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Samenvatting 

De COVID-19-crisis heeft grote impact op de Nederlandse samenleving. Ook werd er 

een effect op de criminaliteit en de strafrechtketen waargenomen. In 2020 was er een 

daling van 1% van de door de politie geregistreerde criminaliteit en een daling van  

9% van het aantal verdachten ten opzichte van 2019.1 Het effect van COVID-19 op  

de criminaliteit is ambigu. Er werd minder criminaliteit verwacht in de fysieke wereld, 

maar meer criminaliteit in de onlinewereld. Daarnaast zijn als gevolg van de COVID-

19-maatregelen in de hele strafrechtketen voorraden ontstaan. Tijdens de eerste 

lockdown waren alle overheidsgebouwen gesloten, ook de gerechtsgebouwen. Alleen 

spoedeisende zaken werden door de rechtbanken behandeld. Zaken werden als urgent 

geclassificeerd wanneer de rechten van verdachten zouden worden geschonden of de 

veiligheid van slachtoffers in gevaar zou komen. Als gevolg daarvan stapelden rechts-

zaken zich op, wat gevolgen had voor alle overheidsinstellingen die rechterlijke uit-

spraken moeten uitvoeren, zoals de gevangenis en reclassering. Bovendien kampten 

uitvoeringsorganisaties ook met fysieke beperkingen in de uitvoering van sancties als 

gevolg de algemene COVID-19-maatregelen 

 

Hoewel het verleidelijk is om de hele afname van de productie en de voorraadproble-

matiek aan COVID-19 te wijten, is de vraag of dit terecht is. De hoofdvraag van dit 

rapport is dan ook wat het netto-effect van COVID-19 op de strafrechtketen is 

geweest? In dit rapport beoordelen we het effect van de COVID-19-maatregelen op  

de criminaliteit en de strafrechtketen. Ten eerste wordt het effect van COVID-19 op 

criminaliteit ingeschat door middel van een tijdreeksanalyse op criminaliteitsgegevens, 

resulterend in een aantal geschatte tijdreeksmodellen. Ten tweede wordt met de 

geschatte modellen een voorspelling zonder COVID-19-effecten gemaakt, die vervol-

gens wordt afgezet tegen de werkelijke criminaliteit in 2020 en 2021. Tot slot worden 

met het Prognosemodel Justitiële Ketens de langetermijneffecten van het kleinere 

aantal verdachten, verschuivingen binnen delictcategorieën, het inhalen van de achter-

standen bij de rechtbanken en de gewijzigde economische ontwikkelingen op de rest 

van de strafrechtketen bepaald. 

 

Allereerst hebben we een tijdreeksanalyse gedaan op maand- en kwartaalcijfers tot  

en met juni 2021, rekening houdend met de seizoensinvloeden, administratieve wijzi-

gingen en COVID-19-maatregelen. Hieruit bleek dat COVID-19 een beperkt effect 

heeft gehad op het totale aantal geregistreerde misdrijven en verdachten. Alleen de 

tweede lockdown leidde tot een significante daling van het aantal geregistreerde 

misdrijven. Uit tabel 1 blijkt dat er wel verschillen zijn tussen de verschillende type 

misdrijven. De grootste effecten doen zich voor bij vermogensdelicten (excl. fraude), 

fraude en cybercrime. Bij een stijging van het percentage positieve COVID-19-testen 

daalt het aantal geregistreerde vermogensdelicten. De tweede lockdown (met en 

zonder avondklok) leidde tot minder geregistreerde vermogensdelicten. Hoe minder 

reizigers, des te minder vermogensdelicten. Cybercrime nam toe met de afname van 

het percentage positieve COVID-19-testen en met de eerste lockdown. Dat laatste 

effect doet zich overigens alleen maar voor in mei 2020. Een hoger percentage 

positieve COVID-19-testen en de avondklok leidden tot lager aantal geregistreerde 

geweldsdelicten. Het begin van de tweede lockdown leidde tot meer geregistreerde 

opiumwetdelicten.  

                                                                 
1  Deze percentages verschillen van Meijer et al. (2021) waarin onder andere de door de Koninklijke Marechaussee geregistreerde 

misdrijven en verdachten worden meegeteld. 
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Bij een hoger percentage positief geteste mensen daalde het aantal verdachten van 

vermogenscriminaliteit. De tweede lockdown zonder avondklok leidde ook tot minder 

verdachten van vermogensmisdrijven, maar de avondklok had juist een tegengesteld 

effect. Het aantal verdachten van fraude en cybercrime is toegenomen met de afname 

van het aantal reizigers maar daalde tijdens de eerste lockdown.  

 

Tabel 1  Significante effecten van COVID-19(-maatregelen) op 

geregistreerde criminaliteit en verdachten  

 Percen-

tage 

positieve 

COVID-19-

testen 

Reis-

beper-

kingen 

Eerste 

lockdown 

Tweede 

lockdown 

zonder 

avond-

klok 

Tweede 

lockdown 

met 

avond-

klok 

Geregistreerde misdrijven      

Totaal      

Geweld      

Drugs    +  

Vermogen (excl. fraude)      

Fraude      

Cybercrime   +   

Totaal excl. fraude en 

cybercrime 

     

Verdachten      

Totaal      

Geweld      

Drugs      

Vermogen (excl. fraude)     + 

Fraude  +    

Cybercrime  +    

Totaal excl. fraude en 

cybercrime 

     

 

Ten tweede hebben we met behulp van de geschatte tijdreeksmodellen een voor-

spelling gemaakt waarbij de effecten van COVID-19 op nul gezet zijn. Op deze manier 

wordt een wereld zonder COVID-19 gesimuleerd. Deze voorspellingen zijn vergeleken 

met de waargenomen aantallen. Ook hieruit blijkt dat het effect van COVID-19 op het 

totale aantal geregistreerde misdrijven en verdachten beperkt is: de waargenomen 

cijfers vallen grotendeels in het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de prognoses. De 

uitzonderingen daarop zijn de geregistreerde vermogensdelicten en de verdachten 

daarvan. Voor beide geldt dat de werkelijke waarden sterk afwijken van de voorspelde 

waarden en vrijwel geheel buiten het 95%-betrouwbaarheidsinterval vallen. Hetzelfde 

geldt voor verdachten van cybercrime. Dit suggereert een grote impact van COVID-19 

voor deze delicten. Voor de overige delicten is de impact minder duidelijk. 

Tot slot hebben we het PMJ-model gebruikt om het effect van de daling van het aantal 

verdachten, verschuivingen binnen delictcategorieën, het inhalen van de achterstan- 
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den bij de rechtbanken en de gewijzigde economische ontwikkelingen op de rest van 

de strafrechtketen te voorspellen. Omdat in dit stadium niet bekend is of de COVID-

19-pandemie een structureel of een tijdelijk effect heeft, kunnen beide scenario's zich 

voordoen en zijn daarom beide scenario's doorgerekend. Deze scenario's zijn vergele-

ken met het oorspronkelijke basisscenario, het zogenoemde pre-COVID-scenario. Als 

we aannemen dat het effect van COVID-19 tijdelijk is, zien we een terugkeer naar het 

oorspronkelijke basisscenario. Afhankelijk van de fase in de strafrechtketen kan dit 

variëren van twee tot drie jaar. Als het effect van COVID-19 blijvend is, hebben alle 

organisaties in de strafrechtketen in 2024 en daarna een lagere capaciteitsbehoefte in 

vergelijking met de pre-COVID-19-periode.  

 

De algemene conclusie is dat het totale effect van COVID-19 op de strafrechtketen 

beperkt is, maar dat er verschillen zijn tussen delicten. Merk op dat deze resultaten 

voorlopig van aard zijn. Omdat we niet weten hoe de geregistreerde criminaliteit  

zich na de COVID-19-pandemie zal ontwikkelen, is het moeilijk voor de modellen  

om onderscheid te maken tussen tijdelijke en structurele veranderingen. 

  



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2021-3  |  8 

1 Inleiding 

De COVID-19-pandemie houdt de hele wereld inmiddels al meer dan een jaar in zijn 

greep en heeft het dagelijks leven in veel landen beïnvloed. Alle sectoren in de Neder-

landse samenleving hebben in meer of mindere mate last van de gevolgen van de 

pandemie, zo ook de strafrechtketen. De strafrechtketen is eigenlijk geen keten maar 

een netwerk van organisaties, die in juridisch opzicht weliswaar onafhankelijk zijn, 

maar die voor hun dagelijkse werkzaamheden wel sterk afhankelijk zijn van elkaar.  

Zo is de politie, die aan het begin van de keten staat, verantwoordelijk voor het 

handhaven van de openbare orde, het onderzoeken van strafzaken en het arresteren 

van mensen die de wet overtreden. Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk 

voor de vervolging van de door de politie binnengebrachte verdachten, terwijl de 

rechter een verdachte die door het OM is gedagvaard, kan veroordelen of vrijspreken 

en sancties kan opleggen. De sancties worden uitgevoerd door de gevangenisdienst, 

het incassobureau en/of de reclassering. Alle organisaties samen zorgen ervoor dat 

strafbare feiten worden opgespoord, vervolgd en bestraft. In dit rapport focussen we 

op de impact van COVID-19 op criminaliteit en de strafrechtketen. 

1.1 COVID-19 en de algemene maatregelen 

Op 27 februari 2020 werd in Nederland het eerste geval van COVID-19 gemeld, 

waarop op 16 maart 2020 de eerste lockdown volgde die ongeveer tot 1 juni duurde. 

Tijdens de lockdown waren de meeste kantoren, restaurants, bars, clubs en winkels 

gesloten, met uitzondering van supermarkten en drogisterijen. Verder werd van mede-

werkers verwacht dat ze zo veel mogelijk vanuit huis werkten, maar mensen mochten 

wel naar buiten om te wandelen. Mensen die niet thuis konden werken, zoals vuilnis-

mannen, politieagenten, enz., mochten wel aan het werk. In eerste instantie leek het 

in de zomer van 2020 iets beter te gaan met het aantal COVID-19 besmettingen, maar 

in het najaar nam het aantal besmettingen weer toe (zie figuur 1). Daarom ging 

Nederland op 19 december 2020 voor de tweede keer in lockdown. Bovendien werd  

op 23 januari 2021 een avondklok ingesteld, wat inhield dat iedereen om 21.00 uur 

binnen moest zijn. Toen de zomertijd op 28 maart 2021 inging, werd de avondklok  

een uur opgeschoven naar 22:00 uur. De avondklok werd opgeheven op 28 april 2021, 

waarmee ook min of meer een einde kwam aan de tweede lockdown. In bijlage 1 staat 

een beknopt overzicht van de algemene maatregelen naar aanleiding van de COVID-

19-pandemie.  

 

Tot en met 30 november 2020 was de wettelijk grondslag voor de COVID-19-maat-

regelen de regionale Noodverordening. Op 1 december 2020 is de Tijdelijk wet maat-

regelen COVID-19 van kracht geworden. De maatregelen zelf worden uitgewerkt in de 

Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19. Tot nu toe is deze wet elke drie maanden 

verlengd.  
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Figuur 1  Percentage positieve COVID-19-testen in Nederland per dag, 

maart 2020 t/m augustus 2021 

 
Bron: Johns Hopkins University 

1.2 Gevolgen van COVID-19 voor de strafrechtketen 

Tijdens de eerste lockdown waren de meeste kantoren van de organisaties in de 

strafrechtketen gesloten. Ook de gerechtsgebouwen waren gesloten. Alleen spoed-

eisende zaken werden door de rechtbanken behandeld. Zaken werden als urgent 

geclassificeerd wanneer de rechten van verdachten zouden worden geschonden of  

de veiligheid van slachtoffers in gevaar zou komen. Hierdoor stapelden rechtszaken 

zich op, wat gevolgen had voor alle overheidsorganisaties die rechterlijke uitspraken 

moeten uitvoeren, zoals het gevangeniswezen, de reclassering en het Centraal Justi-

tieel Incassobureau (CJIB). Toen de eerste lockdown eindigde, begonnen gerechts-

gebouwen te heropenen. Gebouwen werden aangepast met bewegwijzering en door-

kijkschermen, tafels uit elkaar geschoven en minder stoelen in een ruimte. Daarnaast 

waren er veel restricties, zoals anderhalve meter afstand tussen mensen, niet te veel 

mensen in één ruimte, extra schoonmaak tussen zittingen, etc. De reclassering had 

moeite met het vinden van geschikte werkplekken voor mensen met een taakstraf, 

omdat veel van de werkplekken gesloten waren of niet konden worden aangepast 

conform de COVID-19-regels. In de gevangenissen konden cellen bedoeld voor twee 

personen slechts door één persoon bezet worden. Door de lockdown, de COVID-19-

maatregelen en ziekteverzuim als gevolg van COVID-19 konden de rechtbanken, 

reclassering en gevangenissen niet op volle capaciteit werken en ontstonden voor-

raden op diverse plaatsen in de strafrechtketen. De tweede lockdown was anders  

dan de eerste in die zin dat de gerechtsgebouwen niet opnieuw werden gesloten en 

dat de rechtszittingen volgens plan verliepen met de bovengenoemde beperkingen.  

