
Reprimandegesprek
Hoe te verwijzen naar            

Voor minderjarige first offenders verdacht van een gering feit

Minderjarige is 12 tot 18 jaar oud
Gering feit: met name winkeldiefstal van geringe waarde, 
vernieling met geringe schade, vals ID of gebruik maken van 
een ID-bewijs op naam van een ander
Verdachte is op heterdaad aangehouden
First offender, werkt mee en bekent het strafbare feit

Of de HOvJ besluit tot een reprimande na de politiecheck

Controleer eerst

De HOvJ controleert of de verdachte in aanmerking komt voor de reprimande
Geleid de verdachte telefonisch voor en doorloopt het volgende:

Indien de HOvJ besluit tot het reprimandegesprek wordt de verdachte heengezonden. De politie 
zorgt voor de verdere afhandeling

HOvJ

             - Vraagt hoe de aanhouding is verlopen
             - Vraagt hoe de verdachte staat t.o.v. het reprimandegesprek
             - Deelt mee dat er een registratie plaats vindt in het politiesysteem zonder strafvervolging
             - Wijst de verdachte op het feit om het reguliere proces te volgen

Aanhouding heterdaad, waarbij de collega controleert:

Belt de dienstdoende HOvJ op ZSM en bespreekt de context van de verdachte, het strafbare feit en 
de omstandigheden
Er wordt wel met de verdachte gesproken, maar de verdachte wordt niet ter plaatse verhoord

Politie

              - Is het een bewijsbare zaak? (verklaringen / camerabeelden)
              - Personalia verdachte, check in MEOS
              - Is de verdachte een first offender?
              - Komt het delict in aanmerking voor een reprimande?

Als er is gekozen voor een reprimandegesprek door Halt:
Politie

             - Maak in BVH de hoofdgebeurtenis aan van het strafbare feit
             - Koppel de persoonsgegevens van aangever, verdachte, ouder of verzorger
             - Koppel de verdachte aan het strafbare feit met afdoening reprimande door Halt
             - Zet in toelichting wie de HOVJ is geweest die de beslissing heeft genomen tot het
                reprimandegesprek
             - Noteer welke afspraken er zijn gemaakt met verdachte en ouders
             - Vermeld of je al dan niet een VT-melding hebt opgemaakt. Deze maak je niet standaard op,
               maar context is bepalend
             - Sla de mutatie op op de PC en stuur hem naar: reprimande-Rotterdam@halt.nl en 
                doelgroepen.rotterdam-stad@politie.nl

Let op: vergeet niet de naam en het mailadres van de verwijzer en 
de telefoonnummers en het adres van de jongere/ouder(s)/verzorger(s) te noteren

Zodra de mutatie binnen is bij Halt, nodigt de Halt-medewerker de jongere/ouder(s)/verzorgers zo 
snel mogelijk uit voor het gesprek op het desbetreffende bureau (Doelwater, Marconiplein). Het 
reprimandegesprek vindt idealiter binnen 48 uur plaats, met een maximum uitloop naar 4 dagen
De reprimandegesprekken vinden plaats op maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag 

Zodra het reprimandegesprek heeft plaatsgevonden, koppelt de Halt-medewerker dit dezelfde 
dag nog terug aan politie (verwijzer, senior jeugd en naar de doelgroepenmailbox: 
doelgroepen.rotterdam-stad@politie.nl) met daarbij de bijzonderheden

Halt

         tussen 14.00 uur en 17.00 uur

Let op: Als een minderjarige met ouder(s)/verzorger(s) niet verschijnt,
graag een terugkoppeling naar de doelgroep coördinatoren 

(doelgroepen.rotterdam-stad@politie.nl)
Zij verzoeken de wijkagent alsnog het reprimandegesprek op zich te nemen

Handelt de verdachte af in BOS-Z: Reprimande
Politie

Politie: Bij vragen over het proces kan je terecht bij de 
senior jeugd en anders bij de projectleider jeugd
Halt: Bij vragen over de aanmelding bij Halt kan je terecht 
bij de uitvoerende Halt-medewerkers en anders bij

Vragen?

         Patty van der Veer (p.vander.veer@halt.nl of 06-46881078)


