
Juridisch kader 
Als het gaat om de volgende alcoholfeiten 
(overtredingen) kunnen zowel politie als BOA's 
rechtstreeks naar Halt verwijzen:

1) art. 453 Wetboek van Strafrecht: 
Openbare dronkenschap.

2) art. 45 Alcoholwet:
Als een persoon jonger dan 18 jaar alcoholhoudende 
drank voorhanden heeft en/of nuttigt.

De structurele bevoegdheid van BOA's om voor de 
genoemde feiten naar Halt te verwijzen volgt uit de 
brief van het College van procureurs-generaal OM d.d. 
15 juli 2014.

Rijden onder invloed
De regel is dat voor bestuurders die rijden onder 
invloed terwijl ze de leeftijd hebben om te kunnen 
beschikken over een rijbewijs PV wordt opgemaakt 
i.v.m. het geldende puntenstelsel. In dat geval is een 
Halt-afdoening dus niet mogelijk. Voor jongeren 
beneden de leeftijd van 16 jaar die onder invloed van 
alcohol een bromfiets/scooter besturen (misdrijf) is 
verwijzing naar Halt in uitzonderingsgevallen mogelijk. 
hiervoor is te allen tijde toestemming nodig van de 
officier van justitie op grond van de discretionaire 
bevoegdheid zoals omschreven in art. 2 van het Besluit 
aanwijzing Halt-feiten. 

Er is aandacht voor reflectie, sociale vaardigheden 
(waaronder het omgaan met alcohol en/of 
groepsdruk), ouderbetrokkenheid, excuus en herstel 
en toekomstperspectief. Zo wordt het inzicht van 
jongeren en ouders in het delictgedrag vergroot en 
de kans op recidive verminderd. Waar nodig wordt 
doorverwezen naar passende hulpverlening, zoals 
Veilig Thuis of de lokale verslavingszorg.

Gevolgen justitiële documentatie
Na een positief afgerond Halt-traject volgt geen 
aantekening op de justitiële documentatie 
(strafblad). Bij negatieve afronding van het Halt- 
traject, of de keuze van de opsporingsambtenaar, 
OvJ of ouders/jongere voor een boete of OM- 
afdoening, is dit wél het geval.* Daarnaast geldt voor 
de eerdergenoemde delicten dat deze voor een 
periode van 5 jaar worden opgenomen in de 
politieregisters (ook als Halt positief wordt afgerond). 
Beide registraties kunnen gevolgen hebben voor de 
toekomstplannen van de jongere. Het is belangrijk 
dat jongere en ouders hier door de verwijzer en Halt 
tijdig en juist over worden geïnformeerd. 

*Artikel 4 lid 2 Besluit justitiële en strafvorderlijke 
gegevens.

Verwijzen naar Halt voor alcoholgerelateerde delicten 

Als een jongere alcoholische drank koopt, bij zich heeft of nuttigt in het openbaar.
Als een jongere duidelijk onder invloed is en zich asociaal of vervelend gedraagt op straat (openbare 
dronkenschap).
Als een jongere op een (brom)fiets rijdt terwijl hij of zij te veel gedronken heeft.

Strafbaarheid alcoholbezit- en gebruik 
Sinds 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kopen of bij zich hebben. De volgende gedragingen zijn 
strafbaar:

NIX18 is de campagne waarmee het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  de norm wil versterken dat het 
normaal is niet te drinken tot je 18 jaar bent.

De Halt-interventie
Bij Halt worden gesprekken en leeropdrachten ingezet 
gericht op jongeren én ouders. Het delictgedrag wordt 
besproken, maar ook eventuele hulpvragen en risico's 
voor toekomstige politiecontacten.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007217/2010-10-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007217/2010-10-01


Meer informatie 
Neem contact op via 088-115 35 00 of 
info@halt.nl. U kunt ook contact opnemen met 
de relatiemanager van uw gebied (klik hier)

Het Halt-loket is een tijdelijke constructie 
waarmee de Halt-medewerker op locatie aansluit 
bij een handhavingsactie van politie/BOA bij 
evenementen als kermissen, festivals en 
uitgaansavonden. Jongeren tussen de 12 en 18 
jaar die worden staande gehouden met alcohol
worden middels een verkort/mini-PV direct 
aangemeld bij Halt. Ter plekke vindt het eerste 
gesprek met de jongere plaats en waar mogelijk 
worden ouders telefonisch betrokken.  
Project de confrontatie waarbij camerabeelden 
van de aanhouding wegens openbare 
dronkenschap met de jongere, ouders, politie en 
Halt worden teruggekeken. Het project heeft als 
doel minderjarige jongeren en hun ouders bewust 
te maken van de risico’s van (overmatig) 
alcoholgebruik in het publieke domein en om 
herhaling van alcoholmisbruik te voorkomen. De 
Halt-interventie wordt direct na het 
confrontatiegesprek gestart.
De Halt-interventie kan worden ingezet naast 
nazorg van het ziekenhuis (alcoholpoli) als een 
jongere wegens overmatig alcoholgebruik 
opgenomen is geweest.

Lokale aanpak

Verwijzen naar Halt voor alcoholgerelateerde delicten 

https://www.halt.nl/over-halt/organisatie/

