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Economen zijn al decennia doende om het volume van het zwart geld 
circuit vast te stellen, criminologen proberen ook al jaren de omvang 
van de ‘echte’ criminaliteit te bepalen, biologen en epidemiologen pogen 
al lange tijd de grootte van het aantal dieren van een soort of het aantal 
personen met een bepaalde ziekte vast te stellen. Dat het moeilijk is de 
aantallen (precies) vast te stellen komt doordat een deel van het totaal 
aantal ‘zwarte gelden’, ‘criminele handelingen’ of dieren in een soort niet 
direct kan worden waargenomen, respectievelijk niet is geregistreerd.
Bij onderzoek naar ‘dark figures’ kunnen geen standaard schattings-
technieken worden gebruikt, want het steekproefkader ontbreekt of 
is gebrekkig. Dit bijvoorbeeld omdat er geen lijst van alle leden van de 
populatie beschikbaar is. De omvang van een (deels) verborgen populatie 
kan slechts met veel moeite worden geschat.
Het voorliggende rapport bevat een vergelijking van methoden voor het 
schatten van dergelijke verborgen populaties. Een belangrijke doelstel-
ling ervan is het aanleggen van een naslagwerk dat inzicht biedt in de 
beschikbare alternatieven voor het schatten van de omvang van verbor-
gen populaties.
De inhoud van het naslagwerk is vooral gebaseerd op literatuuronderzoek; 
op een aantal punten maken de auteurs, prof. dr. D. Sikkel, prof.dr. P.G.M. 
van der Heijden en drs. G. van Gils, echter ook gebruik van hun eigen 
praktische ervaring met deze materie. De onderzoekers werden onder-
steund door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van em. 
prof. dr. W. Molenaar, Rijksuniversiteit Groningen. Door hun deskundig-
heid en inzet kon deze publicatie snel tot stand komen. Graag wil ik hen 
daarvoor bedanken.
Ik hoop dat dit naslagwerk een bron van inspiratie is voor het ontdekken 
van nieuwe methoden voor het schatten van de omvang van verbor-
gen populaties. En om langs die weg onze empirische kennis over ‘dark 
figures’, bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang van zwart geld of het 
aantal in een land aanwezige illegalen beter te schatten.

Prof. dr. Frans Leeuw

Directeur WODC

Voorwoord
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Inleiding

In het Hoofdlijnenakkoord van het tweede kabinet Balkenende is vastge-
legd dat het illegaal verblijf door vreemdelingen in Nederland krachtiger 
dan eerder zal worden tegengegaan. In Nederland illegaal verblijvende 
vreemdelingen zijn een voorbeeld van een verborgen populatie. Om te 
kunnen nagaan of het voorgenomen beleid effect heeft is het dan ook 
nodig om de omvang van dit soort verborgen populaties te kunnen schat-
ten. Deze studie geeft een overzicht van methoden die in het algemeen 
gebruikt kunnen worden om uitspraken te doen over de omvang van 
verborgen populaties. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de 
geschiktheid van de methoden voor het bepalen van de omvang van de 
populaties van illegale vreemdelingen en het schatten van de omvang van 
deelpopulaties hiervan, bijvoorbeeld naar nationaliteit of woonplaats.

Formeel kunnen populaties verborgen zijn om twee redenen:
– Er bestaat geen lijst waarop alle leden van de populatie zijn 

vermeld, geen steekproefkader dus. Waar het gaat om illegalen 
zijn er natuurlijk wel lijsten waarop een aantal van deze personen 
voorkomen, bijvoorbeeld een medische registratie, politiebestanden, 
leerlingenbestanden van scholen en dergelijke, maar er is geen 
complete lijst waarop elke illegaal is vermeld.

– Er is wel een lijst waarop alle leden van de populatie zijn vermeld, 
maar er staan veel meer personen op die lijst en op voorhand kan 
niet worden gezegd wie tot de verborgen populatie behoort. In dit 
geval spreken we pas van een ‘verborgen populatie’ wanneer dit 
vaststellen moeilijk is. De vraag of iemand van baan wil veranderen 
is gemakkelijk gesteld en beantwoord, maar het is veel moeilijker 
om valide antwoorden te krijgen op medische vragen of vragen naar 
sociaal onwenselijk of strafbaar gedrag.

De omvang van de verborgen populatie is vaak een gegeven dat slechts 
met veel moeite kan worden achterhaald. Daarom is het van belang om 
een goed inzicht te hebben in alle beschikbare alternatieven om dit doel 
te bereiken. De inhoud van dit rapport is vooral gebaseerd op literatuur-
onderzoek; op sommige punten klinkt echter ook de praktische ervaring 
door die de auteurs met deze materie hebben.
Bij de definitie van een illegaal zijn twee invalshoeken mogelijk: de econo-
mische en de demografische. Volgens de economische invalshoek is een 
illegaal een vreemdeling die arbeid verricht zonder geldige werkvergun-
ning. Bij de demografische definitie staat echter de verblijfsvergunning 
centraal. Een illegaal is dan iemand die zonder geldige verblijfsvergun-
ning in Nederland verblijft. Het doet er niet toe of deze persoon legaal of 
illegaal het land is binnengekomen. Dit is de definitie die in het overgrote 
deel dit rapport wordt gehanteerd.

