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1.     Aanleiding 

Jaarlijks stuurt het kabinet in de eerste week van januari een landelijk beeld over 

het verloop van de jaarwisseling en worden aan de Tweede Kamer de rapportages 

van VeiligheidNL met cijfers over ongelukken tijdens oud en nieuw en de 

politiecijfers aangeboden. Bijgevoegd treft u op de landelijke rapportage voor 

verzending aan de Tweede Kamer.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

Akkoord gaan met bijgevoegd totaalbeeld over het verloop van de jaarwisseling 

en deze brief ondertekenen.  

 

De verzending van de brief naar de Tweede Kamer vindt plaats wanneer ook de 

staatssecretaris van IenW akkoord is.   

 

3.     Kernpunten 

Na twee jaarwisselingen waarbij sprake was van een totaalvuurwerkverbod 

konden wij dit jaar weer, in veel gemeenten, bepaalde soorten vuurwerk zien en 

horen. Daarnaast werd dit jaar voor het eerst ervaring opgedaan met het verbod 

op knalvuurwerk en vuurpijlen. 

 

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat: 

- Er waren minder vuurwerk- en overlastincidenten dan gemiddeld de 

afgelopen vier jaren. Kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat 

alsnog personeel met een publieke taak geconfronteerd werd met geweld 

en bekogeld met zwaar vuurwerk. Geweld tegen politieambtenaren is 

afgenomen, maar tegen personeel met een publieke taak toegenomen. 

- Daarentegen hebben er meer aanhoudingen plaatsgevonden in 

vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen vier jaarwisselingen. 

De aanhoudingen zijn terug te brengen op openbare orde incidenten zoals 

openbaar dronkenschap, wildplassen of overlast in de horecagebieden. 

- Toename van registraties van jeugdigen onder de 18 jaar. Het aantal 

registraties van jongeren van 18 tot en met 27 jaar is daarentegen 

afgenomen.  

- De brandweer heeft ongeveer hetzelfde aantal meldingen gehad als 

afgelopen jaarwisseling.  
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- In totaal hebben 1253 personen letsel opgelopen. Het aantal ligt hiermee 

op hetzelfde niveau als voor de pandemie. De brandweer ontving 

ongeveer hetzelfde aantal meldingen als de afgelopen jaren.  

- In totaal zijn 161 personen aangehouden, specifiek in relatie tot 

misdrijven. Dit is een daling van 15% ten opzichte van vorig jaar.  

- Dit jaar heeft het OM een recordaantal van 684.439,90 kilogram illegaal 

vuurwerk in beslag genomen. Dit is ruim verdrievoudigd ten opzichte van 

vorig jaar.  

- In het SBV zal samen met de burgemeester terug worden gekeken op de 

jaarwisseling.  

 

 

4.1 Politieke context 

De jaarwisseling heeft de aandacht van de media en politiek. Dit jaar in het 

bijzonder in verband met het eerste jaar waarin ervaring wordt opgedaan met de 

aangescherpte vuurwerkregels. De afgelopen dagen werd veelvuldig bericht over 

de jaarwisseling en werd bediscussieerd of een totaalvuurwerkverbod op 

consumentenvuurwerk volgt. De verdere behandeling van het 

initiatiefwetsvoorstel voor een permanent vuurwerkverbod ligt bij de Tweede 

Kamer.  

 

4.4 Krachtenveld 

Het landelijke beeld is tot stand gekomen in samenspraak met IenW, de politie en 

het OM.  

 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Niet van toepassing, de nota wort in zijn geheel openbaar gemaakt.  