In bijlage 1 staat een overzicht van de gevolgen van de algemene COVID-19-maat-

regelen op de strafrechtketen en de aanvullende maatregelen die door de betrokken 

organisaties in de strafrechtketen zijn genomen.  
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Maar ook voor de COVID-19 pandemie was er al sprake van voorraadproblematiek en 

capaciteitsproblemen.2 De vraag is dan welke deel van de voorraad aan COVID-19 kan 

worden toegerekend. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten 

om de voorraad in maart 2020 als uitgangspunt te nemen en in eerste instantie te 

trachten om de voorraad terug te brengen op dit niveau.3 De voorraad te behandelen 

zaken door de politie liep in eerste instantie op en bereikte in september een hoogte-

punt, maar was in februari 2021 weer teruggebracht tot onder het niveau van maart 

2020. In de behandeling van zaken door het OM ontstonden geen noemenswaardige 

voorraden tenzij er een beslissing tot dagvaarden werd genomen. Omdat de gerechts-

gebouwen gesloten waren, konden geen zittingen worden ingepland. De voorraden op 

zitting te plannen zaken liepen sterk op tijdens de eerste lockdown. Maar de voorraden 

op zitting te plannen misdrijfzaken en hoger beroepzaken hadden in februari 2021 al 

weer het niveau van maart 2020 bereikt. De voorraad op zitting te plannen overtre-

dingszaken is echter nog niet terug op het oude niveau. Vanwege de beperkingen liep 

de voorraad taakstraffen bij de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming  

tot en met februari 2021 nog steeds op. 

Om de voorraad van rechtszaken die zijn ontstaan tijdens de eerste lockdown, weg  

te werken zijn er verschillende maatregelen genomen. In minder ernstige gevallen 

werden verdachten beboet (door middel van een strafbeschikking) in plaats van 

gedagvaard. Maar dit leidde tot andere problemen, zoals meer mensen die bezwaar 

maakten tegen een boete, waardoor de officier van justitie deze zaken alsnog voor  

de rechter moest brengen. Ook maakten veel mensen bezwaar tegen de boetes die  

ze kregen voor het overtreden van de tijdelijke COVID-19-maatregelen, omdat ze deze 

maatregelen oneerlijk, in strijd met de grondwet en onlogisch vonden. Bovendien was 

de hoogte van de boetes naar hun mening niet in overeenstemming met de ernst van 

de overtredingen. Wanneer een strafbeschikking geen optie was en een dagvaarding 

noodzakelijk was, werd getracht zaken te laten behandelen door één enkele rechter  

in plaats van drie rechters mits de ernst van het delict dit toestond. Ook zijn er avond-

openstellingen van de rechtbanken geweest en zijn gepensioneerde rechters weer 

ingezet. Met name bij overtredingen zijn zaken geseponeerd in verband met het ver-

lopen van de vervolgingstermijn.  

1.3 Eerder onderzoek 

Inmiddels zijn er al een aantal studies verschenen waarin gekeken wordt naar het 

effect van COVID-19 op de criminaliteit of de strafrechtketen. Sommige daarvan geven 

een beschrijving van de situatie voor en tijdens COVID-19. Maar anderen proberen een 

schatting te maken van het netto-effect. De algemene aanpak daarvoor is grotendeels 

identiek. Met een statistisch model wordt op basis van cijfers uit de pre-COVID-19-

periode een prognose gemaakt van de geregistreerde criminaliteit voor de COVID-19 

periode. Onder de aanname dat deze prognoses redelijk goed zijn, zou dit dan de het 

niveau van criminaliteit zijn geweest als zich geen COVID-19 zou hebben voorgedaan. 

Door deze prognose te vergelijken met de werkelijke criminaliteitscijfers in de COVID-

19 periode, kan men een inschatting maken van het effect van COVID-19(-maatrege-

len). De onderzoeken verschillen vooral in het type prognosemodel dat wordt gebruikt 

(zie bijlage 2 voor meer details).  

 

Huisman (2021), Kruisbergen et al.(2020), Bouwmeester et al.(2021), Criminal  

Justice Chief Inspectors (2021), Maskály et al. (2021) Levi & Smith (2021) zijn vooral 

                                                                 
2  Zie Kamerstukken II 2019/20, 29 279, nr. 589 en Winter et al.(2020). 
3  Zie Kamerstukken II 2019/20, 29 279, nr. 651. 
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beschrijvend van aard. Bouwmeester et al. (2021) maken een eerste voorlopige evalu-

atie van de handhaving van COVID-19-gedragsregels in Nederland. Zij concluderen  

dat per regio en in de tijd verschillen in het handhavingsbeleid en in het optreden van 

boa’s en agenten zijn geweest en dat er in de uitvoering zich een aantal knelpunten 

heeft voorgedaan. Kruisbergen et al. (2020) beschrijven voor Nederland de situatie 

voor en aan het begin van de COVID-19-pandemie aan de hand van cijfers over crimi-

naliteit, verdachten en slachtoffers. Zij constateren dat in het begin van de COVID-19-

pandemie de vermogenscriminaliteit is gedaald en cybercriminaliteit is toegenomen; 

dat de verwachte stijging van huiselijk geweld is uitgebleven, maar dat het aantal 

overlastmeldingen is gestegen. Het profiel van slachtoffers van woninginbraak lijkt  

niet te zijn veranderd.  

 

Gerell et al. (2020), Ashby (2020a, 2020b), Payne en Morgan (2020), Payne et al. 

(2020), Nivette et al. (2021), Hodgkinson en Andresen (2020), Campedelli et al. 

(2020), Mohler et al.(2020) en Halford et al. (2020) zijn meer analytisch van aard. 

Gerell et al. (2020) concluderen voor Zweden dat de totale geregistreerde criminali-

teit, mishandeling, zakkenrollerij en inbraak significant zijn afgenomen als gevolg  

van COVID-19, terwijl diefstal met geweld en drugscriminaliteit ongewijzigd zijn. De 

afnames zijn vrij klein voor de meeste andere vormen van criminaliteit. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat Zweden in tegenstelling tot de meeste andere landen geen 

lockdown kende. Ashby (2020a) vond geen significante veranderingen in de frequentie 

van mishandelingen in de Verenigde Staten. In sommige steden was er een afname 

van woninginbraken, maar weinig verandering in niet-residentiële inbraken. Diefstal 

van motorvoertuigen daalde in sommige steden. Ashby (2020b) analyseerde ook het 

aantal binnengekomen meldingen in de meldkamer. Tegen de verwachting in daalde 

het aantal meldingen in de eerste weken van de pandemie. Er was een substantiële 

daling van het aantal meldingen met betrekking tot verkeersongevallen, en een signi-

ficante toename van meldingen over dode lichamen. Andere soorten meldingen met 

betrekking tot criminaliteit en openbare orde bleven op hetzelfde niveau. Piquero et al. 

(2020) zien enig bewijs voor een korte termijn piek in het aantal gevallen van huiselijk 

geweld in de eerste twee weken nadat de lockdown in Dallas werd ingesteld, maar 

constateren daarna een daling. Het is niet vast te stellen of dit het gevolg is van 

COVID-19 omdat in de pre-COVID-19-tijdperk de trend in huiselijk geweld reeds 

stijgende was. Payne en Morgan (2020) en Payne et al. (2020) onderzochten de 

geregistreerde misdrijven in Queensland, Australië met cijfers tot met april 2020. Ze 

concluderen dat COVID-19 geen effect had op vernieling, huiselijk geweld, inbraak  

en diefstal van motorvoertuigen, maar dat er wel een significante daling was van 

zware mishandeling, zedenmisdrijven, winkeldiefstal, andere diefstal en creditcard-

fraude. Nivette et al. (2021) maken een internationale vergelijking van de impact van 

de lockdown op verschillende soorten criminaliteit. Zij concluderen dat de lockdowns 

leidden tot een aanzienlijke daling van de stedelijke criminaliteit. Ook concluderen  

zij dat strenge reisbeperkingen een goede voorspeller waren voor dalingen in crimi-

naliteit. Hodgkinson en Andresen (2020) stellen voor de totale criminaliteit, diefstal uit 

voertuigen en diefstal een statistisch significantie daling vast en een aanzienlijke 

toename en een daaropvolgende afname van commerciële inbraken in Vancouver. Zij 

zien geen noemenswaardige veranderingen in geweldsmisdrijven. Campedelli et al. 

(2020) vonden voor Los Angeles geen verandering in zwaar geweld, huiselijk geweld, 

autodiefstal of inbraak. Wel constateren ze een kleine daling van lichte mishandeling, 

en iets grotere dalingen van winkeldiefstal, diefstal en overvallen en de totale crimi-

naliteit. Mohler et al.(2020) tonen aan dat afstand houden in Los Angeles statistisch 

gezien significante gevolgen heeft voor een aantal specifieke soorten van criminaliteit. 

Tot slot maken Halford et al. (2020) een analyse van de elasticiteit van criminaliteit. 
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Dit rapport volgt deels de aanpak van Ashby (2020a, 2020b), Payne en Morgan 

(2020a, 2020b), Payne et al. (2020) en Piquero et al. (2020). In tabel 2 staat een 

overzicht van de resultaten die relevant zijn voor dit rapport. 

 

Tabel 2  Effecten van COVID-19 op de criminaliteit in andere landen*  

 

Gerell 
et al. 

(2020) 
Ashby 

(2020a) 

Piquero 
et al. 

(2020) 

Payne & 
Morgan 
(2020) 

Payne  
et al. 

(2020) 

Nivette 
et al. 

(2021) 

Hodge-
kinson & 
Andre-

sen 
(2020) 

Campe-
delli  
et al. 

(2020) 

Land/stad Zweden VS Dallas, VS Queens-
land, 

Australië 

Queens-
land, 

Australië 

Inter-
nationaal 

Van-
couver, 
Canada 

Los 
Angeles, 

VS 

Modeltype** Poisson ARIMA ARIMA ARIMA ARIMA ITS ITS BSTS 

Totaal         

Geweld       0 0 

Mishandeling  0       

Diefstal met 
geweld 

0        

Huiselijk geweld   +/ 0    0 

Zeden         

Vermogen         

Diefstal         

Winkeldiefstal         

Diefstal van 
motorvoertuigen 

    0   0 

Diefstal uit 
motorvoertuigen 

        

Zakkenrollerij         

Inbraak     0   0 

Woninginbraak         

Inbraak in 
commerciële 
panden 

 0     +/  

Fraude         

Creditcardfraude         

Vernieling     0    

Drugs 0        

*  0 = geen effect,  = daling, +/ = eerst stijging, daarna daling. 

