantaldelicten F2 

5 DELonbekend F2 

6 DELgeweld F2 

7 DELvernoop F2 

8 DELvermogen F2 

9 DELmisdrover F2 

10 DELbald F2 

11 DELleer F2 

12 DELvuur F2 

13 DELovertover F2 

14 RESgeslaagd F2 

15 RESnietslmetakk F2 

16 RESnietslgeenakk F2 

17 RESnietbehandel F2 

18 RESonbekend F2 

19 PleegDatJaar F4 

20 PleegDatMnd F2 

21 PleegDatdag F2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Toelichting bij het gebruik  

Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een (opgegeven) Burgerservicenummer 

(BSN)/Sociaal-fiscaalnummer (Sofinummer) naar RINPersoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

V RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, SATELLIET 

VEILIGHEID 
RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor 

toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde 

informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RinPersoon. Rin 

staat voor Record identification number. Door de aan een RINPersoon gekoppelde data in 

voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RinPersoon 

aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een 

RinPersoon geschiedt door het CBS. 

DelictHaltwaardig 

Haltwaardige delicten 

Definitie  

Aantal keer dat een jongere voor een Haltwaardig delict naar het Bureau Halt (Het 

ALTernatief) is gestuurd. 

Toelichting bij de definitie  

Een delict is Halt-waardig als het op de lijst Halt-waardige delicten staat.  
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3. Historie Vanaf verslagjaar 2005  

4. Bijzonderheden Vanaf verslagjaar 2012 blijft de variabele 'delicthaltwaardig' leeg.  

Halt-waardige delicten:  

Artikel Omschrijving Categorie  

141 lid 1 Sr openlijk geweld goederen vernieling  

157 Sr brandstichting opzettelijk met gevaar goederen (niet personen) algemene veiligheid 

310 Sr (winkel)diefstal en poging tot vermogensdelict  

311 lid 1 onder 40 Sr (winkel)diefstal in vereniging en poging tot vermogensdelict  

321 lid Sr verduistering en poging tot vermogensdelict  

350 Sr vernieling vernieling graffiti vernieling  

416 Sr opzetheling vermogensdelict  

417 bis Sr schuldheling vermogensdelict  

326 Sr verwisselen prijskaartjes vermogensdelict  

424 Sr baldadigheid met gevaar/nadeel goederen baldadigheid  

461 Sr verboden toegang baldadigheid  

1.2.2 Vuurwerkbesluit illegaal/ondeugdelijk vuurwerk vuurwerkdelict  

1.2.4 Vuurwerkbesluit voorhanden hebben vuurwerk buiten verkoopperiode of voorhanden 

hebben meer dan 10 kg vuurwerk in verkoopperiode vuurwerkdelict  

2.3.6 Vuurwerkbesluit vuurwerk afsteken buiten toegestane tijd vuurwerkdelict APV's 

vuurwerk vuurwerkdelict baldadigheid baldadigheid  

72 Wet personenvervoer gedrag dat orde, rust, veiligheid, goede bedrijfsgang verstoort/ kan 

verstoren openbare orde  

73 Wet personenvervoer aanwijzingen orde, rust, veiligheid, goede bedrijfsgang niet volgen 

openbare orde  

Veel voorkomende Niet Halt-waardige delicten  

Artikel Omschrijving  

2-3 Leerplichtwet schoolverzuim  

139 Sr lokaalvredebreuk (openbare ruimte)  

141 Sr openbaar geweld personen  

300 Sr mishandeling (eenvoudig)  

326 Sr oplichting/illegaal collecteren  

453 Sr openbare dronkenschap  
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8 Wegenverkeerswet rijden onder invloed  

Wet wapens en munitie verboden wapenbezit APV's diverse overtredingen 

Aantaldelicten 

Aantal Haltwaardige delicten per Haltafdoening 

Definitie  

Aantal keer dat een jongere voor een Haltwaardig delict naar het Bureau Halt (Het 

ALTernatief) is gestuurd. 

Toelichting bij de definitie  

Een jongere kan één Halt-afdoening krijgen voor meerdere delicten die hij/ zij heeft gepleegd. 

Let op: Per Halt-afdoening wordt wel maar één delict geregistreerd door Bureau Halt. Dit is 

de enige variabele waaruit af te leiden valt of de jongere voor één of meer delicten naar Bureau 

Halt verwezen is. Het is niet duidelijk welke van de delicten bij Halt geregistreerd wordt in 

het geval een jongere voor meerdere delicten tegelijk naar Halt verwezen wordt. 

