
 

Bijlage(n) - 1 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag 

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ  Den Haag 
T 070 8888 500 - F 070 8888 501 

autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

 

Koninklijke Horeca Nederland afd. Leidsebuurt 
 

Postbus 566 

3440 AN  WOERDEN 

 

   

Datum 
9 maart 2016 

Ons kenmerk 
z2014-00851 

Uw brief van 
11 februari 2016 

   

 Contactpersoon 
 

Uw kenmerk 
 

   

Onderwerp 
Goedkeurende verklaring CHO Leidsebuurt 

   

Op 10 november 2014 diende u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: het College bescherming 

Persoonsgegevens (CBP)) een melding in over de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens 
(verder: verwerking) genaamd Collectieve Horecaontzegging Afdeling Leidsebuurt (verder: protocol CHO 

Leidsebuurt). De melding is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd onder nummer m1578587. 

Naar aanleiding van de melding is Autoriteit Persoonsgegevens op grond van artikel 31 Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) een voorafgaand onderzoek gestart naar de voorgenomen verwerking. Daarbij is 

u meegedeeld dat de verwerking gedurende dit onderzoek niet mag worden gestart en dient te worden 

opgeschort (artikel 32, tweede lid, Wbp). 
 

De voorbereidende fase van het voorafgaand onderzoek heeft geleid tot het besluit geen nader onderzoek 

in te stellen als bedoeld in artikel 32, derde lid, Wbp. Daarbij is het volgende overwogen.  
 

Uit de melding en de verstrekte schriftelijke informatie aan Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat u 

persoonsgegevens verwerkt in het kader van een Collectieve Horecaontzegging (CHO). Een CHO heeft tot 
doel criminaliteit en overlast in het uitgaansleven terug te dringen en de veiligheid van 

horecaondernemers, horecamedewerkers en bezoekers te waarborgen en te verbeteren. Voor de 

verwerking van persoonsgegevens van criminele en overlastgevende horecabezoekers is het protocol CHO 
Leidsebuurt opgesteld. De versie van maart 2015 is daarbij als uitgangspunt genomen. 

 

Het onderhavige protocol is ingericht conform het modelprotocol CHO van de brancheorganisatie 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de daarin opgenomen waarborgen. De Autoriteit 

Persoonsgegevens heeft op 1 juli 2010 bevindingen uitgebracht over het modelprotocol CHO. De 

Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde daarin dat de waarborgen in het modelprotocol CHO een juiste 
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uitwerking vormen van de Wbp en aanverwante wet- en regelgeving. Deze maken in beginsel een 

behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens – zoals bedoeld in artikel 6 Wbp – mogelijk. 

 
Gelet op het voorgaande biedt het onderhavige protocol CHO Leidsebuurt bij een juiste toepassing van de 

daarin beschreven werkwijze in beginsel voldoende waarborgen voor een rechtmatige verwerking van 

persoonsgegevens. Met inachtneming van de Wbp kan daarom met de verwerking worden gestart. 
Klachten of nieuwe informatie over de verwerking kunnen ertoe leiden dat de Autoriteit 

Persoonsgegevens alsnog nadere inlichtingen bij u inwint of een onderzoek opent.  

 
Indien u het niet eens bent met dit besluit om geen nader onderzoek in te stellen dan kunt u hiertegen op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken bezwaar maken bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indie n 
onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist kunt u de voorzieningenrechter van de 

rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

 
 

Hoogachtend, 

Namens het College bescherming persoonsgegevens, 
 

 

 
Senior Inspecteur 

 

 