**  Poisson=Poisson Proces, ARIMA=AutoRegressive Integrated Moving Average, ITS=Interrupted Time Series, 

BSTS=Bayesian Structural Time Series.   
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1.4 Onderzoeksvraag en aanpak 

Hoewel het verleidelijk kan zijn om de hele afname van de productie en de voorraad-

problematiek aan COVID-19 te wijten, is de vraag of dit terecht is. De geregistreerde 

criminaliteit vertoont sinds 2003 een dalende trend, hoewel daar in 2019 juist een 

kentering in leek te komen. De grote vraag is of zonder COVID-19 de geregistreerde 

criminaliteit in 2020 zou zijn doorgestegen of dat 2019 slechts een kleine uitschieter 

naar boven was. Het is te vroeg om deze vraag nu al te beantwoorden. Hiervoor 

moeten we ook gegevens hebben over een post-COVID-19-periode en dat kan nog 

enige tijd duren. 

 

Desalniettemin willen we toch, zo’n anderhalf jaar na het begin van de COVID-19-

pandemie een eerste analyse maken van de impact van COVID-19 op de strafrecht-

keten. De hoofdvraag van dit rapport is wat het netto-effect van COVID-19 op de 

strafrechtketen is geweest? Om deze vraag te beantwoorden worden drie sporen 

gevolgd. In het eerste en tweede spoor wordt grofweg dezelfde aanpak gevolgd als  

die van Ashby (2020a, 2020b), Payne en Morgan (2020a, 2020b), Payne et al. (2020) 

en Piquero et al. (2020) (zie bijlage 2 voor meer details). Allereerst worden maand-  

en kwartaalcijfers over criminaliteit met behulp van een tijdreeksanalyse geanalyseerd 

en gerelateerd aan COVID-19, resulterend in aantal geschatte modellen. Hierbij nemen 

we in ogenschouw het percentage positieve COVID-19-testen en de COVID-19-maat-

regelen, zoals de eerste en tweede lockdown, de avondklok en de reisbeperkingen.  

Als benadering van de reisbeperkingen kijken we naar het aantal reizigers op de 

belangrijkste Nederlandse luchthavens (zie figuur 2).  

Ten tweede kunnen we met de geschatte modellen een voorspelling maken van hoe  

de wereld zou zijn geweest zonder COVID-19 door specifieke waarden aan de COVID-

19 gerelateerde variabelen in de modellen toe te kennen. Dit betekent dat we de 

dummyvariabelen de waarde nul toekennen, dat de waarde van positieve COVID-19-

testen nul zijn en dat het aantal reizigers het patroon vertonen van de pre-COVID-19-

periode. Op deze wijze wordt een wereld zonder COVID-19 gesimuleerd. Het verschil 

tussen de voorspellingen en de werkelijke cijfers geeft een indicatie van het effect van 

COVID-19.  

Tot slot wordt een doorrekening gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens 

(PMJ) om het effect van het kleinere aantal verdachten, verschuivingen binnen 

delictcategorieën, het inhalen van de achterstanden bij de rechtbanken en de gewij-

zigde economische ontwikkelingen op de rest van de strafrechtketen te bepalen. 

Daarbij wordt een scenario doorgerekend waarin de effecten op de strafrechtketen 

structureel zijn en een scenario waarin deze effecten tijdelijk zijn. We verwijzen  

naar bijlage 2 voor zowel het tijdreeksmodel als het PMJ-model. 

 

Op het moment van schrijven (september 2021) zitten we nog midden in de COVID-

19-pandemie. De analyses in dit rapport moeten dan ook worden gezien als een eerste 

vingeroefening en hebben in een kort tijdsbestek plaatsgevonden, waardoor uitgebreid 

onderzoek naar achtergronden niet mogelijk was. Dit rapport geeft een algemene 

indruk van de ontwikkelingen en de impact van COVID-19 op de strafrechtketen.  
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Figuur 2 Aantal passagiers op de belangrijkste Nederlandse luchthavens, 

januari 2011 t/m juni 2021 

 

Bron: CBS 

1.5 Leeswijzer 

 

De rest van dit rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 bespreken we de ontwik-

kelingen in het aantal geregistreerde misdrijven en het aantal verdachten en het effect 

van de COVID-19-maatregelen op de rest van de strafrechtketen. In hoofdstuk 3 volgt 

een conclusie. Ten slotte, wordt in bijlage 2 de gehanteerde methodologie beschreven. 
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2 Effecten van COVID-19 op de strafrechtketen  

In dit hoofdstuk analyseren we op basis van maand- en kwartaalgegevens de ontwik-

kelingen in de geregistreerde criminaliteit en het aantal verdachten. Voor een uitge-

breid overzicht van de lange termijnontwikkelingen in de criminaliteit en rechtshand-

having wordt verwezen naar Meijer et al. (2021). Paragraaf 2.1 beschrijft de ontwik-

kelingen en de modelschattingen van de geregistreerde criminaliteit. In paragraaf 2.2 

gebeurt hetzelfde voor het aantal verdachten. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 een 

inschatting gemaakt van de netto impact van COVID-19 op de geregistreerde crimi-

naliteit en het aantal verdachten. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 de effecten van 

COVID-19 voor de strafrechtketen besproken. 

2.1 Geregistreerde criminaliteit 

Het effect van COVID-19 op de (geregistreerde) criminaliteit is tweeledig. Enerzijds 

werd minder criminaliteit verwacht in de fysieke wereld, maar anderzijds meer crimi-

naliteit in de onlinewereld. De vraag is of deze verwachtingen zijn waargemaakt en 

wat dan het netto-effect is. Uit de maandelijkse politiecijfers (zie figuur 3) blijkt dat  

er tijdens de lockdowns een daling was van vermogenscriminaliteit (exclusief fraude), 

omdat de meeste mensen de meeste tijd thuis waren en de meeste winkels, bars en 

clubs gesloten waren. Daardoor was er minder kans op inbraak en diefstal en is 

zakkenrollerij op anderhalve meter afstand lastig. Tussen de lockdowns door lijken  

de cijfers echter de neerwaartse trend te volgen die al velen jaren eerder was ingezet. 

Ook de geweldscriminaliteit lijkt een langlopende neerwaartse trend te volgen, met 

kleine dipjes tijdens de lockdowns. Fraude en cybercriminaliteit namen in 2020 toe 

zoals verwacht, maar opnieuw lijken de cijfers een stijgende trend te volgen die al  

veel eerder is ingezet. Merk op dat fraude en cybercriminaliteit de enige vormen van 

criminaliteit zijn die op lange termijn een dergelijke opwaartse trend vertonen. In 

totaal is de door de politie geregistreerde criminaliteit met 1% gedaald in 2020 ten 

opzichte van 2019.4 Dit brengt ons bij de vraag hoe groot de impact van COVID-19 

eigenlijk is en wat kan worden toegeschreven aan een langetermijntrend? 
 

 

                                                                 
4  Dit percentage verschilt van Meijer et al. (2021) waarin onder andere de door de Koninklijke Marechaussee geregistreerde misdrijven 

worden meegeteld. 
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Figuur 3 Geregistreerde criminaliteit in Nederland per maand, januari 2012 

t/m juni 2021* 

 

*  Exclusief geregistreerde misdrijven door de Koninklijke Marechaussee. 

Bron: Nederlandse Politie 

 

Om deze vraag te beantwoorden voeren we een tijdreeksanalyse uit op een aantal 

verschillende type delicten: geweld, drugs, vermogensdelicten (exclusief fraude), 

fraude en cybercriminaliteit. Daarnaast wordt ook het totale aantal delicten en het 

totaal exclusief fraude en cybercriminaliteit (vanwege de afwijkende trend van de  

twee laatstgenoemde delicten) in de analyse betrokken. We verwijzen naar bijlage 2 

voor een uitgebreide beschrijving van de tijdreeksanalyse. Tabellen 3a en 3b geven 

een overzicht van het beste model per type delict.  
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Tabel 3a  Geschatte modellen voor geregistreerde misdrijven, totaal en 

uitgesplitst naar geweld-, drugs- en vermogensdelicten 

 

Totaal Geweld Drugs Vermogen 

COVID-19-effecten         

Positieve COVID-19-testen -0,261  -0,330 * 0,222  -0,242 ** 

Reisbeperkingen 0,003  -0,001  0,059  0,040 * 

Eerste lockdown -0,105  -0,073  0,095  -0,129  

Tweede lockdown zonder avondklok -0,070 ** -0,047  0,277 ** -0,225 *** 

Tweede lockdown met avondklok -0,071 *** -0,082 ** 0,095  -0,227 *** 

Administratieve effecten         

Fraudehelpdesk 0,015  0,033  -0,069  -0,030  

Herziening telling 0,043  0,029  0,120 ** 0,050  

Seizoenseffecten         

Januari 0,034 *** 0,026  0,100 *** -0,013  

Februari -0,119 *** -0,087 *** -0,033  -0,079 *** 

Maart 0,092 *** 0,106 *** 0,099 ** 0,075 *** 

April -0,051 *** 0,000  -0,046  -0,059 *** 

Mei 0,028 *** 0,025 * 0,017  0,010  

Juni -0,011  0,027 ** 0,099 *** -0,024 * 

Juli 0,003  -0,019  -0,054  0,023  

Augustus -0,039 ** -0,023  -0,009  -0,023  

September 0,014  -0,027 * -0,101 *** 0,026  

Oktober 0,069 *** 0,001  0,131 *** 0,071 *** 

November -0,034 * -0,039 * -0,109 *** -0,021  

December -0,037 *** -0,038 ** -0,124 *** -0,064 *** 

Tijdreekseffecten         

AR(1) -0,602 ***   -0,735 *** -0,760 *** 

AR(2) -0,413 ***   -0,641 *** -0,524 *** 

AR(3)     -0,480 ***   

AR(4)     -0,224 *   

AR(12) (seizoens AR) -0,264 *     -0,278 * 

MA(1)   -0,751 ***     

² 0,001 *** 0,001 *** 0,006 *** 0,001 *** 

Modelstatistieken         

R² 0,826  0,691  0,658  0,807  

Aangepaste R² 0,783  0,623  0,569  0,759  

Durbin-Watson toets 1,924  1,737  2,051  2,002  

Aantal waarnemingen 113  113  113  113  

*** Significant op 1%-niveau. 

** Significant op 5%-niveau. 

* Significant op 10%-niveau. 
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Tabel 3b  Geschatte modellen voor geregistreerde misdrijven, uitgesplitst 

naar fraude, cybercrime en totaal exclusief fraude en cybercrime 

 

Fraude Cybercrime 

Totaal excl. 

fraude en 

cybercrime 

COVID-19-effecten       

Positieve COVID-19-testen 0,042  -1,460 *** -0,436 *** 

Reisbeperkingen -0,081  0,004  0,023  

Eerste lockdown -0,086  0,731 * -0,091  

Tweede lockdown zonder avondklok -0,003  0,279  -0,057 * 

Tweede lockdown met avondklok 0,192  0,202  -0,130 *** 

Administratieve effecten       

Fraudehelpdesk 0,547 *** -0,016  -0,002  

Herziening telling -0,016  -0,004  0,053  

Seizoenseffecten       

Januari 0,074  0,086  0,033 *** 

Februari -0,122 *** 0,033  -0,120 *** 

Maart 0,115 * 0,144 ** 0,092 *** 

April -0,087 * -0,128  -0,045 *** 

Mei 0,145 *** 0,143 ** 0,010  

Juni 0,040  0,000  -0,015  

Juli 0,003  -0,064  0,000  

Augustus -0,069  -0,018  -0,033 ** 

September -0,017  0,051  0,017  

Oktober 0,074  0,117 *** 0,069 *** 

November -0,056  -0,019  -0,025  

December -0,049  -0,164 ** -0,044 *** 

Tijdreekseffecten       

AR(1)       

AR(2)       

AR(3)       

AR(4)       

AR(12) (seizoens AR)       

MA(1) -0,465 *** -0,197 * -0,572 *** 

² 0,012 *** 0,026 *** 0,001 *** 

Modelstatistieken       

R² 0,484  0,407  0,825  

Aangepaste R² 0,371  0,278  0,787  

Durbin-Watson toets 1,879  1,981  2,060  

Aantal waarnemingen 113  113  113  

*** Significant op 1%-niveau. 

** Significant op 5%-niveau. 

* Significant op 10%-niveau. 
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Interessant is dat een toename van het percentage positieve COVID-19-testen leidt tot 

een significant daling van geweld, vermogensdelicten (excl. fraude) en cybercrime. De 

maatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat COVID-19 zich te snel verspreidt, 

hebben een gemengd effect. De eerste lockdown heeft nauwelijks effect gehad op de 

geregistreerde misdrijven met uitzondering van cybercrime. Het aantal geregistreerde 

cybercrime-delicten neemt significant toe tijdens de eerste lockdown. De tweede lock-

down heeft meer effect op, met name geweld, drugs, vermogensdelicten en het totale 

aantal delic-ten. Overigens is het effect op drugsdelicten positief, dat wil zeggen dat 

het aantal geregistreerde opiumwetdelicten significant is toegenomen tijdens de 

tweede lockdown (zonder avondklok). Ten slotte zien we dat minder reizigers leiden  

tot minder vermogensdelicten.5 Merk op dat deze resultaten voorlopig van aard zijn. 

