Verwijzen naar Halt door BOA’s
BOA’s zijn een onmisbare schakel in het bewaken van de openbare orde en veiligheid in Nederland. Dagelijks
zien en spreken zij op straat tientallen jongeren. Ook Halt zet zich in voor een veilige wijk en vroegtijdige
begrenzing van grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Daarom zijn BOA’s voor Halt belangrijke
samenwerkingspartners.

Wanneer verwijzen naar Halt?

Waarom verwijzen naar Halt?

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen naar Halt
worden verwezen als er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag:

De Halt-interventie is een pedagogische reactie die
snel na het gepleegde delict kan worden ingezet.
De jongere gaat aan de slag met leeropdrachten
gericht op reflectie, sociale vaardigheden
(bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk, boosheid
of middelen) en de toekomst. Daarnaast wordt
gezocht naar een passende vorm van herstel
richting slachtoffer(s) en omgeving. Ouders
worden actief betrokken bij de interventie en
aangesproken op hun verantwoordelijkheden.
Waar Halt risico's signaleert in de opgroei- en
opvoedsituatie kan worden doorverwezen naar
hulpverlening, zoals jeugdhulp of verslavingszorg.

1. Generieke aanwijzing
Landelijk mogen alle BOA's Domein 1 minderjarigen
naar Halt verwijzen voor:
a. Artikel 45 Alcoholwet - alcohol voorhanden
hebben of gebruiken in de openbare ruimte
b. Artikel 453 WvSR - openbare dronkenschap
c. Artikel 2.3.6. Vuurwerkbesluit - het buiten de
toegestane tijden afsteken van consumentenvuurwerk
2. Projectmatige aanwijzing
Bij specifieke lokale veiligheidsproblematiek kan het
OM op basis van een projectplan bepaalde BOA's
aanwijzen als (tijdelijk) bevoegd om naar Halt te
verwijzen. Dit gebeurt in afstemming met de politie
en gemeente in de lokale driehoek, voor de
maximale projectduur van één jaar.

Casus: een biertje op het strand
Martijn (17 jaar) drinkt met een groep vrienden op
het strand een biertje. Het loopt een beetje uit de
hand, hij heeft een biertje te veel op. Martijn raakt in
een stevige woordenwisseling met Abdel terwijl hij
het blikje bier vasthoudt. Als BOA kan je een boete
uitschrijven, maar ook naar Halt verwijzen. Immers,
voor het voorhanden hebben van alcohol (art. 45
Alcoholwet) zijn alle BOA's van domein 1 generiek
aangewezen.

Hoe verwijzen naar Halt?
Controleer:
• De bevoegdheid op basis van generieke
aanwijzing/project.
• De jongere is tussen de 12 en 18 jaar.
• De jongere en de ouders (bij jongeren jonger dan
16 jaar) stemmen in met de verwijzing.
• Afspraken over de recidivecheck door de
politie/Halt (een jongere mag maximaal twee keer
voor een overtreding naar Halt worden verwezen
en maximaal drie keer in totaal).

De verwijzing
Stuur een combi-bon naar Halt in uw regio, met:
artikelnummer,
delictsomschrijving,
contactgegevens van de jongere en de
ouders en
eventuele contextinformatie (bijvoorbeeld de
omstandigheden of de houding van de
jongere).

Noord-Nederland
noordnederlandverwijzing@halt.nl

Oost-Nederland
Gelderland: gelderland@halt.nl
Overijssel: overijssel@halt.nl

Midden/Noord-Holland
Casus: bootjes kijken
Het is een zonnige dag. In het stadspark kijken
Nouar en Tim naar de boten die langs varen. Als
een groep bekenden aansluit, begint een
aantal te schreeuwen en te joelen. Omstanders
maken bij de surveillerende BOA een melding
van overlast. De BOA gaat er naar toe en zou de
jongeren graag naar Halt willen verwijzen voor
baldadigheid. Of dat kan, hangt ervan af of
binnen de gemeente sprake is van een
projectmatige aanwijzing voor de BOA’s.
Immers, is er geen generieke aanwijzing
afgegeven voor baldadigheid.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met
de contactpersoon van Halt binnen uw
gemeente.
Of telefonisch: 088 -115 35 00
Stuur een mail naar uw regio
Kijk op www.halt.nl

Amsterdam: haltregioamsterdam@halt.nl
Noord-Holland: noordwest@halt.nl
Midden-Nederland: utrechthalt@Halt.nl

Hollands-Midden, Den Haag, Rotterdam
Hollands-Midden: pv-hollandsmidden@halt.nl
Den Haag e.o: pv-haaglanden@halt.nl
Rotterdam: pv-rotterdam@halt.nl

Zuid-Nederland
Limburg: info.limburg@halt.nl
Oost-Brabant: eindhovenpvm@halt.nl
Zeeland/West-Brabant: zebra@halt.nl