DELonbekend 

Onbekend delict 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 

Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Onbekend delict' in geval van: Een delict kan een misdrijf of 

overtreding zijn. Het CBS maakt hier in haar publicaties onderscheid in:  

Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  

- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven  

Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen  Onbekend delict  

- Onbekend delict  

Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict zij naar Bureau 

Halt verwezen zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

DELgeweld 

Geweldsmisdrijven 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 

Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Geweldsmisdrijven' in geval van:  

"Bedreiging"  

"Mishandeling (eenvoudig)"  

Een delict kan een misdrijf of overtreding zijn. Het CBS maakt hier in haar publicaties 

onderscheid in: Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  

- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen Onbekend delict  

- Onbekend delict  

Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict zij naar Bureau 

Halt verwezen zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

DELvernoop 

Vernieling en openbare orde 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 
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Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Vernieling' in geval van:  

"openlijk geweld goederen"  

"brandstichting opzettelijk met gevaar goederen (niet personen)"  

"vernieling"  

"graffiti"  

Een delict kan een misdrijf of overtreding zijn. Het CBS maakt hier in haar publicaties 

onderscheid in:  

Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  

- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen Onbekend delict  

- Onbekend delict  

Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict zij naar Bureau 

Halt verwezen zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

DELvermogen 

Vermogensmisdrijven 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 

Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Vermogensmisdrijven' in geval van:  

"(winkel)diefstal"  

"(winkel)diefstal in vereniging en poging tot"  

"verduistering en poging tot"  
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"opzetheling"  

"schuldheling"  

"verwisselen prijskaartjes"  

Een delict kan een misdrijf of overtreding zijn.  

Het CBS maakt hier in haar publicaties onderscheid in:  

Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  

- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven  

Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen Onbekend delict  

- Onbekend delict  

Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict zij naar Bureau 

Halt verwezen zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

DELmisdrover 

Overige misdrijven 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 

Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Overige misdrijven' in geval van o.a.:  

"Belediging" Een delict kan een misdrijf of overtreding zijn. Het CBS maakt hier in haar 

publicaties onderscheid in:  

Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  
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- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven  

Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen Onbekend delict  

- Onbekend delict  

Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict zij naar Bureau 

Halt verwezen zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

DELbald 

Baldadigheid 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 

Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Baldadigheid' in geval van:  

"baldadigheid met gevaar/nadeel goederen"  

"verboden toegang"  

Het CBS maakt in haar publicaties onderscheid in de delicten in de Haltregistratie naar misdrijf 

en overtreding:  

Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  

- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen Onbekend delict  

- Onbekend delict  
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Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend om welk soort delict het gaat. In vrijwel 

alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

DELleer 

Overtreding Leerplichtwet 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 

Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Overtreding van de Leerplichtwet' in geval van: 

"Schoolverzuim"  

Een delict kan een misdrijf of overtreding zijn. Het CBS maakt hier in haar publicaties 

onderscheid in:  

Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  

- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen Onbekend delict  

- Onbekend delict  

Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict zij naar Bureau 

Halt verwezen zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

DELvuur 

Vuurwerkovertredingen 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 
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Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Vuurwerkovertredingen' in geval van:  

"Vuurwerkbesluit, illegaal/ondeugdelijk vuurwerk"  

"voorhanden hebben vuurwerk buiten verkoopperiode of voorhanden hebben meer dan 10 kg 

vuurwerk in verkoopperiode"  

"vuurwerk afsteken buiten toegestane tijd"  

Een delict kan een misdrijf of overtreding zijn. Het CBS maakt hier in haar publicaties 

onderscheid in:  

Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  

- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen Onbekend delict  

- Onbekend delict  

Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict zij naar Bureau 

Halt verwezen zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

DELovertover 

Overige overtredingen 

Definitie  

Is een jongere naar Bureau Halt (Het ALTernatief) verwezen voor een specifiek delict? 

Toelichting bij de definitie  

Een delict valt in de categorie 'Overige overtredingen' in geval van:  

"Openbare dronkenschap"  

"Wet personenvervoer"  

Een delict kan een misdrijf of overtreding zijn. Het CBS maakt hier in haar publicaties 

onderscheid in:  
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Misdrijven:  

- Geweldsmisdrijven  

- Vernieling en openbare orde misdrijven  

- Vermogensmisdrijven  

- Overige misdrijven Overtredingen:  

- Baldadigheid  

- Overtreding van de Leerplichtwet  

- Vuurwerkovertredingen  

- Overige overtredingen Onbekend delict  

- Onbekend delict  

Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict zij naar Bureau 

Halt verwezen zijn. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om Niet-Halt-waardige delicten. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen Halt-verwijzing 

1 Wel een Halt-verwijzing 

RESgeslaagd 

Afdoening is geslaagd 

Definitie  

Is een Halt-afdoening door een jongere geslaagd? 

Toelichting bij de definitie  

Een Halt-afdoening met een succesvol resultaat wordt door Halt als 'geslaagd' geregistreerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet 

1 Wel 

RESnietslmetakk 

Afdoening is niet geslaagd met akkoord 

Definitie  

Heeft een geaccordeerde Halt-afdoening door een jongere het resultaat 'niet geslaagd'? 