Omdat we niet weten hoe de geregistreerde criminaliteit zich na de COVID-19-pande-

mie zal ont-wikkelen, is het moeilijk voor het model om onderscheid te maken tussen 

tijdelijke en structurele veranderingen. 

2.2 Verdachten 

De vorige paragraaf liet zien dat het effect van de COVID-19-pandemie op de geregis-

treerde criminaliteit beperkt is. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ook het effect 

op de strafrechtketen beperkt is. Het is belangrijk om op te merken dat niet misdrij-

ven, maar mensen worden vervolgd. Om het effect op de strafrechtketen te kunnen 

bepalen, moeten we dus weten wat het effect is op het aantal verdachten. Voor het 

aantal verdachten zijn kwartaalgegevens beschikbaar voor de periode 2011-2020  

(zie figuur 4). De lange-termijntrend is overwegend dalend. Alleen voor verdachten 

van fraude en cybercrime is een licht stijgende trend te zien, maar vanwege de kleine 

aantallen heeft dit nauwelijks impact op de trend van het totale aantal verdachten. 

Opmerkelijk is het aantal verdachten veel sterker daalt dan het aantal geregistreerde 

misdrijven. Het totale aantal verdachten is in 2020 met 9% gedaald ten opzichte van 

2019. 6 

                                                                 
5  In de vergelijking voor vermogensmisdrijven is de coëfficiënt van het aantal passagiers positief. Dat wil zeggen hoe meer passagiers 

des te meer vermogensmisdrijven. Tijdens de COVID-19-pandemie is het aantal passagiers echter gedaald, dus is het aantal 
vermogensdelicten juist afgenomen. Dus hoewel er statistisch gezien een positieve relatie is tussen het aantal passagiers en het aantal 
vermogensmisdrijven, is het totale effect negatief. 

6  Dit percentage verschilt van Meijer et al. (2021) waarin onder andere de door de Koninklijke Marechaussee geregistreerde verdachten 
worden meegeteld. 
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Figuur 4 Verdachten in Nederland per kwartaal, 1e kwartaal 2011 t/m 2e 

kwartaal 2021* 

 

*  Exclusief verdachten geregistreerd door de Koninklijke Marechaussee. 

Bron: Nederlandse Politie 

 

Voor het aantal verdachten kunnen we een vergelijkbare analyse doen als voor de 

geregistreerde criminaliteit. Tabellen 4a en 4b tonen de resultaten. De resultaten voor 

verdachten wijken enigszins af van die voor geregistreerde misdrijven. Een hoger per-

centage positieve COVID-19-testen leidt tot minder verdachten van vermogensdelic-

ten. Minder reizigers leidt tot meer verdachten van fraude en cybercrime. De eerste 

lockdown heeft geleid tot een significante daling van het aantal verdachten van fraude 

en cybercrime (terwijl het aantal geregistreerde cybercrime delicten juist significant 

was toegenomen). De tweede lockdown en de avondklok hebben respectievelijk geleid 

tot daling en een stijging van het aantal verdachten van vermogens-delicten, maar 

verder geen effect op andere delicten. Nogmaals, merk op dat deze resultaten voor-

lopig zijn. Het model kan moeilijk onderscheid maken tussen tijdelijke veranderingen 

en structurele veranderingen zolang er geen post-COVID-waarnemingen beschikbaar 

zijn. 
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Tabel 4a Geschatte modellen voor verdachten, totaal en uitgesplitst naar 

geweld-, drugs- en vermogensdelicten 

Totaal Geweld Drugs Vermogen 

COVID-19-effecten 

Positieve COVID-19-testen -0,288 -0,281 0,079 -0,636 *** 

Reisbeperkingen -0,047 -0,044 0,011 0,013 

Eerste lockdown -0,203 -0,144 -0,025 -0,102 

Tweede lockdown zonder avondklok -0,047 0,010 -0,189 -0,764 *** 

Tweede lockdown met avondklok -0,273 -0,320 0,390 0,703 *** 

Administratieve effecten 

Fraudehelpdesk 0,026 0,011 -0,017 0,027 

Herziening telling 0,025 -0,037 0,105 * 0,007 

Seizoenseffecten 

Eerste kwartaal 0,008 -0,008 0,030 0,017 

Tweede kwartaal -0,025 -0,013 0,011 -0,059 *** 

Derde kwartaal -0,061 *** -0,023 -0,131 ** -0,060 *** 

Vierde kwartaal 0,005 -0,034 0,049 0,049 *** 

Tijdreekseffecten 

AR(1) -0,330 * 

MA(1) -0,437 ** -0,585 *** 

² 0,000 *** 0,000 *** 0,002 *** 

Modelstatistieken 

R² 0,824 0,628 0,676 0,840 

Aangepaste R² 0,749 0,469 0,538 0,786 

Durbin-Watson toets 2,021 2,017 2,056 2,262 

Aantal waarnemingen 1 41 41 41 

*** Significant op 1%-niveau. 

** Significant op 5%-niveau. 

* Significant op 10%-niveau.
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Tabel 4b Geschatte modellen voor verdachten, uitgesplitst naar fraude, 

cybercrime en totaal exclusief fraude en cybercrime 

Fraude Cybercrime 

Totaal excl. 

fraude en 

cybercrime 

COVID-19-effecten 

Positieve COVID-19-testen -0,231  -0,154  -0,297  

Reisbeperkingen -0,161 * -0,644 *** -0,041  

Eerste lockdown -0,502 ** -1,660 *** -0,186  

Tweede lockdown zonder avondklok 0,036  1,464  -0,064  

Tweede lockdown met avondklok -0,570  -1,785  -0,257  

Administratieve effecten 

Fraudehelpdesk -0,063  -0,318 *** 0,029  

Herziening telling -0,046  0,753 *** 0,025  

Seizoenseffecten 

Eerste kwartaal 0,069 ** 14,194 *** 0,006  

Tweede kwartaal -0,068 ** 14,325 *** -0,025  

Derde kwartaal -0,114 *** 14,235 *** -0,059 *** 

Vierde kwartaal 0,093 *** 14,253 *** 0,003  

Tijdreekseffecten 

AR(1) -0,318 ** 

MA(1) 

² 0,000 *** 

Modelstatistieken 

R² 0,755  0,859 0,816 

Aangepaste R² 0,673  0,814 0,737 

Durbin-Watson toets 2,696  1,981 2,011 

Aantal waarnemingen 41  42 41 

*** Significant op 1%-niveau. 

** Significant op 5%-niveau. 

* Significant op 10%-niveau.

2.3 Impact van COVID-19 

Het effect van de COVID-19-pandemie op het aantal verdachten lijkt veel groter dan 

het effect op het aantal geregistreerde misdrijven. In 2020 was er een daling van  

1% van de door de politie geregistreerde criminaliteit en een daling van 9% van het 

aantal verdachten ten opzichte van 2019. De vraag is welk deel van deze daling het 

gevolg is van COVID-19? Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we de modellen 
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in tabellen 3a tot en met 4b om de geregistreerde criminaliteit en het aantal verdach-

ten in 2020 en de eerste helft van 2021 zonder COVID-19 te voorspellen. Om een 

wereld zonder COVID-19 te simuleren wordt aan de COVID-19 gerelateerde variabe- 

len in de modellen waarden gegeven die representatief zijn voor een wereld zonder 

COVID-19. Dit betekent dat we de dummyvariabelen de waarde nul toekennen, dat  

er nul positieve COVID-19-testen zijn en dat het aantal reizigers het patroon vertonen 

van de pre-COVID-19-periode. 

Figuren 5a en 5b geven de resultaten voor geregistreerde criminaliteit weer. De door-

getrokken lijn geeft het waargenomen aantal aan, de gestreepte lijn het voorspelde 

aantal en de stippellijnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de voorspelling.  

Het verschil tussen de doorgetrokken en de gestreepte lijn is de geschatte impact  

van COVID-19.  

Het aantal waargenomen vermogensdelicten wijkt sterk af van het aantal voorspelde 

delicten en valt ook vrijwel geheel buiten het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit sug-

gereert een grote impact van COVID-19. Voor de overige delicten is de impact minder 

duidelijk. Voor cybercrime, drugs en geweld wijken de realisatiecijfers niet veel af van 

de prognose. Voor fraude wijken de realisatiecijfers weliswaar af van de prognose, 

maar ze vallen nog binnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Kijkend naar het totale 

aantal misdrijven dan volgen de waargenomen cijfers grotendeels de prognoses en 

vallen ze ook bijna altijd in het 95%-betrouwbaarheidsinterval behalve tijdens het 

begin van de eerste en tweede lockdown. Dit betekent dat het effect van COVID-19  

op het totale aantal geregistreerde misdrijven beperkt is.  

 

Figuur 5a Waargenomen en voorspelde geregistreerde misdrijven, totaal en 

vermogensmisdrijven*, januari 2019 t/m juni 2021 

 
*  De doorgetrokken lijn geeft het waargenomen aantal geregistreerde misdrijven aan, de gestreepte lijn het 

voorspelde aantal geregistreerde misdrijven en de stippellijnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de 

voorspelling. Het verschil tussen de doorgetrokken en de gestreepte lijn is de geschatte impact van COVID-

19. 
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Figuur 5b Waargenomen en voorspelde geregistreerde misdrijven, geweld, 

drugs, fraude en cybercrime*, januari 2019 t/m juni 2021 

 
*  De doorgetrokken lijn geeft het waargenomen aantal geregistreerde misdrijven aan, de gestreepte lijn het 

voorspelde aantal geregistreerde misdrijven en de stippellijnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de 

voorspelling. Het verschil tussen de doorgetrokken en de gestreepte lijn is de geschatte impact van COVID-

19. 

 

Figuren 6a en 6b geven de resultaten voor het aantal verdachten weer. Het aantal 

verdachten van vermogensdelicten wijkt sterk af van het voorspelde aantal verdachten 

en valt ook vrijwel geheel buiten het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Hetzelfde geldt 

voor verdachten van cybercrime. Dit suggereert een grote impact van COVID-19 voor 

deze delicten. Voor de overige delicten is de impact minder duidelijk. Voor drugs en 

geweld wijken de realisatiecijfers niet veel af van de prognose. Voor fraude wijken de 

realisatiecijfers weliswaar af van de prognose, maar ze vallen nog binnen het 95%-

betrouwbaarheidsinterval. Kijkend naar het totale aantal verdachten dan volgen de 

waargenomen cijfers grotendeels de prognoses en vallen ze ook bijna altijd in het 

95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit betekent dat het effect van COVID-19 op het totale 

aantal verdachten beperkt is.  

 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2021-3  |  25 

Figuur 6a Waargenomen en voorspelde verdachten, totaal, vermogen en 

geweld*, 1e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2021 

 

*  De doorgetrokken lijn geeft het waargenomen aantal verdachten aan, de gestreepte lijn het voorspelde 

aantal verdachten en de stippellijnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de voorspelling. Het verschil 

tussen de doorgetrokken en de gestreepte lijn is de geschatte impact van COVID-19. 

