
Jongeren met alcohol op? Gelijk door naar het Halt-loket

Door het gebruik van alcohol vervagen grenzen. Met een slok op veroorzaken jongeren soms  
behoorlijk wat overlast en zijn ze soms een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Met het 
Halt-loket in de buurt willen we dit alcoholgebruik onder jongeren direct begrenzen en een Halt 
toe roepen. 

Het Halt-loket is een tijdelijke constructie 
tijdens een evenement binnen uw gemeente, 
waarbij een Halt-medewerker op locatie aan-
sluit bij een handhavingsactie van politie/BOA. 
Op deze manier kunnen jongeren tussen 12 
en 18 jaar direct naar Halt worden verwezen 
voor overtredingen rondom alcohol en balda-
digheid. Er is een directe overdracht van de 
verwijzer naar Halt, er wordt meteen een korte 
intake gehouden en ouders/verzorgers worden 
op de hoogte gesteld. Bij Halt krijgen jongeren 
een passend leertraject op maat en – wanneer 
ze de Halt-interventie succesvol afronden- 
geen boete of een justitiële aantekening. 

- Lik op stuk; er is een warme overdracht van  
   politie / BOA naar Halt en er kan direct                
   contact worden gelegd met ouder(s) en        
   jongere.
- Door een warme overdracht naar Halt zijn er 
   voor de politie / BOA minder administratieve 
   handelingen nodig. 
- Samenwerking tussen de politie / BOA en 
   Halt wordt geïntensiveerd.
- Er wordt direct geselecteerd welke             
   verwijzingen passend zijn voor een     
   Halt-traject. 
- Een Halt-interventie wordt als maatregel
   ingezet voor lokale veiligheidsvraagstukken.
- De jongere krijgt een pedagogische                 
   interventie, waarbij ook ouders worden 
   betrokken en er genoegdoening aan de 
   maatschappij plaatsvindt.

Jongeren krijgen bij Halt een passende 
Halt-interventie aangeboden. De effectief ge-
bleken onderdelen uit de Halt-interventie:

• Verschillende gesprekken waarin we           
   jongeren laten reflecteren op hun gedrag. 
• Opdrachten die jongeren laten nadenken 
   over de gevolgen van hun gedrag, onder
   andere over  alcoholgebruik. 
• Excuus aan eventuele betrokkenen die last 
   hebben ervaren van de jongeren.
• Eventuele schade vergoeden.   
• Aanleren en versterken van sociale vaardig
   heden, zoals omgaan met groepsdruk.
• Ouders/verzorgers betrekken in het               
   afspraken maken over onder andere           
   middelengebruik.
• Signalering op zorgelijke signalen en indien 
   nodig doorverwijzen naar verslavingszorg of 
   hulpverlening. 

Het Halt-loket is overal in te zetten waar min-
derjarigen het risico lopen om te gaan drinken, 
zoals bij:
 - Festivals 
 - Kermissen
 - Uitgaansavonden
 - Carnaval
 - Tentfeesten
 - Koningsdag 
 - Overige evenementen 

Wat is het Halt-loket? Wat gebeurt er vervolgens bij Halt? 

Wanneer is het Halt-loket in te zetten? 

Doel van het Halt-loket



De inzet van het Halt-loket bepaalt de ge-
meente in samenwerking met Halt en de 
BOA’s / politie / beveiliging aan de hand van de 
evenementenkalender. 
Conform afspraken met OM en politie zijn 
BOA’s bevoegd om naar Halt te verwijzen voor 
artikel 45 Drank- en Horecawet en artikel 453 
van het Wetboek van Strafrecht.  

Halt brengt het voorbereidingsgesprek met 
de betrokken partners, het aantal uur aanwe-
zig zijn tijdens het Halt-loket en de reistijd in 
rekening (het uurtarief is 89 euro). De Halt-in-
terventie die vervolgens ingezet wordt voor de 
jongere met ouders zijn voor u als gemeente 
kosteloos (dit wordt door het ministerie van 
Justitie en Veiligheid bekostigd). 

Neem voor meer informatie contact op 
met de contactpersoon van Halt binnen 
uw gemeente. Ook kunt u bellen naar               
088 -115 35 00 of een mail sturen naar 
info@halt.nl. Of kijk op www.halt.nl. 

Met wie af te stemmen? Bekostiging

Meer informatie


