
 

 

  

 

Boa verwijzingen, werkwijze specifiek bij verwijzingen i.v.m. overtreden samenscholingsverbod 
i.v.m. corona: 
 
Werkwijze opleggen Halt straf 
 

1. BOA houdt minderjarige staande voor overtreding genoemd in de Aanwijzing ex artikel 77e  WvSr waarmee de BOA 
door het Arrondissementsparket X  bevoegd is verklaard naar Halt te verwijzen.1  
 

2. Er is sprake van een minderjarige in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die het feit heeft bekend. Als een jongere het feit 
niet bekent, wijzen op de gevolgen (geldboete: OM-strafbeschikking € 95). Als de jongere volhoudt in de ontkenning 
kan hij/zij niet naar Halt doorverwezen worden. 

 
3. De BOA meldt de minderjarige dat hij/zij -  na de recidivecheck door de politie is voor corona eruit gelaten - wordt 

verwezen naar Halt. De BOA meldt de minderjarige dat zijn/haar ouders (of verzorgers) door Halt op de hoogte 
worden gesteld van verdere Halt afwikkeling.  

 
4. De BOA maakt een kennisgeving van bekeuring (KVB) op. Het (mobiele) telefoonnummer van de jongere en zijn/haar 

ouders wordt daarbij vermeld. Een kopie van de KVB wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen 
gemaild aan :  

 AO Amstelveen (Midden-Nederland / Noord-Holland / Amsterdam): pv.amstelveen@halt.nl 
 AO Eindhoven (Zeeland West-Brabant / Oost-Brabant / Limburg): pv.eindhoven@halt.nl 
 AO Apeldoorn (Noord-Nederland / Oost-Nederland): pv.apeldoorn@halt.nl 
 AO Den Haag (Rotterdam / Den Haag): pv.denhaag@halt.nl 

 
5. De BOA verstrekt de politie de benodigde gegevens, zodat een registratie kan wordt aangemaakt in BVH. De manier 

waarop en door wie dit gebeurt, wordt lokaal afgesproken en kan ook achteraf middels het registreren van het 
afloopbericht van Halt plaatsvinden. 

 
6. De BOA/gemeente zorgt voor archivering van de stukken in eigen systemen. 

 
7. Halt controleert ook het eigen registratiesysteem op recidive. Als de jongere i.v.m. de recidiveregels niet voor Halt in 

aanmerking komt, stuurt Halt de zaak terug naar de BOA. In dat geval hervat de BOA het reguliere proces (zie 3)  
 

8. Halt neemt, uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst (dit kan lokaal anders geregeld zijn)  contact op met een 
ouder van de minderjarige om toestemming voor de Halt-interventie  te vragen (indien ouders en/of jongere alsnog 
niet akkoord gaan volgt een terugkoppeling aan de BOA met het verzoek het reguliere proces te hervatten.)  Halt 
schrijft de zaak in en voert de Halti-interventie uit.  
I.v.m. corona worden dergelijke verwijzingen met voorrang opgepakt (lik op stuk beleid)  
 
Mogelijkheden contact opnemen met ouder: 

 De BOA kan contact opnemen met de ouder en vragen om toestemming doorverwijzing naar Halt. Dit moet 
bij een Halt-verwijzing altijd gebeuren bij een jongere onder de 16 jaar. Weigert de ouder dan kan de zaak 
niet naar Halt. In dat geval hervat de BOA het reguliere proces (zie 3) 

 Krijgt de BOA een ouder niet te pakken, dan doorsturen naar Halt en neemt Halt contact op met een ouder. 
(aub in bij insturen vermelden dat getracht is contact op te nemen met een ouder, maar niet is gelukt).  

 Als een ouder dan geen toestemming geeft gaat de zaak terug naar de BOA die de mail ingestuurd heeft. Als 
een ouder wel toestemming geeft pakt Halt de zaak verder op.  

 
1 In geval van artikel 350 strafrecht (alleen in GLZ van toepassing) vraagt de BOA assistentie van politie zodat politie feitelijk de 

verwijzer is om zo te waarborgen dat indien de zaak negatief gaat deze via politie ingestuurd kan worden aan ZSM. 



 Kan de BOA op straat geen contact opnemen met ouder dan doorverwijzen naar Halt, Halt doet dat bij 
eerste contact en handelt zoals voornoemd. 

 
9. Bij positieve afhandeling van de zaak: Halt stuurt positief afloopbericht naar de verwijzer/BOA. De BOA sluit  zaak. 

Bij negatieve afhandeling van de zaak: Halt stuurt negatief afloopbericht naar de verwijzer/BOA. De terugkoppeling 
wordt door Halt verzorgd. Een terugkoppeling/afloopbericht gaat naar de afzender van de verwijzing. Mocht een 
gemeente de terugkoppeling/afloopbericht liever ontvangen op een ander, geautomatiseerd emailadres  dan graag 
aangeven welk emailadres dat moet zijn.  
 
Halt zorgt ervoor dat de BOA binnen een maand dagen na inzending van de verwijzing een afloopbericht krijgt van de 
negatieve afronding zodat de BOA de zaak nog tijdig kan afronden conform het reguliere proces.  
 

10. De BOA verstrekt de informatie aan de politie voor eventuele aanvulling van de eerder aangemaakte BVH registratie, tenzij 
is afgesproken dat registratie in BVH pas achteraf plaats vindt, dan vindt dit alsnog aan de hand van het afloopbericht 
plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