Toelichting bij de definitie  

Als de jongere de Halt-afdoening niet naar behoren uitvoert wordt de afdoening als 'niet-

geslaagd' geregistreerd. Het al dan niet aanwezig zijn van een ondertekend afsprakenformulier 

maakt het verschil tussen 'niet geslaagd met akkoord' en 'niet geslaagd zonder akkoord'. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet 

1 Wel 

RESnietslgeenakk 

Afdoening is niet geslaagd niet akkoord 

Definitie  

Heef een niet geaccordeerde Halt-afdoening door een jongere het resultaat 'niet geslaagd'? 

Toelichting bij de definitie  

Als de jongere de Halt-afdoening niet naar behoren uitvoert wordt de afdoening als 'niet-

geslaagd' geregistreerd. Het al dan niet aanwezig zijn van een ondertekend afsprakenformulier 

maakt het verschil tussen 'niet geslaagd met akkoord' en 'niet geslaagd zonder akkoord'. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet 

1 Wel 

RESnietbehandel 

Afdoening niet in behandeling genomen 

Definitie  

Is een Halt-verwijzing van een jongere niet door Bureau Halt (Het ALTernatief) in 

behandeling genomen? 

Toelichting bij de definitie  

Een Halt-verwijzing kan om verschillende redenen niet in behandeling genomen worden. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet 

1 Wel 

RESonbekend 

Resultaat onbekend 

Definitie  

Is het resultaat van een Halt-afdoening door een jongere onbekend? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet 

1 Wel 

PleegDatJaar 

Pleegjaar van het eerste Haltwaardige delict 
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Definitie  

Het tijdstip van het eerste de Haltwaardig delict van een jongere. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft in het verslagjaar afgeronde afdoeningen. Jaar van plegen van het eerste delict in 

het verslagjaar. De pleegdatum wordt in de component onderscheiden naar jaar, maand en dag 

ein respectievelijk de variabelen: 

PleegDatJAAR 

PleegDatMND 

PleegDatDAG 

Met behulp van de 3 pleegdatum-variabelen kan de leeftijd (afgerond op maanden) op moment 

van plegen worden berekend. Het komt voor dat een jongere meer dan een maal naar Halt is 

verwezen in een verslagjaar. In dit geval komt de pleegdatum overeen met de datum van 

plegen van het eerste delict. De component is gebaseerd op afdoeningen in het verslagjaar. 

Wanneer een Halt-afdoening na de jaarwisseling wordt afgerond zal het pleegjaar verschillen 

van het afdoeningsjaar. 

PleegDatMnd 

Pleegmaand van het eerste Haltwaardige delict 

Definitie  

Het tijdstip van het eerste de Haltwaardig delict van een jongere. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft in het verslagjaar afgeronde afdoeningen. Maand van plegen van het eerste delict 

in het verslagjaar. De pleegdatum wordt in de component onderscheiden naar jaar, maand en 

dag in respectievelijk de variabelen: 

PleegDatJAAR 

PleegDatMND 

PleegDatDAG 

Met behulp van de 3 pleegdatum-variabelen kan de leeftijd (afgerond op maanden) op moment 

van plegen worden berekend. Het komt voor dat een jongere meer dan een maal naar Halt is 

verwezen in een verslagjaar. In dit geval komt de pleegdatum overeen met de datum van 

plegen van het eerste delict. De component is gebaseerd op afdoeningen in het verslagjaar. 

Wanneer een Halt-afdoening na de jaarwisseling wordt afgerond zal het pleegjaar verschillen 

van het afdoeningsjaar. 

PleegDatdag 

Pleegdag van het eerste Haltwaardige delict 

Definitie  

Het tijdstip van het eerste de Haltwaardig delict van een jongere. 
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Toelichting bij de definitie  

Het betreft in het verslagjaar afgeronde afdoeningen. Dag van plegen van het eerste delict in 

het verslagjaar.De pleegdatum wordt in de component onderscheiden naar jaar, maand en dag 

in respectievelijk de variabelen: 

PleegDatJAAR 

PleegDatMND 

PleegDatDAG 

Met behulp van de 3 pleegdatum-variabelen kan de leeftijd (afgerond op maanden) op moment 

van plegen worden berekend. Het komt voor dat een jongere meer dan een maal naar Halt is 

verwezen in een verslagjaar. In dit geval komt de pleegdatum overeen met de datum van 

plegen van het eerste delict. De component is gebaseerd op afdoeningen in het verslagjaar. 

Wanneer een Halt-afdoening na de jaarwisseling wordt afgerond zal het pleegjaar verschillen 

van het afdoeningsjaar. 
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