 

Figuur 6b Waargenomen en voorspelde verdachten, drugs, fraude en 

cybercrime*, 1e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2021 

 

*  De doorgetrokken lijn geeft het waargenomen aantal verdachten aan, de gestreepte lijn het voorspelde 

aantal verdachten en de stippellijnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de voorspelling. Het verschil 

tussen de doorgetrokken en de gestreepte lijn is de geschatte impact van COVID-19. 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2021-3  |  26 

Om een idee van de omvang van het effect te krijgen kunnen we de groei van 2020 

ten opzichte van 2019 berekenen voor zowel de waargenomen aantallen (tweede 

kolom in tabel 5) als voor de prognoses (derde kolom in tabel 5). Het verschil hier-

tussen is een schatting van de omvang van het effect van COVID-19 (eerste kolom  

in tabel 5). Uit tabel 5 valt verder af te lezen dat als er geen COVID-19 zou zijn 

geweest het totale aantal geregistreerde misdrijven met 2,4% zou zijn gestegen in 

plaats van gedaald met 1,0%. Daarmee is de netto impact van COVID-19 op het 

aantal geregistreerde misdrijven -3,3%. Geweld en vermogensdelicten zouden ook 

zonder COVID-19 verder gedaald zijn. Het aantal drugsdelicten zou naar verwachting 

licht stijgen maar is feitelijk afgenomen. De stijging van het totale aantal delicten zou 

vooral het gevolg zijn geweest van de stijging in het aantal fraudes en cybercrimes. 

Zowel fraude als cybercrime zouden zonder COVID-19 ook zijn gestegen, maar in 

werkelijkheid is de toename groter dan voorspeld. Voor beide modellen geldt dat het 

95%-betrouwbaarheidsinterval vrij groot is.  

 

Tabel 5  Groeipercentage van het aantal geregistreerde misdrijven en 

verdachten, 2020 t.o.v. 2019  

 

Geschatte 
impact van 

COVID-
19* 

Gereali-
seerde 
groei 

Geschatte 
groei 

zonder 
COVID-19  

Onder-
grens 
95%-

betrouw-
baarheids-

interval 

Boven-
grens 
95%-

betrouw-
baarheids-

interval 

Geregistreerde misdrijven      

Totaal -3,3 -1,0 2,4 -4,9 10,2 

Geweld -4,6 -5,3 -0,7 -7,8 7,0 

Drugs -9,7 -8,4 1,4 -14,3 20,4 

Vermogen (excl. fraude) -9,6 -11,0 -1,4 -9,1 7,2 

Fraude 23,4 46,4 23,1 -7,3 68,8 

Cybercrime 41,8 128,4 86,6 9,2 247,7 

Totaal excl. fraude en 
cybercrime 

-8,3 -7,6 0,7 -6,2 8,2 

Verdachten      

Totaal -1,7 -8,1 -6,4 -11,6 -0,8 

Geweld -0,6 -7,4 -6,9 -12,4 -1,1 

Drugs -4,9 -8,6 -3,8 -16,0 11,1 

Vermogen (excl. fraude) -12,0 -17,2 -5,2 -13,9 4,4 

Fraude 2,5 7,6 5,1 -16,4 32,9 

Cybercrime 94,7 86,7 -8,0 -46,0 53,8 

Totaal excl. fraude en 
cybercrime 

-2,0 -8,7 -6,6 -11,4 -1,2 

*  De geschatte impact van COVID-19 wordt berekend door de geschatte groei zonder COVID-19 af te trekken 

van de gerealiseerde groei. Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan. 

 

De impact van COVID-19 op het aantal verdachten is een stuk kleiner. Zonder COVID-

19 zou het aantal verdachten in bijna alle categorieën verder gedaald zijn, behalve bij 

fraude. Door COVID-19 is de daling minder sterk geworden. Zonder COVID-19 zou  
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het totale aantal verdachten met 6,4% zijn gedaald, terwijl in werkelijkheid de daling 

8,1% bedraagt. De netto impact van COVID-19 op het totale aantal verdachten is dus 

een daling van 1,7%. Het grootste effect doet zich voor bij verdachten van cybercrime. 

De stijging van het aantal verdachten van cybercrime is grotendeels toe te schrijven 

aan COVID-19. 

2.4 Effecten in de strafrechtketen 

In 2020 is het PMJ-model gebruikt om prognoses te maken voor de begroting van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2022 tot en met 2026. Ten tijde van de bere-

keningen (november 2020) was de volledige omvang van de COVID-19-pandemie nog 

onbekend. Daarom werd aangenomen dat COVID-19 een tijdelijk probleem zou zijn en 

dat het leven in 2022 weer normaal zou worden. Ruim een half jaar later stromen de 

cijfers over 2020 langzaam binnen en worden de problemen die de COVID-19-pande-

mie heeft veroorzaakt steeds duidelijker. Hoewel het aantal verdachten afnam, stapel-

den het aantal zaken dat door de rechter moet worden behandeld zich op.  

Om de effecten van de COVID-19-pandemie te beoordelen, worden de voorspelde 

politiecijfers voor 2020 vervangen door werkelijke cijfers. Daarnaast worden de toe-

name van de voorraden handmatig in het model ingevoerd evenals recente econo-

mische prognoses (juni 2021). Door het model opnieuw op te lossen en de prognoses 

te vergelijken met de prognoses verkregen op basis van de pre-COVID-19 gegevens, 

kunnen we het effect van de COVID-19-pandemie bepalen. We onderscheiden twee 

scenario's. In het eerste scenario wordt de daling van de geregistreerde criminaliteit 

als tijdelijk beschouwd en wordt aangenomen dat de geregistreerde criminaliteit in 

2022 terugkeert naar het niveau dat voorspeld was met het pre-COVID-scenario. In 

het tweede scenario wordt aangenomen dat het aantal geregistreerde misdrijven op 

het niveau van 2020 blijft. Redenen voor een dergelijke daling zouden kunnen zijn dat 

mensen met instemming van hun werkgevers vanuit huis zullen blijven werken en 

criminelen de voorkeur geven aan cybercriminaliteit boven conventionele criminaliteit. 

In beide scenario's zullen de verschillende voorraadproblemen in de periode 2021-

2023 geleidelijk worden opgelost. 

Tabel 6 toont de resultaten voor vijf indicatoren. De percentages geven de verschillen 

aan met het pre-COVID-19-scenario. In het tijdelijke scenario keren het aantal geregi-

streerde misdrijven, het aantal verdachten en de instroom OM al snel terug naar het 

pre-COVID-19-scenario. Verderop in het strafrecht blijven de effecten van de COVID-

19 voortduren. Het aantal rechtszaken blijft achter en daardoor zal het een jaar langer 

duren om weer op het niveau van het pre-COVID-scenario te komen. Door de afname 

van het aantal verdachten en daarmee de rechtszaken zijn er in eerste instantie min-

der gevangenisbedden nodig. Maar als de voorraad rechtszaken en vonnissen in 2022 

en 2023 is opgeruimd, zijn er meer bedden nodig dan in het pre-COVID-19-scenario 

voorspeld. Vanaf 2024 keert het aantal gevangenisbedden geleidelijk terug naar het 

niveau van het pre-COVID-19-scenario. Als het COVID-19-effect structureel is (d.w.z. 

minder geregistreerde criminaliteit dan in pre-COVID-19-tijden), dan zullen alle sec-

toren een daling ervaren ten opzichte van het pre-COVID-19-scenario. Figuren 7a  

en 7b tonen de genoemde indicatoren in de twee scenario's en het basisscenario. Op 

dit moment is het nog te vroeg om te voorspellen welk van deze twee scenario's de 

meeste kans heeft om werkelijkheid te worden. 
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Tabel 6  Verwacht effect van COVID-19 voor twee scenario's, als percen-

tage van het pre-COVID-scenario 

 Geregi-

streerde 

misdrijven 

Verdach-

ten 

Instroom 

OM 

Instroom 

ZM 

Capaciteits-

behoefte 

GW 

Scenario 1: COVID-19-effect is tijdelijk     

2020 -0,9 -9,1 -5,0 -3,0 -1,2 

2021 -1,0 -9,2 -5,1 -4,1 -2,5 

2022 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,3 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 

2026 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 

Scenario 2: COVID-19-effect is structureel    

2020 -0,9 -9,1 -5,0 -3,0 -1,2 

2021 -1,0 -9,2 -5,1 -4,1 -2,5 

2022 -1,0 -9,2 -5,0 -4,1 -1,0 

2023 -1,0 -9,2 -5,1 -4,1 -1,3 

2024 -1,0 -9,2 -5,1 -4,1 -3,2 

2025 -1,0 -9,2 -5,1 -4,1 -3,3 

2026 -1,0 -9,2 -5,1 -4,1 -3,3 

 

Figuur 7a  Verwacht effect van COVID-19 op de geregistreerde criminaliteit 

en het gevangeniswezen voor twee scenario’s ten opzichte van het 

pre-COVID-scenario 
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Figuur 7b  Verwacht effect van COVID-19 op het aantal verdachten en de 

instroom bij het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbanken 

(ZM) voor twee scenario’s ten opzichte van het pre-COVID-

scenario 
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3 Conclusie 

In 2020 was er een daling van 1% van de door de politie geregistreerde criminaliteit 

en een daling van 9% van het aantal verdachten ten opzichte van 2019. Om de impact 

van de COVID-19-pandemie te bepalen hebben we drie sporen gevolgd. Allereerst 

hebben we een tijdreeksanalyse gedaan op maand- en kwartaalcijfers tot en met juni 

2021, rekening houdend met de seizoensinvloeden, administratieve wijzigingen en 

COVID-19-maatregelen. Hieruit bleek dat COVID-19 nauwelijks effect heeft gehad op 

het totale aantal geregistreerde misdrijven en verdachten. Dit is tegengesteld aan de 

conclusie van eerdere onderzoeken in andere landen. Wel zijn er verschillen tussen  

de verschillende type misdrijven. De grootste effecten doen zich voor bij vermogens-

delicten (excl. fraude), fraude en cybercrime. De toename van het percentage posi-

tieve COVID-19-testen leidde tot minder criminaliteit. Minder reizigers leidden tot 

minder vermogensmisdrijven maar heeft tot meer fraude en cybercrime geleid. De 

eerste lockdown leidde tot meer aangiftes van cybercrime maar tot minder verdachten 

van cybercrime en fraude. De tweede lockdown al dan niet met avondklok leidde in  

de meeste gevallen tot minder criminaliteit met uitzondering van opiumwetdelicten. 

Deze effecten komen redelijk overeen met eerdere onderzoeken in andere landen.  

Ook daar leidde COVID-19 meestal tot een daling van de vermogensmisdrijven. Bij 

geweld is er een gemengd beeld van geen effect tot dalend effect.  

Ten tweede hebben we met behulp van de geschatte tijdreeksmodellen een voor-

spelling gemaakt waarbij de effecten van COVID-19 op nul gezet zijn. Op deze manier 

wordt een wereld zonder COVID-19 gesimuleerd. Deze voorspellingen zijn vergeleken 

met de waargenomen aantallen. Ook hieruit blijkt dat het effect van COVID-19 op het 

totale aantal geregistreerde misdrijven en verdachten beperkt is: de waargenomen 

cijfers vallen grotendeels in het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de prognoses. De 

uitzondering daarop zijn de geregistreerde vermogensdelicten en de verdachten daar-

van. Voor beide geldt dat de werkelijke waarden sterk afwijken van de voorspelde 

waarden en vrijwel geheel buiten het 95%-betrouwbaarheidsinterval vallen. Hetzelfde 

geldt voor verdachten van cybercrime. Dit suggereert een grote impact van COVID-19 

voor deze delicten. Voor de overige delicten is de impact minder duidelijk. 

Tot slot hebben we het PMJ-model gebruikt om het effect van de daling van het aantal 

verdachten op de rest van de strafrechtketen te voorspellen. Als we aannemen dat het 

effect van COVID-19 tijdelijk is, zien we een terugkeer naar het oorspronkelijke basis-

scenario. Afhankelijk van de fase in de strafrechtketen kan dit variëren van twee tot 

drie jaar. Als het effect van COVID-19 blijvend is, hebben alle organisaties in de straf-

rechtketen in 2024 en daarna een lagere capaciteitsbehoefte in vergelijking met de 

pre-COVID-19-periode. 

