Een handelingskader voor professionals in het jeugddomein:

Acute dreiging?
Vermoedens of
signaal van
wapengeweld bij
jongere(n)?

Signaal wapenbezit
Vermoedens of signaal
van wapenbezit bij
jongere(n)? Bel de
politie:

Vervolgacties
Breng samen met de politie
de situatie verder in kaart
▶ Om wat voor wapen gaat
het?
▶ Waarom heeft de jongere
het wapen bij zich?

Bel 112

BEL 112

0900-8844
Gaat het om een (nep)vuurwapen?
Bel altijd 112

Geen acute dreiging
Bel de politie via
0900-8844 of ga naar
vraaghetdepolitie.nl en
overleg welke actie nodig is
Wilt u anoniem een melding
maken? Bel 0800-7000 of ga
naar meldmisdaadanoniem.nl

Wat voor signaal?
▶ De jongere draagt
zichtbaar een wapen (gezien)
▶ De jongere toont wapen
online (social media)

▶ Signalen dat jongere een
wapen heeft (niet gezien)
▶ De jongere geeft aan
geweld te willen gebruiken

Interventies
Na gezamenlijke duiding
worden interventies
ingezet.
Kijk voor een aanbod aan
interventies op:

Preventie
Voorlichtingscampagnes
▶In de gemeente
▶ Op school

▶ Is er sprake van een
strafbaar feit?

hetccv.nl/onderwerpen/wapen
s-en-jongeren/

Gemeenten en scholen kunnen
hierbij bijvoorbeeld gebruik
maken van de voorlichtingen:

Strafbaar feit: De jongere
kan een boete of rechtszitting
krijgen

hier vind je de toolbox met
de interventiematrix opgesteld
vanuit het landelijk actieplan
Wapens & Jongeren

‘Wie grijpt in?’
om.nl/onderwerpen/onderwijsjongeren/wie-grijpt-in van het
Openbaar Ministerie

Kent u de jongere of het
gezin? Kijk wat u zelf kan
betekenen door met hen in
gesprek te gaan of ga binnen
uw eigen netwerk na wie u
hiervoor kan benaderen

‘Wapens en geweld’
halt.nl/actueel/nieuwevoorlichting-wapens-en-geweld
van bureau Halt.

Blijkt na overleg met de
politie dat er geen sprake
is van een strafbaar feit?
maar er zijn wel zorgen?
Dan kan de politie in sommige
gevallen een (overige)
zorgmelding doen bij VT
(veilig thuis)
Stem altijd af met (afdeling OOV)
de gemeente en doe indien nodig
een melding bij de (lokale
zorg/veiligheidskamer) ten
behoeve van regie en;
▶ Signaleren
▶ Duiden
▶ Interveniëren

Zijn er signalen van een
onveilige thuissituatie? Volg
de Meldcode Huiselijk
geweld en
Kindermishandeling

Jongerenwerk heeft een
belangrijke rol in
preventief werk in de wijk

WIE DOET WAT?
GEMEENTE
De gemeente voert de regie en moet er voor zorgen dat signalen
samengebracht worden in een multidisciplinair overleg, dit kan zowel op
casuïstiek als op thema’s waar beleid op gemaakt kan worden. Hier vindt
signalering en duiding plaats en wordt besloten over het inzetten, het
monitoren en evalueren van interventie(s) gericht op het individu, de groep
en/of het organiseren van (voorlichtings)campagnes. Gebruik voor een
volledig overzicht van mogelijke interventies de interventiematrix op
rsiv.nl/kennisbank/jeugd/wapens-en-jongeren
POLITIE
Niet alle wapens zijn strafbaar. Welke wapens wel en niet strafbaar zijn, is
vastgelegd in de Wet Wapens en Munitie. Om te beoordelen of een wapen
strafbaar is, moet bij het aantreffen van een wapen áltijd contact met de
politie worden opgenomen. In overleg met de politie wordt besloten wat de
vervolgstap is. Dit kan inhouden dat een slachtoffer of de school aangifte
doet of dat de politie ambtshalve een proces-verbaal opmaakt. Dit is
afhankelijk van de omstandigheden waaronder het wapen is aangetroffen.
Heeft de jongere iemand bedreigd en blijkt dat de jongere
een mes bij zicht draagt? Dan is dat reden om aangifte te
doen of een proces-verbaal op te maken.
Heeft de jongere een mes bij zich om aan vrienden te laten
zien? Dan hoeft in principe geen aangifte te worden gedaan
of proces-verbaal te worden opgemaakt.
Het is belangrijk dat de omstandigheden samen met de politie worden
bekeken. Daarnaast kan de wijkagent aansluiten bij een gesprek met de
jongere of op school. Ook registreert de politie ieder incident. Op deze wijze
krijgt men inzicht in het wapenbezit onder jongeren.
HALT
Verwijzing naar Halt na aangifte: Wanneer een slachtoffer aangifte heeft
gedaan of de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt, kan een jongere
naar Halt worden verwezen. Hiermee kan het strafbare feit zonder
tussenkomst van een rechter worden afgedaan en voorkomt de jongere dat
hij of zij een strafblad krijgt. Halt heeft een speciaal traject voor wapenbezit.
Voor informatie met betrekking tot de voorwaarden voor verwijzing naar halt
gaat u naar www.halt.nl

OPENBAAR MINISTERIE
Nadat aangifte is gedaan, zal het Openbaar Ministerie beslissen of de
jongere wordt vervolgd.
Als een jongere geen strafblad heeft en geen ernstig
delict heeft gepleegd, kan de officier van justitie
beslissen de aangifte af te doen met een verwijzing
naar Halt.
Een andere mogelijkheid is de zaak te behandelen op
een TRIP-zitting. TRIP staat voor: transactie in
persoon. De officier van justitie gaat met de leerling
in gesprek en heeft een eigen bevoegdheid tot het
opleggen van een straf.
Als er sprake is van een ernstig delict, recidive en/of
ernstige zorgen, zal de zaak worden voorgelegd aan
de (kinder)rechter. De rechter kan hogere straffen
opleggen en meer voorwaarden verbinden aan een
straf.
VEILIG THUIS
Heeft u het vermoeden dat het wapenbezit (mede) wordt veroorzaakt
door een onveilige thuissituatie? Ga met de jongere in gesprek. Blijven de
zorgen bestaan? Volg dan de stappen van de Meldcode huiselijk geweld &
kindermishandeling en doe zo nodig een melding bij Veilig Thuis. Bij
twijfel of er een melding gemaakt moet worden kunt u contact opnemen
met de bureaudienst van Veilig thuis. Dit kan via 0800-2000. Hiermee kan
afgewogen worden of een melding nodig is.
MELD MISDAAD ANONIEM
Het feit dat een jongere een wapen draagt is zorgelijk en moet gemeld
worden bij de politie. Wilt u dit liever anoniem melden? Meld Misdaad
Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt
geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij centraal.
Op meldmisdaadanoniem.nl kunt u meldingen doen van (verdenking) van
criminele activiteiten. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw
omgeving.

