Draaiboek Halt-straf alcohol

Zonder alcohol voor iedere jongere een kansrijke toekomst!

Convenant Alcohol en Jongeren Provincie Groningen 2018
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1
Inleiding
Uit cijfers blijkt dat jongeren op een steeds latere leeftijd starten met alcoholgebruik. Dat is goed
nieuws. Maar met name de wat oudere jeugd drinkt echter nog wel regelmatig te veel. Dit heeft
nodige gezondheidsrisico’s tot gevolg en heeft ook invloed op de schoolprestaties en het
uiteindelijke schoolniveau. Bovendien blijkt uit onderzoek dat hoe jonger iemand start met
alcoholgebruik, des te groter de verslavingsgevoeligheid zal zijn. Dat geldt dan zelfs voor andere
middelen. Ook zijn jongeren die hebben gedronken kwetsbaar voor bijvoorbeeld seksueel geweld.
Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer.
Door het gebruik van alcohol of drugs vervagen grenzen. Met een slok op veroorzaken jongeren
behoorlijk wat overlast of soms zelf strafbaar gedrag. Halt richt zich zowel repressief als preventief
op de aanpak van alcoholgebruik onder minderjarige jongeren. Zij werkt hierin samen met
verschillende partners. In de Provincie Groningen doet zij dit vanuit het convenant alcohol en
jongeren 2017-2018.
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Doel draaiboek
Met dit draaiboek beogen we bij gemeentes de bewustwording te vergroten voor het inzetten van
de (pedagogische interventie) Halt-straf alcohol bij het terugdringen van alcoholgebruik onder
minderjarige jongeren. De Halt-straf is voor de gemeente een gratis interventie, omdat de
interventie wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De verwijzing kan
worden gedaan door politie en Boa’s en wordt gedaan na prioritering in de Driehoek.
Naast preventie en educatie is het handhaven van wetgeving ten aanzien van alcoholgebruik 1
van de 3 poten die een aanpak succesvol maakt.
• Dit draaiboek beschrijft de Halt-straf alcohol als interventie.
• Dit draaiboek geeft helderheid met betrekking tot de verwijsmogelijkheden bij de politie en
Boa’s.
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Doel en resultaat Halt-straf Alcohol
Voor minderjarigen is het kopen, in bezit hebben of nuttigen van alcohol in (openbare) ruimtes
strafbaar. Net zoals openbare dronkenschap of rijden onder invloed. Onder invloed van alcohol
gaan jongeren eerder over de grens en vertonen zij eerder overlast gevend gedrag.
Het doel van de Halt-interventie is het voorkomen van herhaling van het grensoverschrijdende
gedrag, dit bereiken we doordat de jongere de gevolgen van zijn gedrag inziet, de kans krijgt om
zijn gedrag recht te zetten en gedragsalternatieven leert.
We bieden een passende reactie op grensoverschrijdend gedrag. Een passende reactie bestaat
uit het voorkomen dat een jongere opnieuw de fout ingaat door bewustwording en
gedragsbeïnvloeding. De reactie moet passen bij de jongere en bij datgene wat hij/zij heeft
gedaan. Hierbij hebben we dus oog voor de jongeren, maar ook voor het slachtoffer en de
maatschappij om de jongeren goed te laten maken wat is fout gegaan.
Belangrijke uitgangspunten bij het uitvoeren van de Halt-interventie zijn:
- De jongere staat centraal
- We kijken naar het gedrag en passen de interventie aan op dit (risico)gedrag
- We brengen de situatie van de jongere in kaart, waar nodig verwijzen we door
- We hebben oog voor slachtoffer(s)
3
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Doelgroep:
De Halt-straf mag ingezet worden bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
De politie en het OM maken gebruik van een recidiveregeling. Maximaal 2 keer voor een
overtreding naar Halt en 1 keer voor een misdrijf. Bij afwijkingen van de regeling beslist de officier
van Justitie met discretionaire bevoegdheid.
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Opbouw Halt-straf (een pedagogische interventie)

•Uitnodiging 1ste
gesprek
•Screening HaltSignaleringsinstrument
•Afspraken over
leeropdrachten en
schaderegeling
• Ouder aanwezig

Bewustwording

•
•
•
•
•
•

•
•

Inzicht bieden in
oplossingen
•Jongere gaat aan de slag met
leeropdrachten
•Oefenen met excuus
aanbieden, 2de gesprek
•Evt. aanvullende werkopdracht
•Schadebemiddeling:
Slachtofferhulp betrokken?