De algemene conclusie is dat het totale effect van COVID-19 beperkt is, maar dat er 

verschillen zijn tussen delicten en, zoals verwacht, een verschuiving tussen verschil-

lende delicten. Merk op dat deze resultaten voorlopig van aard zijn. Omdat we niet 

weten hoe de geregistreerde criminaliteit zich na de COVID-19-pandemie zal ontwik-

kelen, is het moeilijk voor de modellen om onderscheid te maken tussen tijdelijke en 

structurele veranderingen. 
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Summary 

The impact of the COVID-19 crisis on the Dutch criminal justice 

system 

The COVID-19 crisis had a major impact on Dutch society. An effect on crime and  

the criminal justice system was also observed. In 2020 there was a 1% decrease in 

recorded crime and a 9% decrease in the number of suspects compared to 2019.  

The effect of COVID-19 on crime is ambiguous. Less crime was expected in the 

physical world, but more crime in the online world. As a result of the COVID-19 

measures, backlogs have increased throughout the criminal justice system. During  

the first lockdown, all government buildings were closed, including courthouses. Only 

urgent cases were handled by the courts. Cases were classified as urgent when delay 

would violate the rights of suspects or endanger the safety of victims. As a result, 

court cases started to pile up, affecting all government agencies responsible for 

enforcing court decisions, such as the prison and probation services. Furthermore,  

the prison and probation services also faced physical limitations in the enforcement  

of sanctions. During the second lockdown and the curfew court buildings remained 

open.  

 

While it is tempting to blame the entire decline in production and backlog issues on 

COVID-19, the question is whether this is justified. Therefore, the main question is: 

what has been the net effect of COVID-19 on the criminal justice system? In this 

report, we assess the effect of the COVID-19 measures on crime and the criminal 

justice system. Firstly, the effect of COVID-19 on crime is estimated by means of a 

time series analysis on crime data. Secondly, the estimated models are used to make 

a prediction without COVID-19 effects, (i.e. a counterfactual prediction), which is then 

compared with the actual crime levels in 2020 and 2021. Finally, a long-standing fore-

casting model for the criminal justice system is used to assess the long-term effects of 

the declining number of suspects, shifts within crime categories, clearance of the court 

backlogs and the changing economic developments on the criminal justice system. In 

the following, we briefly described our findings for each step. 

 

First, we performed a time series analysis on monthly and quarterly figures up to and 

including June 2021, taking into account seasonal influences, administrative changes 

and COVID-19 measures. Table 7 shows that no effect was found on the total number 

of recorded crimes and suspects. Only the second lockdown had a negative effect on 

the number of recorded crimes. But there are differences between different types of 

crime. COVID-19 has had a significant impact on property crime (excluding fraud), 

fraud and cybercrime. The estimated effect of the percentage of positive COVID-19 

tests on recorded property crimes was negative, meaning that when more people test 

positive, less property crimes were committed. Also the second lockdown (with and 

without curfew) had a negative effect on the number of recorded property crimes. 

A positive relationship was estimated between the number of travelers and the number 

of property crimes, meaning the fewer travelers, the fewer property crimes. The per-

centage of positive COVID-19 tests and the second lockdown without a curfew also 

had a negative effect on the number of property crime suspects, but the evening clock 

had a positive effect. Cybercrime increases with the decline in the percentage of posi-

tive COVID-19 tests and also during the first lockdown. But the latter effect only 
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occurs in May 2020. The number of suspects of fraud and cybercrime increased with 

the decrease in the number of travelers, but decreased during the first lockdown. The 

percentage of positive COVID-19 tests and the curfew had a negative effect on the 

number of recorded violent crimes. The start of the second lockdown had a positive 

effect on recorded drug offences. 

 

Table 7  Significant effects of COVID-19(-measures) on recorded crime 

levels and the number of suspects  

 Percen-

tage of 

positive 

COVID-19 

tests 

Limited 

travel  

First lock 

down 

Second 

lock down 

without 

curfew 

Second 

lock down 

with 

curfew 

Recorded crime      

Total      

Violence      

Drugs    +  

Property (excl. fraud)      

Fraud      

Cybercrime   +   

Total excl. fraud and 

cybercrime 

     

Suspects      

Total      

Violence      

Drugs      

Property (excl. fraud)     + 

Fraud  +    

Cybercrime  +    

Total excl. fraud and 

cybercrime 

     

 

Second, using the estimated time series models, we make a forecast, setting the 

effects of COVID-19 to zero. In this way a world without COVID-19 is simulated.  

These forecasts are compared with the observed values. This analysis also shows  

that the effect of COVID-19 on the total number of recorded crimes and suspects is 

limited: the observed values largely fall within the 95% confidence interval of the 

forecasts. The exception to this are recorded property crimes and suspects thereof. 

The actual values deviate strongly from the forecasted values and fall almost entirely 

outside the 95% confidence interval. The same holds for cybercrime suspects. This 

suggests a major impact of COVID-19 for these crimes. The impact is less clear for  

the other offenses. 

 

Finally, we use the forecasting model for the criminal justice system to forecast the 

effect of the decline in the number of suspects, shifts within crime categories, clear- 
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ance of the court’s backlog and the changing economic circumstances on the criminal 

justice system. Because it is unknown at this stage whether the COVID-19 pandemic 

will have a structural or temporary effect, both scenarios are explored. These scena-

rios were compared to the pre-COVID-19 baseline scenario. If we assume that the 

effect of COVID-19 is temporary, we see a return to the original baseline scenario. 

Depending on the stage in the criminal justice system, this can vary from two to three 

years. If the effect of COVID-19 is permanent, all organizations in the criminal justice 

system will be requiring less capacity in 2024 and beyond compared to the pre-COVID-

19 baseline scenario. In either scenario, the COVID-19 pandemic does not reverse the 

upward trend in the need for prison capacity that started in 2017. 

 

Our main conclusion is that the overall effect of COVID-19 on the criminal justice 

system is limited, but that there are differences between crime types. Note that these 

results are preliminary in nature. Because we do not know how recorded crime will 

develop after the COVID-19 pandemic, it is difficult for the models to distinguish 

between temporary and structural changes.  
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Bijlage 1 COVID-19-maatregelen 

Algemene maatregelen7 

Gedurende de hele COVID-19 pandemie werden mensen geacht anderhalve meter 

afstand van elkaar te houden, zo veel mogelijk thuis te werken en bij griepachtige 

klachten thuis te blijven en zich te laten testen. 

De eerste lockdown duurde van 16 maart t/m circa 1 juni 2020. Er was geen duide-

lijke einddatum van de eerste lockdown omdat maatregelen gefaseerd werden 

versoepeld. Vanaf 11 mei 2020 mochten mensen met contactberoepen weer aan  

de slag, mochten basisscholen en bibliotheken weer open, mochten verpleeghuis-

bewoners weer beperkt bezoek ontvangen en mocht er weer buiten worden gesport. 

Op 1 juni 2020 mochten de terrassen weer open. Vanaf 15 juni 2020 was reizen 

naar het buitenland weer mogelijk. 

De tweede lockdown duurde van 19 december 2020 t/m circa 28 april 2021. Vanaf  

23 januari 2021 gold tevens een avondklok. Er was geen duidelijke einddatum van 

de tweede lockdown omdat maatregelen gefaseerd werden versoepeld. Op 28 april 

2021 verviel de avondklok.  

Lockdown hield in: zo veel mogelijk thuis werken, zo min mogelijk contact met 

personen buiten het eigen huishouden, sluiting van niet-essentiële winkels, scholen, 

horeca, openbare gebouwen, sportaccommodaties, culturele instellingen, geen 

uitoefening van contactberoepen, m.u.v. zorgpersoneel, geen niet-noodzakelijke 

reizen van en naar het buitenland. Er golden beperkingen ten aanzien van 

groepsgrootte en het aantal mensen dat zich in één binnenruimte mocht bevinden. 

Gedurende de pandemie wisselde dit aantal. 

In de perioden dat er geen lockdown was, waren er beperkingen in de horeca: 

beperkte openingstijden, maximaal aantal bezoekers, bezoekers moesten worden 

geregistreerd en geplaceerd.  

Mensen wonend in verpleeghuizen en woonvormen met ouderenzorg mochten slechts 

zeer beperkt bezoek ontvangen. Er gold een mondkapjesplicht in het openbaar 

vervoer vanaf 1 juni 2020. 

Er gold een mondkapjesplicht in openbare ruimten van 1 december 2020 t/m 25 juni 

2021. Vanaf 26 juni 2021 verviel de mondkapjesplicht, mits anderhalve meter 

afstand kon worden gehouden. 

Nachtclubs en discotheken mogen weer open vanaf 26 juni 2021 maar worden weer 

gesloten vanaf 10 juli 2021 vanwege het toenemend aantal besmettingen. 

Basisscholen waren volledig gesloten van 16 maart t/m 10 mei 2020. Van 11 mei t/m 

8 juni 2020 waren ze geopend met beperkingen. Van 16 december 2020 t/m  

7 februari 2021 waren de basisscholen opnieuw volledig gesloten. In alle overige 

perioden waren de basisscholen in principe volledig geopend. Bij te veel besmettin-

gen konden scholen wel besluiten tot een tijdelijke sluiting.8 

Middelbare scholen waren volledig gesloten van 16 maart t/m 1 juni 2020 en van  

16 december 2020 t/m 28 februari 2021. Van 1 maart t/m 30 mei 2021 waren ze 

geopend met beperkingen. In alle overige perioden waren de middelbare scholen in 

                                                                 
7  Voor de COVID-19-tijdlijn zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn en 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid. 
8  Zie https://www.onderwijsconsument.nl/corona-op-school-wat-zijn-de-regels/, geraadpleegd op  

24 augustus 2021. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid
https://www.onderwijsconsument.nl/corona-op-school-wat-zijn-de-regels/
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principe volledig geopend, waarbij leerlingen en personeel zich wel aan de algemene 

COVID-19 regels moesten houden.9 

Scholen en universiteiten in het hoger onderwijs waren volledig gesloten van 16 maart 

t/m 30 juni 2020. Van 1 juli t/m 15 december 2020 waren ze geopend met 

beperkingen. Van 16 december 2020 t/m 25 april 2021 waren de hoger onderwijs-

instellingen opnieuw volledig gesloten. Van 26 april t/m 29 augustus 2021 waren  

ze geopend met beperkingen. Vanaf 30 augustus 2021 zijn de hoger onderwijs-

instellingen volledig geopend. 

Om bovenstaande regels te handhaven waren de regionale noodverordeningen COVID-

19 van kracht van 16 maart 2020 t/m 30 november 20220. 

Sinds 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze geldt  

in principe steeds voor drie maanden en kan elke drie maanden worden verlengd. 

Deze wet werd vooralsnog verlengd t/m 30 november 2021. De COVID-19-

maatregelen worden op hoofdpunten in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

verankerd en vervolgens bij ministeriële regeling (Tijdelijke regeling maatregelen 

COVID-19) uitgewerkt en vastgesteld. Als de maatregelen worden aangepast, wordt 

dat vastgelegd in de regeling. 

Daarnaast waren er nog meer tijdelijke COVID-19 wetten, waaronder Tijdelijke wet 

COVID-19 Justitie en Veiligheid, Verzamelspoedwet COVID-19, Tweede Verzamel-

spoedwet COVID-19, Tijdelijke Rijkswet Voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 

(alle vooralsnog verlengd tot en met 30 september 2021), Tijdelijke wet COVID-19 

SZW en JenV (tot en met 31 juli 2021), Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 en de 

Tijdelijke Wet Notificatieapplicatie COVID-19. 

De anderhalve-metermaatregel vervalt waarschijnlijk op 20 september 2021. 

