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In de Halt-straf Alcohol trekken Halt en instellingen voor verslavingszorg samen op om jongeren 
die onder invloed of in bezit van alcohol een strafbaar feit plegen inzicht te geven in de gevolgen 
van alcohol op hun gezondheid en op hun handelen. De Halt-straf Alcohol is een interventie die 
zich niet alleen richt op de jongeren zelf, maar ook op (een van) hun ouders. Na acceptatie van 
de Halt-straf Alcohol krijgen jongeren van een instelling voor verslavingszorg een leerstraf (twee 
bijeenkomsten en een huiswerkopdracht) van in totaal zes uur aangeboden en voor ouders een 
informatiebijeenkomst van tweeënhalf uur.
Na de procesevaluatie in 2010 (‘Los vandrank’) bestond bij het ministerie van Veiligheid en Justitie 
de wens om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de Halt-straf Alcohol op de gebieden alcohol-
kennis, attitude, drinkgedrag en delictgedrag. Dit met het oog op een eventuele landelijke uitrol 
van de Halt-straf Alcohol.  

Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

In hoeverre is de straf effectief in termen van het vergroten van de kennis ten aanzien van de effecten 
van alcoholgebruik, de bewustwording ten aanzien van het eigen gebruik (zoals risico’s en effecten 
van eigen gebruik) en in termen van gedragsverandering en recidive’? 

Methode van onderzoek
De rode draad voor effectiviteit in dit onderzoek is het vergelijken van twee groepen jongeren 
en hun ouders. In de experimentele groep zitten jongeren die een Halt-waardig feit hebben 
gepleegd en de Halt-straf Alcohol, samen met hun ouders, hebben doorlopen. Tegelijkertijd is 
de interventie onthouden aan een controlegroep van jongeren en ouders. Beide groepen zijn 
ongeveer even groot en qua achtergronden met elkaar vergelijkbaar. Alle jongeren zijn gerando-
miseerd toegewezen aan ofwel de experimentele groep ofwel de controlegroep.

Via deze VlotBekeken kunt u in korte tijd kennis nemen van de inhoud en belangrijkste 

resultaten van het door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.
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Het onderzoek geeft, naast de resultaten, een nauwkeurige inkijk in het uitvoeren van een ef-
fectevaluatie op basis van een experimenteel design. Alle aspecten die daarin naar voren komen, 
bijvoorbeeld het verkrijgen van voldoende instroom, het construeren van vragenlijsten, data-
constructie en analyses, worden uitvoerig beschreven.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
• Op de vier gestelden doelen voor jongeren is alleen een middellangetermijneffect (na zes 

maanden) geconstateerd op het gebied van alcoholkennis; onder de experimentele groep leeft 
de mening dat hun alcoholkennis door de Halt-straf Alcohol vergroot is. Dit blijkt echter niet uit 
de daadwerkelijke kennistest. Op de overige drie doelen (minder delictgedrag, betere attitude 
ten aanzien van alcoholgebruik en minder drinkgedrag) komen geen effecten voor. 

• Op de drie gestelde doelen voor ouders komen geen middellangetermijneffecten voor. Het 
doorlopen van de Halt-straf Alcohol voor ouders leidt dus na zes maanden niet tot meer betrok-
kenheid, een betere attitude ten aanzien van alcoholgebruik en een beter alcoholkennisniveau.

• Een extra onderzoeksbevinding is dat onder betrokken en straffende ouders meer kinderen 
voorkomen die minder drinkgedrag vertonen.

• Uit het onderzoek komt naar voren dat het via het doorlopen van de Halt-straf Alcohol niet mo-
gelijk is om de doelen die gesteld zijn te verwezenlijken. Dit roept de vraag op of er niet te veel 
en te ambitieuze doelen zijn gesteld in relatie tot de korte tijdsduur van de Halt-straf Alcohol. 
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