Samenvatting
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Het rapport is geschreven vanuit een aantal verschillende doelstellin-
gen. In de eerste plaats is het een overzicht van statistische methoden 
om in het algemeen de omvang van verborgen populaties te schatten. 
In die zin is dit rapport bedoeld als een naslagwerk. Dit overzicht wordt 
gegeven in hoofdstuk 2, in een aantal afzonderlijke paragrafen. Daarbij 
is getracht om niet alleen de technische werking van de methoden uit te 
leggen maar een gevoel te geven van hoe zich dit verhoudt met de state 
of the art van de statistische methodologie. Wie na het lezen van zo’n 
paragraaf de methode in een lezing in een buitenlands congres noemt zal 
niet worden verrast door voor hem totaal nieuwe inzichten die inmiddels 
tot de geaccepteerde wetenschap behoren. In de tweede plaats beoogt 
het rapport inzicht te geven in welke methoden zich lenen voor het tellen 
van illegalen. Niet elke methode die gebruikt wordt voor het schatten van 
verborgen populaties is daarvoor geschikt. Maar voor elke methode geldt 
wel dat daarbij wordt uitgegaan van een zekere geïdealiseerde werkelijk-
heid. De echte werkelijkheid voldoet daar vaak niet aan. Daarom is in 
hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van een aantal praktijkvoorbeelden in 
binnen- en buitenland. Dan blijken de methoden wel bruikbaar te zijn, 
maar altijd weer te moeten worden aangevuld met specifieke aanpas-
singen. De derde doelstelling is daarmee om de lezer een gevoel te geven 
van wat er bij komt kijken om een illegalentelling in de praktijk uit te 
voeren. Ten slotte, en hiervoor is hoofdstuk 4 bedoeld, biedt het rapport 
ondersteuning bij het kiezen voor een specifieke methode die bij een 
illegalenmonitor kan worden gebruikt.

De methoden

De methoden die in dit rapport worden besproken lopen sterk uiteen 
naar aard, vooronderstellingen, gegevensbehoefte. Met sommige is reeds 
ervaring opgedaan bij het schatten van illegalen, andere zijn gebruikt 
voor andere verborgen populaties, maar niet voor illegalen, en ook zijn er 
methoden waarvan het gebruik wel denkbaar is, maar waarvoor prakti-
sche ervaring nog ontbreekt.

Vangst-hervangstmethoden

Een verzameling van methoden waarmee juist in Nederland al ruime 
ervaring is opgedaan zijn de vangst-hervangstmethoden. Dit zijn 
manieren om steekproefonderzoek te doen zonder steekproefkader. 
Steekproefelementen worden letterlijk ‘gevangen’, maar ook weer losge-
laten. Door verschillende steekproeven te trekken en te bepalen hoeveel 
elementen in meer dan één steekproef voorkomen kan een schatting 
worden gemaakt van de omvang van de populatie waaruit de steekproe-
ven zijn getrokken. De naam ‘vangst-hervangst’ (capture-recapture) 
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13Samenvatting

komt oorspronkelijk uit de biologie waar deze methode wordt gebruikt 
bij het schatten van populatiegroottes van dierensoorten. Hierbij wordt 
gepoogd de dieren herhaaldelijk te vangen. In de biologie is het gebruike-
lijk om de steekproeven op verschillende momenten in de tijd te trekken. 
Letterlijk worden dieren gevangen en later weer hervangen. Maar het is 
ook denkbaar dat twee vangers onafhankelijk van elkaar dieren vangen 
en op die manier tot steekproeven komen die min of meer gelijktijdig 
tot stand zijn gekomen. Deze metafoor is gewoonlijk van toepassing in 
de epidemiologie en bij overheidsstatistieken. Men maakt dan gebruik 
van bestaande registraties waarin mensen zijn ‘gevangen’. Na koppeling 
kunnen de aantallen personen worden bepaald die, al dan niet gelijktij-
dig, in de registraties voorkomen. Onder bepaalde veronderstellingen kan 
dan het aantal personen worden geschat dat in geen van de gekoppelde 
registraties voorkomt. Tezamen leveren de personen uit het gekoppelde 
bestand en de niet-voorkomende personen de schatting van de omvang 
van de populatie op.