Nachtclubs en discotheken mogen voorlopig nog niet open en er zijn ook geen 

versoepelingen voor horeca- en evenementenbranche 

Gevolgen van de COVID-19-maatregelen op de strafrechtketen10  

Opsporing en handhaving11 

Er zijn een aantal feiten toegevoegd aan de tekstenbundel voor misdrijven, over-

tredingen en Muldergedragingen 2021 en de feitenboekjes.12 Het betreft vooral 

overtredingen van de mondkapjesplicht, het niet naleven van de 1,5 meter 

samenleving of te grote groepsvorming. 

De handhaving van de leerplichtwet is opgeschort voor het schooljaar 2019/2020 

vanaf 16 maart 2020.13 

Vanaf 16 april 2020 werd het mogelijk om jongeren naar Halt te verwijzen voor een 

overtreding van een COVID-19-maatregel. 

Bij aanhoudingen werden selectieve afwegingen gemaakt over de ernst van delicten in 

relatie tot het besmettingsgevaar van COVID-19. 

Door het vele thuisblijven, de anderhalve meter regel, dichte winkels of het vermin-

derde toerisme14 is de gelegenheid tot meer traditionele vormen van criminaliteit 

verminderd (denk bijvoorbeeld aan woninginbraak, zakkenrollerij, winkeldiefstallen 

                                                                 
9  Zie https://www.onderwijsconsument.nl/corona-op-school-wat-zijn-de-regels/, geraadpleegd op  

24 augustus 2021. 
10  Zie Kamerstukken II 2019/20, 35 300 VI, nr. 114. 
11  Zie ook Bouwmeester et al.(2021). 
12  Zie https://www.om.nl/documenten/publicaties/mulderbundel/map/map/mulderbundel-2021. 
13  Zie https://www.onderwijsconsument.nl/leerplichtambtenaren-tijdens-corona/. 
14  Zo is door de reisbeperkingen het aantal vliegbewegingen en passagiers in 2020 en 2021 van en naar Nederland zeer sterk gedaald (zie 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/ 
table?dl=57998). 

https://www.onderwijsconsument.nl/corona-op-school-wat-zijn-de-regels/
https://www.om.nl/documenten/publicaties/mulderbundel/map/map/mulderbundel-2021
https://www.onderwijsconsument.nl/leerplichtambtenaren-tijdens-corona/
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/�table?dl=57998
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/�table?dl=57998
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en oplichting van toeristen, enz.). Daarentegen is de gelegenheid tot gedigitali-

seerde criminaliteit juist toegenomen door onder meer toename van onlinehandel.  

Vervolging 

Meer strafbeschikkingen, minder dagvaardingen: het OM heeft een tijdelijk beoor-

delingskader opgesteld met als doel om een deel van de zaken die doorgaans aan 

de politierechter werden voorgelegd af te doen met een OM-strafbeschikking.  

Rechtsbijstand 

Om de verdachten beter te helpen een weloverwogen besluit over de inschakeling van 

een advocaat te nemen, is door het OM na afstemming met de advocatuur besloten 

om in de oproepen voor een OM-strafbeschikking informatie op te nemen over de 

gevolgen van de OM-strafbeschikking en het belang van juridisch advies in de zaak. 

Voorts vermelden de oproepen dat de verdachte in aanmerking kan komen voor 

gefinancierde rechtsbijstand.15 

Het Juridisch Loket heeft besloten al haar fysieke vestigingen te sluiten vanaf  

16 maart 2020, maar is wel telefonisch of per e-mail bereikbaar. 

Rechtspraak16,17 

Er was een tijdelijke gedeeltelijke sluiting van de gerechtsgebouwen van 17 maart t/m 

10 mei 2020. 

Zaken waarin een rechterlijke beslissing niet kan worden uitgesteld omdat de zaak 

raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden, zijn wel doorgegaan.  

Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken waarbij verdachten vast zaten, waarop een 

rechterlijke toets moest plaatsvinden, en zaken waarbij zeer ingrijpende spoed-

eisende beslissingen genomen moesten worden, zoals het uit huis plaatsen van 

kinderen, ondertoezichtstellingen en vreemdelingenbewaring ter fine van uitzetting. 

Deze zaken werden online of telefonisch behandeld. 

Gerechtsgebouwen werden aangepast om aan de algemene COVID-19-richtlijnen  

te voldoen. De voorzieningen voor het houden van online zittingen en overleggen 

via telefonische (beeld)verbindingen zijn uitgebreid. 

Bij het opstarten van rechtszaken op 11 mei 2020 is voorrang gegeven aan recht-

bankzaken, in het bijzonder jeugdzaken.  

Uitgangspunt vanaf 11 mei 2020 is dat de gerechten zo veel mogelijk zaken fysiek of 

online op zitting zullen behandelen, tenzij de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. 

Indien het niet mogelijk is om de zaak fysiek of online op zitting te behandelen, kan 

de zitting telefonisch plaatsvinden.  

Een aantal zaken, die doorgaans bij rechtbanken en gerechtshoven door de meer-

voudige kamer worden behandeld, zijn afgedaan door de enkelvoudige kamer. 

Kantonzittingen worden weer gehouden vanaf 1 september 2020. 

  

                                                                 
15  Zie Kamerstukken II 2020/21, nr. 614. 
16  Zie de tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/coronavirus-%28COVID-

19%29/Paginas/tijdelijke-algemene-regeling-zaaksbehandeling-rechtspraak.aspx, geraadpleegd op 11 augustus 2021. Deze regeling 
geldt vooralsnog tot 1 oktober 2021. 

17  Voor een COVID-19-tijdlijn voor de rechtspraak zie https://www.advocatenorde.nl/standpunten/corona. 

https://www.rechtspraak.nl/corona%1fvirus-%28COVID-19%29/Paginas/tijdelijke-algemene-regeling-zaaksbehandeling-rechtspraak.aspx
https://www.rechtspraak.nl/corona%1fvirus-%28COVID-19%29/Paginas/tijdelijke-algemene-regeling-zaaksbehandeling-rechtspraak.aspx
https://www.advocatenorde.nl/standpunten/corona
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Reclassering, kinderbescherming en Halt 

De uitvoering van werk- en leerstraffen door de Raad voor de Kinderbescherming  

en de Reclassering en de uitvoering van de Halt-straf zijn vanaf 16 maart 2020 

opgeschort omdat niet voldaan kan worden aan de geldende COVID-19-richtlijnen. 

Voor de andere taken van de reclassering, advisering en toezicht, geldt dat huis-

bezoeken tot nader order komen te vervallen van 16 maart t/m 30 mei 2020.  

Waar mogelijk werd in plaats daarvan telefonisch contact onderhouden.  

Zolang de sluiting van scholen van kracht is geweest, is alle voorlichtingen en zijn alle 

schoolspreekuren en ouderavonden die Halt verzorgt, vervallen. 

Vanaf april 2020 heeft de Raad voor de Kinderbescherming de uitvoering van de 

taakstraffen in lijn met geldende COVID-19-richtlijnen weer opgestart. Voor de 

werkstraffen is een aantal aanpassingen doorgevoerd en leerstraffen vinden digitaal 

plaats.  

Vanaf 1 juni 2020 heeft de Reclassering de uitvoering van de taakstraffen in lijn met 

geldende COVID-19-richtlijnen weer opgestart.  

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Vanaf 14 maart t/m 14 juni 2020 werd het bezoek in de justitiële inrichtingen 

opgeschort, met uitzondering van ouders van minderjarige gedetineerden en 

advocaten. 

Vanaf 14 maart t/m 31 juli 2020 waren alle verloven van gedetineerden, tbs-gestelden 

en justitiële jeugdigen opgeschort. Vanaf 1 augustus 2020 was beperkt verlof 

mogelijk. Vanaf 21 juni 2021 zijn verlofmogelijkheden hervat. 

Van een beperkte groep gedetineerden werd de detentie geschorst van 14 maart t/m 

30 juni 2020. Dit betreft gedetineerden die aan het eind van hun straf zitten  

en al een groot deel van de tijd buiten de penitentiaire inrichting verblijven. Na 

afloop van deze noodmaatregel werd de detentie hervat. 

Van 14 maart t/m 31 juli 2020 werden geen personen opgeroepen voor de 

tenuitvoerlegging van hun vonnis (zelfmelders). Het betreft veroordeelden van 

relatief lichte delicten met een korte straf.  

Van 14 maart t/m 31 juli 2020 werden vervangende hechtenissen voor niet betaalde 

geldboetes of niet-voltooide taakstraffen niet ten uitvoer gelegd (arrestanten). 

Om aan de algemene COVID-19-richtlijnen te voldoen, kon een deel van de capaciteit 

van de justitiële inrichtingen niet gebruikt worden  

Nieuwe gedetineerden werden van 14 maart t/m 31 juli 2020 voor een periode van 

twee weken op een éénpersoonscel (EPC) in plaats van een meerpersoonscel (MPC) 

geplaatst en gemonitord. Per 1 augustus 2020 werd deze periode verkort naar acht 

dagen. Per 21 juni 2021 werd dit verkort naar vijf dagen. 

Strafrechtketen 

Door de sluitingen, beperkingen en opschortingen zijn op diverse plaatsen in  

de strafrechtketen voorraden ontstaan.18 

In de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is onder andere geregeld het 

horen/verhoren per telefoon in strafzaken, de mondelinge behandeling van straf-

zaken langs elektronische weg en de verlenging van de termijn voor de tenuit-

voerlegging van taakstraffen. 
  

                                                                 
18  Zie Kamerstukken II 2019/20, 29 279, nr. 601 en Kamerstukken II 2020/21, nr. 614 en 651. 
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Bijlage 2 Methodologie 

Inmiddels zijn er al een aantal studies verschenen waarin gekeken wordt naar het 

effect van COVID-19 op de criminaliteit of de strafrechtketen. De algemene aanpak 

daarvoor is grotendeels identiek. Met een statistisch model wordt op basis van cijfers 

uit de pre-COVID-19-periode een prognose gemaakt van de geregistreerde crimina-

liteit voor de COVID-19 periode. Onder de aanname dat deze prognoses redelijk goed 

zijn, zou dit dan de het niveau van criminaliteit zijn geweest als zich geen COVID-19 

zou hebben voorgedaan. Door deze prognose te vergelijken met de werkelijke crimi-

naliteitscijfers in de COVID-19 periode, kan men een inschatting maken van het  

effect van COVID-19(-maatregelen). De onderzoeken verschillen vooral op het type 

prognosemodel. Gerell et al. (2020) maken gebruik van een Poisson proces. Ashby 

(2020a, 2020b), Payne en Morgan (2020a, 2020b), Payne et al. (2020) en Piquero et 

al. (2020) maken gebruik van een (S)ARIMA-model. Nivette et al. (2021) en Hodg-

kinson en Andresen (2020) maken gebruik van een interrupted time series (ITS) 

analyse. Campedelli et al. (2020) analyseerde criminaliteit met behulp van Bayesian 

structural time-series (BSTS). Mohler et al.(2020) maken een ‘difference in means’ 

analyse. Tot slot maken Halford et al. (2020) een analyse van de elasticiteit van 

criminaliteit. 

Dit rapport volgt deels de aanpak van Ashby (2020a, 2020b), Payne & Morgan (2020a, 

2020b), Payne et al. (2020) en Piquero et al. (2020). In tabel 2 staat een overzicht 

van de resultaten die relevant zijn voor dit rapport. In de eerstvolgende paragraaf 

wordt uitgelegd hoe een tijdreeksanalyse gebruikt kan worden om het effect van 

COVID-19 in te schatten en daarna wordt uitgelegd hoe het Prognosemodel Justitiële 

Ketens (PMJ) hiervoor kan worden ingezet. 

Tijdreeksanalyse 

Om te bepalen wat de impact is van COVID-19 op de strafrechtketen moeten we 

bepalen wat de lange-termijntrend is. Hiervoor voeren we een tijdreeksanalyse uit  

op maandcijfers van de geregistreerde criminaliteit voor de periode januari 2012 tot  

en met juni 2021 en op kwartaalcijfers van verdachten voor de periode januari 2011 

tot en met juni 2021. Voor de periode waarin COVID-19 rondwaart, wordt een aantal 

correcties opgenomen in het model, zodat de lange-termijntrend daardoor niet wordt 

beïnvloed. Een extra complicatie is dat de manier waarop het aantal geregistreerde 

misdrijven wordt geteld, sinds 2012 twee keer is gewijzigd. Tot juni 2015 werden 

(online)fraudemeldingen bij de fraudehelpdesk niet meegenomen in de geregistreerde 

criminaliteitscijfers. Dit veranderde in juli 2015. Verder vond er in juli 2018 een alge-

mene herziening plaats van de manier waarop geregistreerde criminaliteit werd geteld. 

