
ALTERNATIEVE AFDOENING  
  
WANNEER ALTERNATIEVE AFDOENING?  

Je hebt iets gedaan wat niet mag volgens de wet. Dat betekent dat je straf kan krijgen. Is hetgeen 

je hebt gedaan niet zo ernstig dan is er een andere mogelijkheid voor jou. Deze mogelijkheid 

noemen wij een alternatieve afdoening. In deze folder lees je hoe je in aanmerking komt voor een 

alternatieve afdoening.  
  

WAAROM ALTERNATIEVE AFDOENING?  

Bij een alternatieve afdoening krijg je de kans om het goed te maken zonder een 

vrijheidsbenemende straf of een strafblad aan over te houden. We willen dat je leert van je 

fouten. We willen dat je niet opnieuw in de problemen komt en daarom bieden wij jou deze kans.  
  

WAT IS ALTERNATIEVE AFDOENING VAN EEN DELICT?  

Bij een alternatieve afdoening van een delict kom je in aanmerking om deel te nemen aan een 

werk – en/of leerproject.  
Bij een werkproject verricht je onbetaald werk dat zoveel mogelijk aansluit bij de door jou 

gemaakte fout, zodat je kan begrijpen wat voor pijn/schade het slachtoffer heeft geleden. Ook 

kan de aangerichte schade van het slachtoffer worden hersteld.  
Bijvoorbeeld:  

-           Heb je gestolen van een bejaarde dan kunnen wij jou werk laten verrichten in een 

bejaardentehuis.  
Bij een leerproject volg je een cursus of een training waarbij je wordt geleerd om je gedrag te 

veranderen, zodat je niet opnieuw in de problemen komt.  

  
Bijvoorbeeld:  

-           Heb je drugs gebruikt of in je bezit  dan gaan wij jou leren dat drugs slecht is voor je 

gezondheid en hoe voortaan nee te zeggen tegen drugs.  
  

WIE BIEDT DE ALTERNATIEVE AFDOENING AAN?  
De hulpofficier werkzaam bij politie jeugdzaken of de Jeugd Officier van Justitie.  

  

WANNEER BIEDEN WE JOU EEN ALTERNATIEVE AFDOENING AAN?  

         Je bent minimaal 12 jaar of maximaal 17 jaar oud  

         Je hebt een minder ernstig strafbaar feit gepleegd  

         Je hebt bekent het strafbaar feit te hebben gepleegd  

         Je stemt in om mee te doen aan een werk – en/of leerproject   

         Jij en je ouders tekenen een overeenkomst waarmee er wordt aangegeven dat je je zult 

houden aan de gemaakte afspraken  

  
HOE ROND JE EEN ALTERNATIEVE AFDOENING AF?  
Het is klaar als jij je aan alle afspraken hebt gehouden en alle opdrachten tijdens het werk – 

en/of leerproject goed hebt afgerond.  
 


