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Werkafspraken De confrontatie
1. Doel en middel
De betrokken partijen hebben met deze werkafspraken tot doel om minderjarigen die zich schuldig
hebben gemaakt aan openbare dronkenschap en hierdoor de openbare orde hebben verstoord,
inzicht te geven in hun gedrag. De werkafspraken hebben tot doel de effectiviteit van de Halt
alcoholstraf te vergroten.
Het middel dat partijen inzetten is het tonen van gemaakte camerabeelden aan de minderjarige en
zijn/haar ouders op het politiebureau in aanwezigheid van een Halt medewerker. Deze werkwijze
wordt De Confrontatie genoemd. Deze werkwijze ondersteunt de alternatieve afdoening van strafbare
feiten gepleegd door minderjarigen
2. Partijen
Deze werkafspraken zijn opgesteld en ondertekend door de navolgende partijen:
1. Halt Midden Nederland
2. Politie, eenheid Midden Nederland
3. Overwegingen
De genoemde partijen overwegen:
1. De politie is belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde
2. De politie beelden opneemt tijdens de horecadienst van jongeren die staande gehouden worden
in verband met openbare dronkenschap
3. De gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de politietaak
4. Halt de wettelijke taak heeft om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen en daaruit
voorvloeiend belast is met de alternatieve afdoening van strafbare feiten gepleegd door
minderjarigen
5. Dat beide partijen gediend zijn met een situatie waarbij Halt inzage krijgt in de beelden van De
Confrontatie
4. Afspraken
De partijen spreken met elkaar af:.
A. In geval van een overtreding artikel 453 Wetboek van Strafrecht ( openbare dronkenschap)
waarbij een minderjarige gefilmd is, worden de betreffende beelden getoond aan de (minderjarige)
overtreder, zijn/haar ouders en de Halt medewerker
B. Halt bekijkt de beelden tijdens het gesprek aan het politiebureau mee
C. De beelden worden na bekijken vernietigd
D. Per verstrekking worden de volgende elementen vastgelegd:
• De identiteit van de minderjarige;
• De naam van de betrokken halt medewerker;
• De naam van de betrokken politie ambtenaar;
• Plaats, datum en tijdstip van de vertrekking;
• Het doel van de verstrekking en
• Een omschrijving van de verstrekte gegevens.

5. Uitwisseling van gegevens
Uitwisseling van de beelden vindt plaats met inachtneming van de voor elke partij toepasselijke weten regelgeving, beroepscodes en (privacy)reglementen. De politie verstrekt uitsluitend politiegegevens
op basis van BPG artikel 4:2, eerste lid, onder f.
Voor beide partijen en alien die namens deze werken met deze overeenkomst, geldt een
geheimhoudingsplicht. Deze strekt zich uit tot de geheimhouding van persoonsgegevens, ook indien
de overeenkomst niet meer van kracht is.
6. Looptijd
Deze overeenkomst gaat in op H heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en wordt jaarlijks
geevalueerd en zo nodig bijgesteld door de partijen. Tegen het einde van de looptijd besluiten partijen
de overeenkomst al dan niet (in gewijzigde vorm) te continueren.
7. Ondertekening

Politie Midden Nederland Halt Midden-Nederland

