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Rapportage jaarwisseling 2022-2023 
 

Bijgaand treft u conform afspraak de eerste en voorlopige cijfers aan van de inzet van de Politie 

Eenheid Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden tijdens de jaarwisseling 2022 – 2023. De cijfers 

zijn geregistreerd over een periode van 32 uur (van 31 december 0:00 uur tot 1 januari 8:00 uur). 

Het betreft alleen de cijfers van de Politie Eenheid Den Haag in het werkgebied van de Veiligheidsregio 

Haaglanden. Deze rapportage bevat alleen jaarwisseling gerelateerde categorieën (zie begrippenlijst 

in de bijlage). Andere incidentsoorten zijn in deze rapportage niet meegenomen. In de komende twee 

weken zullen deze gegevens worden gevalideerd en waar nodig worden bijgesteld. Medio de derde 

week van januari ontvangt u het definitieve overzicht, tevens voorzien van een vergelijk met de 

voorgaande jaarwisseling. 
 

Sfeerbeelden/Beeld hulpdiensten 

 

Brandweer 
De brandweer kreeg traditiegetrouw veel meldingen tijdens de jaarwisseling. Het ging vooral om 

buitenbranden en containerbranden, met een piek tussen 00.00 uur en 03.00 uur. Daarnaast werden 

er meer voertuigbranden gemeld. Er zijn gedurende deze jaarwisseling een tweetal grotere incidenten 

geweest, waarbij meerdere brandweereenheden zijn ingezet. Startend met een grote brand in Den 

Hoorn aan het begin van de avond en een brand in een voormalig kantoorpand in Den Haag rond 

23.15 uur. Hierbij vielen geen gewonden en bleef het bij forse materiële schade. Overdag waren er, 

ten opzichte van vorig jaar, minder brandweermeldingen. In de avond en nacht waren er ten opzichte 

van vorig jaar meer brandweermeldingen. 

 

Tijdens de werkzaamheden zijn brandweerlieden een tweetal keer belaagd met vuurwerk. Geweld en 

agressie tegen de brandweer wordt niet geaccepteerd en daarom is direct aangifte gedaan. 

 

GHOR 
Rustige start van de avond, oplopend naar de jaarwisseling toename van het aantal slachtoffers. In 

vergelijking met vorig jaar bestaat de indruk dat opvallend meer kinderen met aangezichtsletsel en 

volwassenen met hand- en/of oogletsels. 

 

Dit jaar zagen we in alle gemeenten vergelijkbare aantal ambulance meldingen met vorig jaar of zelfs 

rustiger. 

 

Zowel de huisartsenposten, de ziekenhuizen en de ambulancediensten kregen te maken met veel 

slachtoffers, maar konden de stroom goed verwerken. 

 

Sfeer was vooral gemoedelijk. 

 

Politie 
Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden is de jaarwisseling druk maar beheersbaar verlopen. De 

grootste overlast werd veroorzaakt door brandstichting, het afsteken van zwaar vuurwerk en het 

verstoren van de openbare orde. De ME is enkele keren binnen de Gemeente Den Haag ingezet en 

eenmalig in de Gemeente Westland.  

 

De jaarwisseling heeft niet geleid tot grote incidenten en/of wanordelijkheden. 
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Totalen regionaal per hulpdienst 
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Gegevens per gemeente jaarwisseling 2022-2023 

 

BRANDWEER 
Den 
Haag 

Delft 
Leidschendam-

Voorburg 
Midden-
Delfland 

Pijnacker- 
Nootdorp 

Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer 

Brand gebouw 13 2 0 1 0 1 0 0 3 

Brand 
wegvervoer  

64 5 5 1 0 4 0 1 2 

Brand container 163 26 26 1 21 8 0 3 5 

Brand buiten 302 42 44 4 16 18 2 48 72 

Totaal 542 75 75 7 37 31 2 52 82 

 

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 67 11 6 1 0 7 1 3 9 

Vechtpartij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vuurwerk 44 7 4 0 7 2 5 25 1 

Aanhoudingen 28 2 1 0 1 0 0 6 6 

Vernieling 35 3 5 0 4 1 1 2 2 

Steekpartij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alarm onterecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 174 23 16 1 12 10 7 36 18 

 

AMBULANCE 
Den 
Haag 

Delft 
Leidschendam-

Voorburg 
Midden-
Delfland 

Pijnacker-
Nootdorp 

Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer 

Totaal 200 30 17 7 9 20 11 34 33 
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Geweld tegen hulpverleners 

 

Bij de brandweer zijn tijdens en na de jaarwisseling twee meldingen binnengekomen van situaties 

waarin geweld of agressie aan de orde was. In beide gevallen is er vuurwerk gegooid. Hierbij zijn 

geen gewonden gevallen. De politie heeft 45 meldingen ontvangen van incidenten met geweld tegen 

politiefunctionarissen. Twaalf politiefunctionarissen zijn gewond geraakt waarvan enkele 

zwaargewond. De ambulancedienst heeft geen meldingen van geweld ontvangen. 

 

 

 

  

 

Toelichting 

Deze rapportage is opgesteld op basis van informatie van de hulpdiensten en onder 

verantwoordelijkheid van de Algemeen Commandanten van de Brandweer, Politie en GHOR. 

 

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  

afgesloten 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 alle ambulanceritten, met en zonder vervoer naar de 

ziekenhuizen. 

 

De gegevens met betrekking tot geweld zijn afkomstig van de hulpdiensten en hebben betrekking op 

geweld tegen eigen personeel. 
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Bijlage – Begrippenlijst 

Brandweer 

Gebouwbrand Alle branden binnen een gebouw onafhankelijk van de gebruiksfunctie. 
Wegvervoer Alle branden waarbij in de melding gesproken wordt over één of meerdere 

voertuigen. Dit kunnen o.a. zijn: personenauto(s), aanhanger, caravan, camper, 
bromfiets, brommobiel, vrachtwagen, bus, fiets, etc. Oorzaken kunnen o.a. zijn: 

brandstichting, vuurwerk, buitenbranden in de nabijheid van een voertuig. Er wordt 
per melding geregistreerd, niet per aantal betrokken voertuigen.  

Container Alle branden in een container. Dit zijn zowel bovengrondse als ondergrondse containers. 
Buitenbrand Afval, kerstbomen, rommel, berm, bosschage, etc. 

 

Politie 

Schietpartij Een (mogelijk) plaatsgevonden schietpartij. 

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

Vechtpartij Een (mogelijk) plaatsgevonden vechtpartij. 
Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen. 

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. 

Steekpartij Een (mogelijk) plaatsgevonden steekpartij. 

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. 
 

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. 

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. 

 

GHOR  
Totaal Alle ritten (A1, A2, B1 en B2) die op basis van een melding in de aangegeven periode 

wordt uitgevoerd. 

 

Voor alle kolommen 

Geweld tegen hulpverleners Dit betreft meldingen van geweld tegen de eigen hulpverleners, 

geregistreerd in het actiecentrum / het SGBO. 

 


