
v1 verkeersdelict 2016

v2 verkeersdelict 2016

v3 verkeersdelict 2016

v4 verkeersdelict 2016

v5 verkeersdelict 2016

v6 verkeersdelict 2016

o1 winkeldiefstal 2016

o2 verduistering 2016

o3 zeden 2016

o4 dronkenschap 2016

o5 binnengetreden bij i.o. 2016

o6 slachtoffer/aangever van id-fraude 2016

v7 verkeersdelict 2017

v8 verkeersdelict 2017

v9 verkeersdelict 2017

v10 verkeersdelict 2017

v11 verkeersdelict 2017

v12 verkeersdelict 2017

v13 verkeersdelict 2017

o7 chauffeur weigert CD auto te verplaatsen, verzet 2017

o8 overlast 2017

o9 mishandeling / huiselijk geweld 2017

o10 overlast 2017

o11 overlast 2017

o12 overlast, vernieling, verzet 2017

o13 medewerker overleden 2017

o14 medewerker overleden 2017

v14 verkeersdelict 2018

v15 verkeersdelict 2018



v16 verkeersdelict 2018

v17 verkeersdelict 2018

o15 bedreiging, poging mishandeling 2018

o16 openbare dronkenschap 2018

o17 openbare dronkenschap 2018

o18 schennis eerbaarheid 2018

o19 onaangekondigde demo 2018

v18 verkeersdelict 2019

v19 verkeersdelict 2019

v20 verkeersdelict 2019

v21 verkeersdelict 2019

o20 winkeldiefstal 2019

v22 verkeersdelict 2020

Overig

betrokken bij aanrijding 1 2016

loos inbraak-/brand-/overvalalarm 31 2016

derde parkeert op gereserveerde plek 

voor diplomaat of i.o. 13 2016

lastig/verward persoon 9 2016

onwelwording geprivilegieerde 1 2016

bedreigende mail ontvangen 4 2016

beledigende mail ontvangen 1 2016

burenruzie 1 2016

pamflet aangebracht op ambassadehek 1 2016

betrokken bij aanrijding 3 2017

loos inbraak-/brand-/overvalalarm 15 2017

derde parkeert op gereserveerde plek

voor diplomaat of i.o. 4 2017

lastig/verward persoon in/bij ambassade/i.o. 9 2017

arbeidsconflict 2 2017

inbraak 1 2017

poging inbraak 1 2017

vernieling ambassade 1 2017

kentekenplaat gestolen 1 2017

aanrijding 1 2018

loos inbraak-/brand-/overvalalarm 34 2018

derde parkeert op gereserveerde plek

voor diplomaat of i.o. 18 2018

lastig/verward persoon 13 2018

onwelwording geprivilegieerde 1 2018



bedreigende tweet/brief/mail ontvangen 5 2018

beledigende mail ontvangen 1 2018

overlast door blaffende hond 1 2018

sticker op ambassade geplakt 1 2018

handgemeen ambassade 2 2018

bedreigende situatie 1 2018

snelheidsovertreding 1 2018

rijden zonder verlichting 1 2018

buitengebruikstelling voertuig 1 2018

melding mishandeling van diplomaat 1 2018

diplomaat bestolen 1 2018

kentekenplaat gestolen 1 2018

vervelend gedrag 1 2018

poging inbraak 1 2018

inbraak voertuig 1 2018