Hierdoor zijn de cijfers na juli 2018 strikt genomen niet volledig vergelijkbaar met die 

van voor juli 2018, al lijken de verschillen klein. 

 

Om de tijdreeksanalyse uit te voeren moeten de cijfers eerst aan een aantal rand-

voorwaarden voldoen. Eerst moeten we bepalen of we de gegevens moeten worden 

getransformeerd (zie Box et al., 2015 voor meer uitleg). Een snelle blik op de cijfers 

leert dat de groeisnelheid niet constant is in de tijd. Het is dus waarschijnlijk dat  

de gegevens te lijden hebben onder heteroscedasticiteit. Het nemen van natuurlijke 

logaritmen zal de relatie lineariseren en het probleem van heteroscedasticiteit 

oplossen. Ten tweede testen we of de getransformeerde gegevens eenheidswortels 
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bevatten, die een oorzaak zijn voor niet-stationariteit. Een reeks wordt beschouwd als 

stationair als het gemiddelde en de variantie niet veranderen door de tijd heen. Indien 

de hypothese dat de reeks geen eenheidswortel bevat, wordt verworpen, moet de 

reeks worden gedifferentieerd (Hyndman en Khandakar, 2008). Statistische toetsen 

wijzen uit dat alle reeksen behalve verdachten van cybercrime eenheidswortels bevat-

ten (dat wil zeggen vertragingen van de te verklaren variabele met één of meer 

perioden), maar geen enkele reeks bevat eenheidswortels op seizoensniveau (dat wil 

zeggen vertragingen van de te verklaren variabele met één of meer jaren in dezelfde 

periode). 

 

Vervolgens wordt een AutoRegressive Integrated Moving Average model met 

eXogenen (ARIMAX) opgesteld (Box et al., 2015), rekening houdend met eventuele 

seizoenseffecten. Dit model kan met kleinste kwadraten worden geschat. Met dit 

model kan een mogelijk effect van COVID-19 vast worden gesteld. Een ARIMAX- 

model bevat p autoregressieve termen, P seizoensgebonden autoregressieve termen,  

q voortschrijdend gemiddelde termen en Q seizoensgemiddelde termen. De orde van 

integratie is d en de orde van seizoensintegratie is D. De algemene vorm van ons 

ARIMAX(p,d,q)(P,D,Q)-model is: 

 

(1 − ∑ 𝜑𝑖𝐵𝑖  
𝑝
𝑖=1 )(1 − ∑ Φ𝑗𝐵𝑗𝑆  𝑃

𝑗=1 )(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑆)𝐷𝑦𝑡  

                                        = 𝑋𝛽 + (1 + ∑ 𝜃ℎ𝐵ℎ  
𝑞
ℎ=1 )(1 + ∑ Θ𝑘𝐵𝑘𝑆  𝑄

𝑘=1 )휀𝑡  (1) 

waarbij 𝑋𝛽 = ∑ 𝛽0𝑠𝐷𝑆𝑠

𝑆

𝑠=1

+ 𝛽1𝐷𝐹 + 𝛽2𝐷𝑅 + 𝛽3𝑃𝑂𝑆 + 𝛽4𝑃𝐴𝑆𝑆 + 𝛽5𝐿𝐷1 + 𝛽6𝐿𝐷2 + 𝛽7𝐿𝐷𝐶 

 

B is de backshift-operator, wat betekent dat 𝐵𝑛𝑦𝑡 ≡ 𝑦𝑡−𝑛, yt is de natuurlijke logaritme 

van geregistreerde misdrijven of verdachten en S=12 voor maandcijfers of S=4 voor 

kwartaalcijfers. De DSs zijn seizoensdummies, DF is een dummy die de periode aan-

geeft waarin de cijfers van de fraudehelpdesk worden meegenomen, DR is een dummy 

die de herziening van de telling van geregistreerde misdrijven representeert, POS is 

het percentage positieve COVID-testen en geeft aan hoe COVID-19 zich ontwikkelt (zie 

figuur 1 in paragraaf 1.1), PASS is het aantal vliegtuigpassagiers op de belangrijkste 

luchthavens in Nederland (zie figuur 2) en is daarmee een benadering voor de reis-

beperkingen, LD1 is een dummy voor de eerste lockdown, LD2 is een dummy voor de 

tweede lockdown zonder avondklok, en LDC is een dummy voor de tweede lockdown 

met avondklok. Alle β, φ, Φ, θ en Θ zijn te schatten coëfficiënten en ε is de foutterm. 

Statistische toetsen wijzen uit dat voor alle reeksen d=1 en D=0 geldt met uitzonde-

ring van verdachten van cybercrime waarvoor d=0 geldt. Het aantal autoregressieve 

termen (p en P) en voortschrijdend gemiddelde termen (q en Q) wordt gekozen op 

basis van het Schwarz-Bayes-criterium en het significantieniveau van desbetreffende 

coëfficiënten.  

 

Deze tijdreeksmodellen worden op twee manieren gebruikt om het effect van COVID-

19 te bepalen. Ten eerste kan uit de schattingsresultaten worden afgeleid welke 

COVID-19-maatregelen het meeste effect hebben gehad. Ten tweede kunnen we met 

de modellen een voorspelling maken, waarbij de COVID-19 effecten waarden gegeven 

die representatief zijn voor een wereld zonder COVID-19. Dit betekent dat we aan-

nemen dat de dummyvariabelen waarde nul hebben, dat er nul positieve COVID-19-

testen zijn en dat het aantal reizigers het patroon vertonen van de pre-COVID-19-

periode. Hiermee wordt een wereld zonder COVID-19 gesimuleerd. Het verschil tussen 

de voorspellingen en de werkelijke cijfers geeft ook een indicatie van het effect van 

COVID-19. 
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Prognosemodel Justitiële Ketens 

In 1998 werden de eerste bouwstenen gelegd voor het prognosemodel voor de straf-

rechtketen (Van Tulder, 2000). Het oorspronkelijke model maakte gebruik van demo-

grafische en economische prognoses om prognoses te maken van geregistreerde 

criminaliteit, die op hun beurt werden gebruikt om prognoses te maken van de behoef-

te aan sanctiecapaciteit (gevangenis, taakstraffen enz.). In 2003 is dit model uitge-

breid naar het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) dat inmiddels bijna de volledige 

strafrechtketen bestrijkt (Moolenaar et al. 2007). Het PMJ-model is een combinatie van 

causale modellen en tijdreeksmodellen, bestaande uit ongeveer 6.600 vergelijkingen. 

De coëfficiënten in het model worden geschat met behulp van regressieanalyse op 

jaargegevens. Het model bestaat grofweg uit vijf type vergelijkingen.  

 

De instroom (I) van de organisatie die aan het begin van de keten staat (S), wordt 

beïnvloed door demografische, maatschappelijke en economische factoren (Xi), zoals 

bijvoorbeeld de bevolking in verschillende leeftijdscategorieën, werkloosheid, bruto 

nationaal product, drugsgebruik, enz. De relatie tussen instroom (IS) en de exogene 

factoren (Xi) wordt geformuleerd in termen van elasticiteiten (γi): 

 

 ∆ ln(𝐼𝑆) =  ∑ 𝛾𝑖  ∆ln(𝑋𝑖)𝑖 + 𝑣       (2) 

 

waarbij v een storingsterm is. De elasticiteit γi geeft aan met hoeveel procent IS toe- 

of afneemt als Xi met 1% toeneemt: 

 

 𝛾𝑖 =  
∆ln(𝐼𝑆)

∆ ln(𝑋𝑖)
≈

∆𝐼𝑆/𝐼𝑆

∆𝑋𝑖/𝑋𝑖
         

   

waarbij ∆ het verschil tussen de volgende periode en de huidige periode aanduidt. 

Bijvoorbeeld als IS de geregistreerde criminaliteit is en X1 de werkloosheid, dan  

geeft de elasticiteit γ1 aan met hoeveel procent de geregistreerde criminaliteit toe-  

of afneemt als de werkloosheid met 1% toeneemt. De uitstroom (O) van een organi-

satie R is afhankelijk van de beginvoorraad (BV), de instroom (I) en de doorlooptijd  

δ1 (als proportie van een jaar): 

 

 ∆(𝑂𝑅) =  (1 − 𝛿1)∆(𝐼𝑅) + 𝛿2∆(𝐵𝑉𝑅) + 𝜂      (3) 

 

waarbij η een storingsterm is en δ2 het deel van de werkvoorraad dat in de huidige 

periode wordt afgehandeld. De eindvoorraad (EV) is gelijk de beginvoorraad plus de 

instroom minus de uitstroom: 

 

 𝐸𝑉𝑅 = 𝐵𝑉𝑅 + 𝐼𝑅 − 𝑂𝑅       (4) 

 

Uiteraard is de beginvoorraad van de volgende periode t+1 gelijk aan de eindvoorraad 

van de huidige periode t: 

 

 𝐵𝑉𝑅(𝑡 + 1) = 𝐸𝑉𝑅(𝑡)       (5) 

 

De relatie tussen instroom (I) van organisatie Z en de uitstroom (O) van de voor-

gaande organisatie R in de justitiële keten is ook geformuleerd in termen van 

elasticiteiten (α): 

 

 ∆ ln(𝐼𝑍) =  𝛼 ∆ln(𝑂𝑅) + 𝑢       (6) 
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waarbij u een storingsterm is. Bijvoorbeeld als IZ de instroom is van het aantal straf-

zaken bij de rechtbank en OR het aantal beslissingen tot dagvaarding door het OM,  

dan geeft de elasticiteit  aan met hoeveel procent de instroom van strafzaken (IZ) 

toe- of afneemt als de het aantal dagvaardingen (OR) met 1% toeneemt. Vergelij-

kingen (2) t/m (6) vormen de basis van de veiligheidsmodule van het PMJ-model.  

De bovenstaande vergelijkingen zijn een vereenvoudigde weergave van het model.  

In de praktijk maakt het model onderscheid tussen negentien soorten criminaliteit  

en tussen volwassenen en jongeren. Bovendien hebben de meeste organisaties ver-

schillende soorten input en output en vaak kunnen deze inputs en outputs worden 

onderverdeeld in subcategorieën. Voor statistische doeleinden worden soms auto-

regressieve termen aan de vergelijkingen toegevoegd. 

 

Met behulp van prognoses voor demografische en economische ontwikkelingen wordt 

een prognose gemaakt voor geregistreerde criminaliteit. Met behulp van de prognoses 

voor geregistreerde criminaliteit wordt een prognose gemaakt van het aantal verdacht-

en, op basis waarvan weer een prognose wordt gemaakt van het aantal zaken dat door 

het OM wordt behandeld, enzovoort. Volgens deze methode kunnen prognoses worden 

gemaakt voor het gehele strafrechtsysteem. Meer details met betrekking tot het model 

verwijzen we naar Moolenaar et al. (2004).  

 

PMJ kan worden ingezet om het langetermijneffect van het kleinere aantal verdachten, 

verschuivingen binnen delictcategorieën, het inhalen van de achterstanden bij de 

rechtbanken en de gewijzigde economische ontwikkelingen op de rest van de straf-

rechtketen te simuleren. Daarbij wordt een scenario wordt doorgerekend waarin de 

effecten structureel zijn en een scenario waarin de effecten tijdelijk zijn. 
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Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) is het 
kennisinstituut voor het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Het WODC doet zelf 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek 
of laat dit doen door erkende instituten en 
universiteiten, ter ondersteuning van beleid 
en uitvoering. 

Meer informatie: 

www.wodc.nl 

http://www.wodc.nl/
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