
Aanpak tegen geweld en wapenbezit onder jongeren

Voorlichtingen

Halt geeft voorlichtingen over verschillende 

thema’s. O.a. de thema’s Wapens en geweld, 

Jeugdcriminaliteit en Groepsdruk kunnen op 

het BO en VO ingezet worden wanneer er 

sprake is van (dreigende) wapenproblematiek 

en/of een verontrustende groepsdynamiek.

Ouderbijeenkomst

Halt kan een ouderbijeenkomst verzorgen op 

thema’s die vaak een rol spelen bij wapen-

problematiek.

Halt-spreekuur op school (BO/VO)

Bij een Halt-spreekuur is een Halt-

medewerker op vaste tijden aanwezig in de 

school om preventieve gedragsinterventies in 

te zetten bij jongeren die grensoverschrijdend 

gedrag (dreigen te) vertonen.

Aanschrijfactie 

De overlastgevende jeugd uit de wijk 

ontvangt een brief van de burgemeester, 

waarna Halt tijdens een huisbezoek een 

stop-gesprek voert met de jongere. 

Ouders krijgen handvatten hoe om te 

gaan met het gedrag van hun kind. 

Wat biedt Halt?

Lokale aanpak

Halt kan samen met lokale partners, zoals 

politie en jongerenwerk, een actie opzetten. 

Denk hierbij aan een kluisjes-controle met 

een directe preventieve Halt-verwijzing.

Inzet JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)

Door de inzet van een zelfgekozen mentor 

(JIM), heeft de jongere tijdens en na 

afronding van de Halt-interventie iemand 

bij wie hij terecht kan. Op deze manier 

wordt de kans op een herhaling van een 

strafbaar feit verminderd en investeert de 

jongere in een kansrijke toekomst.

Halt-interventie (preventief/repressief)

In de Halt-interventie wordt gekeken naar 

dynamische criminogene factoren. Door 

aandacht voor reflectie, sociale 

vaardigheden, ouderbetrokkenheid, excuus 

& herstel en toekomst wordt de kans op 

recidive verminderd.



Juridisch

Verwijzen naar Halt voor wapenbezit

Alle strafbare feiten met betrekking tot 

wapens zijn in beginsel geen 

mandaatzaken (zie Besluit Aanwijzing 

Halt-feiten, https://wetten.overheid.nl/BWBR0007217). 

In alle gevallen (misdrijven én 

overtredingen) is dan ook toestemming 

nodig van een Officier van Justitie voor 

een Halt-verwijzing op basis van 

discretionaire bevoegdheid. Bij misdrijven 

loopt dit via ZSM.

We zien in de praktijk dat met 

toestemming feiten uit Categorie I (Art. 

55, misdrijf) en Categorie IV (Art. 54, 

overtreding) van de Wet Wapens en 

Munitie naar Halt worden verwezen. Het 

gaat bijvoorbeeld om het bezit van 

(keuken)mesjes op openbare plekken, 

nepwapens en boksbeugels.

Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om 

bekennende first offenders die gebaat zijn 

bij een pedagogische interventie. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het 

aanbod van Halt kunt u bellen 

naar 088-115 35 00 of een mail 

sturen naar info@halt.nl. U kunt 

ook contact opnemen met de 

betreffende relatiemanager van uw 

gebied (ga naar www.halt.nl/over-

halt/organisatie of klik hier).

Informatie & advies

Halt kan in netwerkoverleggen binnen de 

gemeente advies geven over lokale 

problematiek en een bijdrage leveren 

aan een mogelijke (groeps)aanpak. 

Boa-aanpak

Verwijzingen door boa’s* naar Halt kunnen 

bijdragen aan het in kaart brengen van 

jeugdgroepen, vroegsignalering en aanpak 

van eventuele geweld- en 

wapenproblematiek.

*afstemming in de driehoek is nodig, zie factsheet 

boa-verwijzingen (https://www.halt.nl/actueel/publicaties).

Signaleren & doorverwijzen 

Vanuit de verschillende Halt-

werkzaamheden wordt ingezet op 

vroegtijdige signalering (achtergrond-

problematiek) en waar nodig worden 

signalen gedeeld en jongeren 

doorverwezen naar passende 

hulpverlening.

De personen op de foto zijn modellen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007217/2010-10-01
https://www.halt.nl/over-halt/organisatie/
https://www.boaplatform.org/public/Factsheet%20verwijzen%20door%20BOA's-Corona.pdf

