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Bijgaand treft u conform afspraak de eerste cijfers aan van de inzet van de Politie Eenheid Den Haag en 
de Veiligheidsregio Haaglanden tijdens de jaarwisseling 2020 – 2021, geregistreerd over een periode van 
32 uur (31 december 0:00 uur tot 01 januari 08:00 uur). De cijfers van de Politie Eenheid Den Haag 
betreffen alleen de gemeenten binnen het gebied wat de Veiligheidsregio Haaglanden omvat. Iedere 
gemeente kan deze cijfers en het sfeerbeeld gebruiken voor de eigen communicatie. 
 
Deze rapportage bevat enkel Oud & Nieuw gerelateerde categorieën. 
 
Sfeerbeeld  
Ook dit jaar hebben de hulpdiensten in de regio Haaglanden hun bijdrage geleverd aan een goed en 
feestelijk verloop van oud en nieuw. De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten verliep goed. 
Vanwege de COVID-19 maatregelen waren er dit jaar geen vuurwerkfestivals, geen vreugdevuren en 
geen georganiseerde feesten. 
 
Er waren geen grote incidenten in de regio. Wel waren er veel kleine incidenten. Het was een drukke 
maar goed beheersbare jaarwisseling. Door de goede voorbereiding en regionale samenwerking is er op 
de zwaartepunten met voldoende materieel en personeel ingezet. Er waren vooral veel buitenbranden en 
containerbranden, met een piek van meldingen tussen 00.00 en 02.00 uur. Ook waren er enkele branden 
in woningen; bij deze branden zijn geen slachtoffers gevallen. 
 
In de hele regio zijn diverse aanhoudingen verricht vanwege het afsteken van (illegaal) vuurwerk, 
openbare dronkenschap, mishandeling en vernieling. Het aantal incidenten op gebied van openbare orde 
is lager dan voorgaande jaren. 
 
Ondanks het vuurwerkverbod werd er vuurwerk afgestoken. Het aantal vuurwerkslachtoffers is wel 
aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Tot 00.00 uur was er zelfs geen enkel Oud & Nieuw gerelateerd 
slachtoffer. Ook bij de SEH van de ziekenhuizen bleef het in vergelijking met andere jaren rustig. Door de 
mist en gladheid waren er in de nacht meerdere ongelukken op de A4, maar er zijn geen slachtoffers 
naar de SEH vervoerd. 
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Totalen regionaal per hulpdienst 
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Gegevens per gemeente 
 

BRANDWEER Den 
Haag 

Delft Leidschendam-
Voorburg 

Midden-
Delfland 

Pijnacker- 
Nootdorp 

Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer 

Brand gebouw 10 3 2 0 0 2 0 3 3 

Brand wegvervoer auto 30 0 1 0 2 0 0 1 0 

Brand wegvervoer overig 12 0 0 0 0 1 0 1 1 

Brand container 57 48 18 1 7 11 0 3 5 

Brand buiten 275 49 36 4 9 33 9 52 46 

Brand totaal 384 100 57 5 18 47 9 60 55 

          

POLITIE Den 
Haag Delft Leidschendam-

Voorburg 
Midden-
Delfland 

Pijnacker-
Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer 

Schietpartij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mishandeling 7 0 1 1 1 0 0 0 0 

Vechtpartij 3 0 0 0 0 0 0 1 0 

Vuurwerk 58 5 6 8 13 12 3 47 10 

Aanhoudingen 21 6 1 0 3 1 0 1 3 

Vernieling 17 3 0 0 2 3 1 3 3 

Steekpartij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alarm onterecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alarm terecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal gemeente 106 14 8 9 19 16 4 52 16 

          

AMBULANCE Den 
Haag Delft Leidschendam-

Voorburg 
Midden-
Delfland 

Pijnacker-
Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer 

Geweldletsel 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vuurwerkletsel 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Alcoholletsel 7 0 0 0 1 0        0 2 2 

Totaal gemeente 9 0 0 0 2 0 0 2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Geweld tegen hulpverleners 
 
Bij de brandweer zijn er drie incidenten gemeld m.b.t. het gooien van vuurwerk en stenen naar 
brandweerpersoneel. De politie heeft meerdere meldingen van incidenten met geweld tegen 
politiefunctionarissen ontvangen. Bij de ambulancedienst waren geen meldingen van geweld. De 
ziekenhuizen en huisartsenposten (HAP’s) melden een rustige en gemoedelijke sfeer.  
 

 
 
 
Toelichting 
Deze rapportage is opgesteld op basis van informatie van de hulpdiensten en onder verantwoordelijkheid 
van de Algemeen Commandanten van de Brandweer, Politie, GHOR én de Operationeel Leider. 
 
De gegevens van de brandweer betreffen alle door de Meldkamer Brandweer in het GMS (Geïntegreerd 
Meldkamer Systeem) en lokaal in DCU (Decentrale Uitgifte) aangemaakte en aan 
brandweervoertuig/kazerne gekoppelde meldingen binnen de regio Haaglanden.  
 
De gegevens van de politie betreffen alle in het bronsysteem BVH (Basisvoorziening Handhaving) 
geregistreerde en afgehandelde incidenten (melding) binnen de regio Haaglanden.  
 
