Rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB)
Op basis van de WBP heeft u:
•
recht op inzage in uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden overgenomen
van het formulier ‘collectief horecaverbod’ dat aan u is uitgereikt/opgestuurd;
•
recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dat kan als de gegevens die
gebruikt worden feitelijk onjuist, onvolledige of niet de zaak dienen voor het doel of de
doeleinden van de verwerking;
•
recht op verzet. Dit houdt in dat u het recht heeft om bezwaar te maken (verzet aan te
tekenen) tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt verzet aantekenen in verband met uw
bijzondere persoonlijke omstandigheden.
U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage in of correctie van uw persoonsgegevens
richten aan:
de Koninklijke Horeca Nederland, regio Fryslân
Eewal 50-52
8911 GT LEEUWARDEN
Als u het niet eens bent met de wijze waarop de KHN, afdeling Midden Friesland haar rechten
uitoefent, dan kunt u een verzoek tot bemiddeling indienen bij het College Bescherming
Persoonsgegevens indienen.
Klachtenprocedure
Wanneer u het niet eens bent met het opgelegde collectief horecaverbod, dan kunt u een
klacht indienen. U doet dit door binnen 14 dagen nadat het verbod is uitgereikt een
aangetekende brief te sturen naar:
de Koninklijke Horeca Nederland, regio Fryslân
Eewal 50-52
8911 GT LEEUWARDEN
Het indienen van de klacht heeft geen schorsende werking voor het collectief
horecaverbod.
De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke vertegenwoordigers vanuit de betrokken
partijen te weten: de gemeente Leeuwarden, de politie team Leeuwarden en de KHN regio
Fryslân. De commissie toetst de uitgereikte ontzegging aan de hand van de criteria die in het
protocol Collectief Horecaverbod Horecagebied Drachten beschreven staan. Uw klacht wordt
uiterlijk binnen zes weken na ontvangst hiervan afgedaan.
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Waarom een collectief horecaverbod?
Drachten wil een plezierig en veilige omgeving zijn om in uit te gaan. Stappers die overlast
veroorzaken, gewelddadig zijn en/of zich schuldig maken aan criminele activiteiten horen daar niet
bij. Daarom hebben horeca, politie, gemeente en Openbaar Ministerie in samenwerking met
elkaar het lokaal- en collectief horecaverbod ingesteld.
Wat is een collectief horecaverbod?
Een groot aantal horecaondernemers in Drachten heeft zich aangesloten bij het collectief
horecaverbod. Collectief houdt in dat iemand een toegangsverbod voor de duur van maximaal
5 jaar krijgt die van toepassing is op alle horecabedrijven die zich hebben aangesloten.
Wanneer krijgt u een collectief horecaverbod opgelegd?
Iemand krijgt een collectief horecaverbod als hij of zij in een periode van 4 jaar drie
lokaalverboden opgelegd heeft gekregen. Een lokaalverbod houdt in dat de betreffende persoon
alleen een toegangsverbod heeft voor het horecabedrijf dat het verbod heeft uitgereikt.
Daarnaast wordt een collectief horecaverbod opgelegd als iemand:
•
huisvredebreuk pleegt;
•
geweld pleegt tegen de horecaondernemer/het horecapersoneel;
•
een klant/hulpverlener (zwaar) mishandelt.
•
een (vuur)wapen bij zich heeft en/of gebruikt;
•
harddrugs bij zich heeft;
•
handelt in softdrugs en /of harddrugs
Waar mag u niet meer naar binnen?
Als u een collectief horecaverbod heeft gekregen bent u niet langer welkom bij alle
horecabedrijven die zich hebben aangesloten bij het collectief horecaverbod. Deze bedrijven zijn
te herkennen aan een sticker met de volgende afbeelding:

Op het formulier ‘collectief horecaverbod’ dat aan u is/wordt uitgereikt staat hoe lang u niet
meer in de aangesloten horecabedrijven mag komen en voor welk feit u een collectief
horecaverbod heeft gekregen.
Toch binnen? Huisvredebreuk wordt altijd vervolgd!
Overtreedt u het collectief horecaverbod dan pleegt u huisvredebreuk en riskeert u dat er
proces verbaal tegen u wordt opgemaakt. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat
zij huisvredebreuk altijd zullen vervolgen. Huisvredebreuk wordt gestraft met een gevangenisstraf
van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.
Registratie van uw gegevens
In een afgeschermde database die uitsluitend toegankelijk is voor de horecabedrijven die
deelnemen aan het collectief horecaverbod en de politie worden de volgende gegevens
geregistreerd:
•
uw NAW-gegevens;
•
uw Geboortedatum;
•
een foto van u (indien aanwezig);
•
ingangsdatum en einddatum van het verbod;
•
reden van geven van het verbod;
•
gegevens van de deelnemer die het verbod heeft uitgegeven;
•
(eventueel) datum huisvredebreuk en bij welke bedrijf dit heeft plaatsgevonden;
•
een gescande versie van het formulier ‘collectief horecaverbod’.
Doel verwerking gegevens
De genoemde gegevens worden opgeslagen zodat horecaondernemers en politie weten
welke personen een waarschuwing of een lokaal-/collectief horecaverbod hebben. Deze
personen kunnen de toegang tot hun zaak worden ontzegd. Daarnaast wordt bijgehouden
hoeveel lokaalverboden een persoon heeft zodat kan worden bepaald of iemand in aanmerking
komt voor een collectief horecaverbod. Bovenliggend doel is het weren van overlastgevende,
gewelddadige en criminele personen uit de horeca waardoor de veiligheid en sfeer tijdens het
uitgaan verbeterd.
Bewaartermijnen
De gegevens worden gedurende 48 maanden bewaard. De Koninklijke Horeca Nederland
(KHN), afdeling Midden Friesland is eindverantwoordelijk voor het beheer van de
database.
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