










Het bevorderen van een veilig uitgaansklimaat in een 

bepaald uitgaansgebied of gemeente door consequent 

optreden tegen norm-overschrijdend gedrag.



• De betrokkene krijgt bij bepaalde overtredingen/incidenten een toegangsontzegging 

voor alle deelnemende horecabedrijven in een uitgaansgebied

• Het gaat voornamelijk om incidenten waarbij proces-verbaal is opgemaakt  of 

aangifte is gedaan, dus alleen de zwaardere incidenten komen in aanmerking

• De betrokkene krijgt later per aangetekend schrijven  de CHO toegestuurd

• Ontbrekende persoonsgegevens foto’s mogen door politie worden aangeleverd, op 

basis van een zogenaamd artikel 20 besluit. 



Als een betrokkene met CHO naar binnen wil of al binnen is 

• Betrokkene wordt de toegang geweigerd of verzocht te vertrekken op grond van de 

opgelegde CHO

• Anders maakt de betrokkene zicht schuldig aan huisvredebreuk

• Vertrekt de gast niet vrijwillig dan krijgt de gast een PV vanwege  huisvredebreuk



• 50 gebieden in Nederland waar het instrument CHO wordt ingezet

• Aantal collectieve horecaontzeggingen in een gebied varieert van 3 tot 75 per jaar.

• In Amsterdam Leidsebuurt 43 deelnemende bedrijven en 26 ontzeggingen

• In Haarlem 46 deelnemende bedrijven en 5 ontzeggingen



• Deelnemende bedrijven moeten bij ingang tonen 

dat ze deelnemer zijn 

• Vaak onderdeel van de collectieve huisregels 

• Lijst met deelnemende horecabedrijven staan op de 

website



• Deelnemer loopt risico dat hij niet langer deel kan nemen

• Deelname CHO wordt onderdeel van totaalpakket aan maatregelen vanuit 

samenwerking met gemeente en politie om veilig uitgaan te optimaliseren

• Niet deelnemen 

• In Amsterdam overwegen we een bonus/malus en zal deelname CHO een van 

de voorwaarden zijn

• Deelname toont betrokkenheid en wordt gewaardeerd door andere 

samenwerkende partners, zoals gemeente en politie.
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ontzegging krijgen 
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OmschriJVing 

Wilt u als horecaondernemer 
mee doen met het CHO en 
accepteert u de voorwaarden 
waaronder dit kan, download dan 
het formulier en stuur het naar 
KHN afdeling Haarlem. Postbus 
240, 2000 AE Haarlem Daarna 
krijgt u per e-mail een uitnodiging 
om een account aan te maken op 
deze website 

Wilt u een bezoeker een laatste 
waarschuwing geven voor zijn 
gedrag, dan kunt u hier een 
voorbeeldbnef downloaden om 
een waarschuwing te geven 





1. IHO 

2. CHO

3. Registratiesysteem

4. Gegevensbescherming en waarborgen

5. Werkingsgebied

6. Autoriteit Persoonsgegevens



• Keuze van een individuele ondernemer

• Minder zware gedragingen, bv

• Negeren huisregels

• Overlastgevende gedragingen

• Max 6 maanden; alleen zichtbaar voor ‘uitreiker’

• In persoon uitreiken of aangetekend versturen

• Ondernemer die uitreikt levert aan bij de beheerder (subverwerker)

• Beheerder voert in het systeem in

• Model voor uitreiking is niet verplicht

• 2e IHO binnen 6 maanden betekent Collectieve Ontzegging van 6 maanden



• Gedragingen en duur van ontzegging zijn in het protocol beschreven (niet limitatief)

• 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden of 2 jaar

• Als directe CHO, dan aangifte of ambtshalve PV voorwaarde

• Gebruik model ‘aanzegging CHO’ is verplicht

• In persoon uitreiken of aangetekend versturen, politie krijgt kopie

• Ondernemer die uitreikt levert aan bij de beheerder (subverwerker)

• Beheerder voert in het systeem in

• Bij CHO bestaat de mogelijkheid van klachtenprocedure

NIET NALEVEN IHO OF CHO BETEKENT AANGIFTE HUISVREDEBREUK



• Beveiligde website

• Inlog alleen voor: deelnemende ondernemers, beheerder, 2 politiefunctionarissen

• Invoergegevens beperkt en in protocol vastgelegd

• DPIA is een vast onderdeel van het hele protocol

• Na verstrijken termijn IHO en CHO zijn gegevens niet meer zichtbaar en 

raadpleegbaar

• Aanbieder van de website voldoet aan (veiligheids)eisen van de AP



• Formulier aanzegging CHO bevat oa informatie over AVG-rechten en 

klachtenprocedure

• AVG-rechten zijn ook in het protocol beschreven

• Klachtenprocedure:

• Binnen 14 dagen na ontvangst ontzegging bij ondernemer indienen 

• Klacht schorst ontzegging niet

• Als route via ondernemer geen oplossing biedt dan onafhankelijke 

klachtencommissie

• Binnen 4 weken (1 x uitstel van 2 weken mogelijk) advies 

• Advies klachtensommissie is bindend



Werkingsgebied van het protocol:

• Is een aaneengesloten gebied

• Zo concreet mogelijk omschreven (bij voorkeur straten benoemen)

• Deelname van ondernemers in het gebied niet verplicht

Deelnemers maken de deelname kenbaar d.m.v.:

• Sticker op huisregelbordje of deurschildje

• Vermelding op website van het protocol



De AP heeft op 21 augustus 2020 een eindoordeel gegeven over:

• De model-CHO

• De model-DPIA

Dat eindoordeel heeft in principe een geldigheidsduur van 5 jaar

DUS: 

• Lokaal EXACT volgen van de modellen betekent; dat ondernemers een 

vergunning krijgen en sneller het traject doorlopen

• Voorwaarde van de AP is wel lokaal jaarlijkse evaluatie
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