De gegevens van de GHOR betreffen Oud & Nieuw gerelateerde ambulanceritten naar ziekenhuizen. 
Hierbij is een eerste inschatting gemaakt van de oorsprong van het letsel. Door een storing in het 
systeem zijn op dit moment alleen de totalen bekend, niet de cijfers per gemeente. 
 
De gegevens met betrekking tot geweld zijn afkomstig van de hulpdiensten en hebben betrekking op 
geweld tegen eigen personeel. 
 
Deze rapportage bevat een eerste weergave van de cijfers met betrekking tot Oud & Nieuw. Een 
verdieping van de cijfers volgt na de evaluatie in februari / maart.  
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BIJLAGE – BEGRIPPENLIJST 
Brandweer 

1. Gebouwbrand  Alle branden binnen een gebouw onafhankelijk van de gebruiksfunctie. 
2. Wegvv auto   Alle branden waarbij in de melding gesproken wordt over een of 

meerdere    personenauto(s). Oorzaken kunnen o.a. zijn: brandstichting, 
vuurwerk,    buitenbranden in de nabijheid van een voertuig. Er wordt per 
melding    geregistreerd, niet per aantal betrokken voertuigen.  

3. Wegvv overig  Brand waar in de melding wordt gesproken over een voertuig anders 
dan   een personenauto. Dit kunnen o.a. zijn: aanhanger, caravan, camper, 
   bromfiets, brommobiel, vrachtwagen, bus, fiets etc.  

4. Container   Alle branden in een container. Dit zijn zowel bovengrondse als  
    ondergrondse containers. 

5. Buitenbrand  Afval, kerstbomen, rommel, berm, bosschage. 
 
Politie 

1. Schietpartij Een mogelijk plaatsgevonden schietpartij waarbij ter plaatse geen 
betrokkenen of anderszins zijn aangetroffen. 

2. Mishandeling Iemand opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen. 
Iemand opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen. 
Moord/doodslag  
Overige misdrijven tegen het leven  

3. Vechtpartij Een mogelijk plaatsgevonden vechtpartij waarbij ter plaatse blijkt dat een 
nader onderzoek niet noodzakelijk en/of mogelijk is. 
Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen. 

4. Vuurwerk De overlast welke ontstaat bij het afsteken van vuurwerk anders dan op een 
legaal evenement. 
De illegale in- of uitvoer en ook het transport van vuurwerk in strijd met de 
Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. 
Het illegaal bezitten, vervaardigen of voorhanden hebben en afleveren van 
(consumenten) vuurwerk. 
Alle strafbare handelingen m.b.t. vuurwerk gerelateerde inrichtingen. 

5. Steekpartij Een mogelijk plaatsgevonden steekpartij waarbij ter plaatse blijkt dat een 
nader onderzoek niet noodzakelijk en/of mogelijk is. 

6. Vernieling Het opzettelijk en wederrechtelijk een auto of delen daarvan die geheel of 
ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar 
maken of wegmaken. 
Het opzettelijk en wederrechtelijk een vervoermiddel voor openbaar vervoer 
of de tot het openbaar vervoer behorende middelen en/of onroerend goed 
welke geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, 
onbruikbaar maken of wegmaken. 
Het opzettelijk en wederrechtelijk een openbaar gebouw vernielen, 
beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken 
Het opzettelijk en wederrechtelijk een object vernielen, beschadigen, 
onbruikbaar maken of wegmaken, niet zijnde een auto, middel behorend tot 
het openbaar vervoer of een openbaar gebouw. Daarnaast het beschadigen, 
doden en wegmaken van dieren. 
Het op of aan de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke 
plaats tegen personen of goederen enige baldadigheid plegen waardoor 
gevaar of nadeel kan worden teweeggebracht. Er mag bij deze MK geen 
sprake zijn van het opzettelijk toebrengen van schade. 
Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen goederen. 

7. Alarm onterecht 
  

Een inbraak- of overvalalarm, waarbij na onderzoek blijkt dat er geen 
inbraak of overval heeft plaatsgevonden. 
Elke vorm van alarm dat loos blijkt te zijn en geen inbraak- of overvalalarm 
is.  

8. Aanhouding Het vatten of beetpakken van de verdachte, om hem voor de bevoegde 
organen van justitie of politie te geleiden. 
Het vatten of beetpakken van de gesignaleerd persoon, om hem voor de 
bevoegde organen van justitie of politie te geleiden. 
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GHOR 
1. Geweldletsel  Een incident wordt geteld als 'Geweldletsel' wanneer de karakteristiek 

   'Soort O&N letsel' de waarde 'Geweld' heeft. 
2. Alcoholletsel  Een incident wordt geteld als 'Alcoholletsel' wanneer de karakteristiek 

   'Soort O&N letsel' de waarde 'Alcohol' heeft. 
3. Vuurwerkletsel Een incident wordt geteld als 'Vuurwerkletsel' wanneer de 

karakteristiek    'Soort O&N letsel' de waarde 'Vuurwerk' heeft. 
Voor alle kolommen 

1. Geweld tegen hulpverleners  Dit betreft meldingen van geweld tegen de eigen   
    hulpverleners, geregistreerd in het actiecentrum / SGBO. 

 
 


