Werkproces Boa – alcohol:
team Halt Noord-Nederland
01-01-2017
Algemeen
15 juli 2014 heeft het college van Procureurs-generaal toestemming gegeven (met een generieke
aanwijzing) dat Boa’s alcohol feiten (art.45 drank en horecawet) mogen verwijzen naar Halt.
Het college heeft het uitgangspunt benoemd dat politie en boa’s een gedeelde verantwoordelijkheid hebben m.b.t. toezicht
en handhaving van leefbaarheid en veiligheid in een gemeente. In de lokale driehoek wordt bepaald welke leefbaarheidsen veiligheidsproblemen met voorrang aangepakt moeten worden en welke partijen hierbij betrokken zijn. Dit wordt
vastgelegd in zogenaamde handhavingsarrangementen en zijn dus uitwerkingen van het lokale veiligheidsbeleid/plan.
Ook de verwijzingen naar Halt en welke partners hierbij betrokken zijn, kunnen een onderdeel zijn van lokale afspraken.

Afspraken Noord-Nederland
Op 27 oktober 2015 hebben het OM (Petra van der Vliet, officier van justitie jeugd), de politie (Barbara
Brugge, Beleidsadviseur Jeugd en Huiselijk Geweld) en Halt (Corrie van Dellen, relatiemanager) sluitende
afspraken gemaakt over de samenwerking zoals die hieronder omschreven.

Stappen werkproces gemeente:






Gemeentes benoemen in hun 3-hoek de Boa’s, zodat ze bevoegd zijn in domein 1.
Gemeente stuurt een kort schriftelijk verzoek met de namen van de Boa’s naar het OM: mr. G.
Schram, Arrondissementsparket Noord – Nederland Postbus 577, 9700 AN Groningen
De Hoofdofficier van Justitie (OM) ondertekent en geeft daarmee toestemming. Stuurt dit aan de
gemeente.
Gemeentes stellen na akkoord van het OM Halt op de hoogte c.van.dellen@halt.nl
Boa’s krijgen van de Halt medewerker een voorlichting over de Halt-straf inhoudelijk en de
pedagogische meerwaarde er van.

Stappen werkproces BOA:





Boa’s die jongeren onder de 18 jaar aanhouden die in het bezit zijn van alcohol of alcohol nuttigen
schrijven een bon uit. Doen een recidive check bij de operationeel expert gezinszaken van de
politie in het BT van hun gemeente. Het BT schrijft de jongere in het politie systeem in. Als de
jongere niet eerder bij Halt is geweest dan scannen ze hun PV / bon in en mailen die naar Halt.
Mailadres: noordnederlandverwijzing@halt.nl
Boa en politie ontvangt na afronding van de zaak het afloopbericht van de backoffice van Halt en
registreren de positieve of negatieve afloop.
Monitoren van de 6 weken termijn (bij negatieve afronding kan er binnen 6 weken nog een boete
uitgeschreven worden door de Boa).

Stappen werkproces Halt:







Halt wordt op de hoogte gesteld door de gemeente dat de toestemming van het OM rond is.
Halt licht Boa’s voor.
Halt licht de backoffice in.
De backoffice krijgt via de mail een zaak binnen en plant het startgesprek in met de betreffende
Halt medewerker
De backoffice registreert de Boa als verwijzer.
Bij afronding van de zaak stuurt de backoffice van Halt het afloopbericht naar de Boa en politie.

