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Themanummer over ‘Covid 19 en criminaliteit’  

 

Het Tijdschrift voor Criminologie brengt eind 2022 een themanummer uit met als titel ‘Covid 19 en 

Criminaliteit’.  

De wereldwijde Covid 19 pandemie en de beperkende maatregelen die verschillende overheden 

hebben afgekondigd om de verspreiding van het virus te voorkomen hebben geleid tot een 

drastische verandering in onze dagelijkse routines. Een heleboel dingen konden niet, of niet meer zo 

vaak en makkelijk als we gewend waren. Scholen gingen dicht en we konden niet meer naar kantoor. 

Op straat hielden we afstand en op aangewezen plaatsen moest voortaan een mondkapje worden 

gedragen. Van restaurants, cafés en discotheken werden de bezoekersaantallen beperkt en de 

openingstijden sterk ingekort, of werden zelfs helemaal gesloten. Terwijl onze bewegingen in de 

openbare ruimte afnamen, nam de tijd gespendeerd online juist toe en draaiden webwinkels 

overuren. De gekozen aanpak leidde ook tot frustratie. Individuele personen en groepen ageerden 

soms fel tegen de genomen maatregelen. Meer dan eens kwam het daarbij tot een treffen met de 

politie en beelden van de Nederlandse lock down rellen werden wereldnieuws. Ook werden politici, 

wetenschappers en medewerkers van teststraten meermaals zowel online als offline bedreigd. 

De veranderde situatie en routines zullen naar verwachting ook invloed hebben gehad op ons 

criminele gedrag, onze kans op slachtofferschap en onze beleving van (on)veiligheid. Enerzijds mag 

worden verwacht dat door het tijdelijk terugschroeven van het sociale verkeer de gelegenheid voor 

veel klassieke vormen van crimineel gedrag tijdelijk is afgenomen: berovingen en zakkenrollerij 

nemen af nu potentiële slachtoffers zich minder vaak op straat laten zien, terwijl ook woninginbraak 

daalt omdat huiseigenaren tijdens een lockdown vaker thuis zijn. Anderzijds wordt gevreesd voor een 

toename van huiselijk geweld, nu gezinsleden door de beperkende maatregelen ‘op elkaars lip zitten’ 

en de onzekere situatie rondom bijvoorbeeld school of werk spanningen binnen gezinnen nog eens 

extra kan doen toenemen.  Verder ligt het voor de hand dat ons toegenomen internet gebruik heeft 

geleid tot een toename in cybercriminaliteit. De situatie rondom Covid 19 creëert ten slotte ook 

nieuwe mogelijkheden voor crimineel gedrag: malafide webshops bieden ‘Corona’ producten ter 

verkoop aan zonder de intentie die ook daadwerkelijk te leveren, babbeltrucs waarbij ouderen 

worden bezocht door oplichters die zich voordoen als GGD personeel en boa’s die geconfronteerd 

worden met agressie wanneer zij de Covid-regels proberen te handhaven. Hoewel er voldoende 

redenen zijn om een effect van Covid 19 op criminaliteit te verwachten, zijn in veel gevallen de 

daadwerkelijk opgetreden effecten nog onbekend.   

 



Ingegeven door de actualiteit en het ‘natuurlijke experiment’ dat volgt uit de Covid 19 pandemie, wil 

het Tijdschrift voor Criminologie een themanummer samenstellen waarin de mogelijke effecten van 

de pandemie en de maatregelen die hiervan het gevolg zijn geweest op verschillende vormen van 

crimineel gedrag, slachtofferschap en (on)veiligheidsbeleving, en de manier waarop de overheid 

hierop heeft gereageerd  worden onderzocht. De redactie denkt hierbij specifiek aan artikelen waarin 

deze effecten empirisch worden onderzocht. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan onderzoek op 

landelijke prevalentiecijfers, vragenlijstonderzoek, observaties en diepte-interviews. Louter 

theoretische beschouwingen komen niet voor plaatsing in het themanummer in aanmerking. 

Wij nodigen iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan dit themanummer van harte uit 

een concreet voorstel voor een artikel (1 A4) in te dienen bij de redactie van het Tijdschrift voor 

Criminologie (redactie.tvc@nscr.nl). Hierin dient u kort de centrale doelstelling van uw artikel, de 

gebruikte onderzoeksmethode en de resultaten van het onderzoek te beschrijven. U kunt uw 

voorstel tot uiterlijk 28 maart 2022 indienen. De ingediende voorstellen worden binnen drie weken 

door de redactie beoordeeld. Indien uw voorstel wordt geselecteerd, ontvangen wij uw artikel van 

maximaal 7.000 woorden graag uiterlijk 18 augustus 2022 retour, waarna de gebruikelijke peer 

reviewprocedure van TvC zal plaatsvinden. De redactie van dit themanummer bestaat uit Dr. Veroni 

Eichelsheim (VU), Dr. Tamar Fischer (EUR) en Prof. Dr. mr. Arjan Blokland (NSCR/UL). 