•Uitvoering excuus of
herstel gesprek
•Afronding en evaluatie:
3de gesprek
•Ouder aanwezig
•Is er meer nodig? Inzet
4e gesprek om juiste
zorg in te zetten
Handelingsalternatieven
aanbieden

Reflecterende gesprekken met jongere (bewustwording)
Excuus aanbieden aan het slachtoffer, meestal ouders (genoegdoening en goedmaken)
Indien van toepassing: vergoeden van de schade.
Een leeropdracht die past bij wat er is gebeurd (gedrag en/of delict gerelateerd)
Soms een werkopdracht.
Gesprek(ken) samen met ouder(s). Uit onderzoek blijkt dat ouders echt invloed hebben op
het drinkgedrag van hun kinderen. We werken met een gedragscontract tussen jongeren
en ouder(s).
Halt wijst ouder(e) en jongere op een adviesgesprek bij VNN.
Als er sprake is van meer (achterliggende) problematiek dan verwijst Halt actief door naar
wijkteams, Verslavingszorg Noord Nederland of Veilig Thuis.

4

6

De verwijzers en de verwijzing:

Politie
De politie kan jongeren bij een overtreding verwijzen naar Halt voor een Halt-straf.
De officier van justitie kan ook verwijzen als het een misdrijf betreft (rijden onder invloed).
De politieagent en/of de OVJ verwijst de jongere naar Halt als het voldoet aan de voorwaarden:
▪ Leeftijd jongere is van 12 tot 18 jaar
▪ Jongere bekent
▪ Jongere voldoet aan de recidive-regels
▪ Jongere en ouders stemmen in met verwijzing naar Halt
Rechtstreeks met combibon naar Halt: noordnederlandverwijzing@halt.nl
• art. 45 drank en horeca wet
• art. 453 en D530 openbare dronkenschap / op de openbare weg
• art. 426 openbare dronkenschap en de openbare orde verstoren
Via discretionaire bevoegdheid van OVJ en ZSM: noordnederlandverwijzing@halt.nl
• Rijden onder invloed = misdrijf (fiets, scooter, brommer)
Boa’s:
De Boa verwijst de jongere naar Halt als het voldoet aan de voorwaarden:
• De formaliteiten tussen de gemeente, het OM en de politie zijn geregeld
▪ Leeftijd jongere is van 12 tot 18 jaar
▪ Jongere bekent
▪ Jongere voldoet aan de recidive-regels
▪ Jongere en ouders stemmen in met verwijzing naar Halt
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 leefbaarheids- en 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.

Stappen werkproces gemeente:
•

•
•
•
•

Gemeentes benoemen in hun 3-hoek de Boa’s, zodat ze bevoegd zijn in domein1 of de
DHW. Domein 1 Boa’s: alcohol in bezit of gebruiken in de openbare ruimte / weg
Toezichthouders DHW: openbare ruimte / weg en evenementen / festivals en kroegen
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
noordnederlandverwijzing@halt.nl
Boa’s krijgen van de Halt medewerker een voorlichting over de Halt-straf inhoudelijk en de
pedagogische meerwaarde er van.
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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 Basisteam 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).
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Voor -en nadelen

Voordelen:
• Bij waarschuwen alleen of handhaving met een boete raakt dat veelal alleen de ouders en
niet de jongere. De Halt-straf levert bewustwording op voor jongere en ouders vanwege de
pedagogische insteek.
• Halt signaleert en verwijst bij zorgelijk middelengebruik en/of andere zorgen door naar
hulpverlening en/of Verslavingszorg Noord Nederland.
• De Halt-straf is voor de gemeente een gratis interventie, omdat het ministerie van Justitie
en Veiligheid financiert.
Nadelen:
• Geen.
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Kosten
De Halt-straf kost gemiddeld 525 euro en wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en
Veiligheid.

Meer informatie:
Corrie van Dellen
Relatiemanager
Halt - team Noord-Nederland
www.halt.nl
06-21128987 - 088-1153500
Werkdagen: maandag t/m donderdag
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