Gebruik van gekoppelde registraties

Om vangst-hervangstmethoden op basis van gekoppelde registraties toe 
te kunnen passen op de illegalenpopulatie moet aan een veronderstellin-
gen zijn voldaan, te weten:
– een gesloten populatie: gedurende de periode waarop de schatting 

betrekking heeft moet de populatie constant blijven
– geen koppelfouten: de personen worden correct en uniek 

geïdentificeerd
– opname in bestanden onafhankelijk: de kans om in alle bestanden 

voor te komen is het product van de kansen om in elk van de 
bestanden voor te komen.

Aan deze voorwaarden is niet altijd voldaan. Over het algemeen is wel 
bekend hoe het niet voldaan zijn aan de veronderstellingen de schattingen 
beïnvloedt, met name of dit tot over- of onderschattingen leidt. Ten slotte 
is er een vierde voorwaarde, die meer het karakter van een wens dan van 
een eis heeft:
– de kans om in een registratie voor te komen is identiek voor alle leden 

van de verborgen populatie

Wanneer hier niet aan voldaan is, zijn er statistische methoden beschik-
baar om met deze verschillen in kansen om te gaan. Ze moeten dan wel 
in het model worden meegeschat, hetgeen de statistische berekening van 
de omvang van de verborgen populatie compliceert, maar niet onmogelijk 
maakt.
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14 Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen

Herhaald vangen

Wanneer er sprake is van herhaald vangen (aanhouden van illegalen), dan 
geschiedt het schatten van de omvang van de populatie op basis van één 
enkel bestand, waar de illegalen meerdere keren in kunnen voorkomen. 
Hiervoor wordt een theoretische verdeling, de Poissonverdeling, gebruikt, 
die aangeeft wat de kans is dat iemand 0, 1, 2 enzovoorts aantal keren 
wordt gevangen. Deze verdeling kent een parameter die op grond van de 
gegevens wordt geschat, waarna de kans op het niet voorkomen in het 
bestand kan worden bepaald, en daarmee dus de totale omvang van de 
populatie. De meest cruciale veronderstelling hier is dat deze verdeling 
daadwerkelijk gebruikt mag worden. Impliciet wordt daarbij verondersteld 
dat de kans op op een vangst niet verandert doordat men niet gevangen 
wordt, en de kans op een hervangst niet beïnvloed wordt door het feit dat 
men gevangen is. Een veronderstelling, waar men net als bij de variant 
gebaseerd op gekoppelde bestanden met zwaar statistisch geschut wel 
omheen kan is dat iedere illegaal dezelfde Poissonparameter heeft. 
Wanneer hieraan niet is voldaan kunnen de verschillen in parameters in 
het model worden meegenomen.

Sneeuwbalsteekproeven

Ook sneeuwbalsteekproeven zijn steekproeven zonder steekproefka-
der. Bij sneeuwbalsteekproeven wordt gestart met een kleine initiële 
steekproef, waarna vervolgens het trekken van nieuwe elementen wordt 
overgelaten aan de respondenten die al in de steekproef zaten. Er zijn 
twee varianten van dit soort steekproeven: (i) de ‘klassieke’ sneeuw-
balsteekproef, waarbij de respondenten aan de onderzoekers de namen 
opgeven van potentiële nieuwe respondenten en (ii) respondent driven 
sampling, waarbij de respondenten zelf potentiële nieuwe responden-
ten benaderen met het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen. 
Deze laatste methode heeft het voordeel dat niemand de identiteit van 
een ander prijsgeeft. In het kader van onderzoek naar illegalen is dit 
een aanzienlijk voordeel, want uit eerder onderzoek is gebleken dat er 
een grote angst is om deel te nemen. Het is zelfs de vraag of deze angst 
via respondent driven sampling weggenomen kan worden. Deze vraag 
kan niet worden beantwoord, omdat de methode nooit in deze context 
is toegepast. Het maken van schattingen op basis van uitkomsten van 
sneeuwbalsteekproeven is statistisch complex. Voor de klassieke methode 
zijn er alleen handzame formules beschikbaar ingeval er sprake is van een 
startsteekproef en één golf van nieuwe respondenten. In het geval dat het 
aantal illegalen als een percentage van een groter geheel worden berekend 
(bijvoorbeeld alle allochtonen) is er wel een meer algemene methode 
beschikbaar, waarbij echter moet worden verdisconteerd dat mensen met 
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15Samenvatting

een groot sociaal netwerk zijn oververtegenwoordigd in de steekproef. Dit 
maakt het schattingsproces complex.

Detection Controlled Estimation

Detection Controlled Estimation (DCE) is een schattingstechniek om 
simultaan kenmerken van overtreders en hun opspoorders te schatten. 
Daarbij kan het gaan om personen, bijvoorbeeld studenten die mogelijk 
frauderen bij een examen, of bedrijven die de milieuregels overtreden. In 
beide gevallen is er sprake van een controleur. Bij de examens is het de 
surveillant, bij bedrijven de opsporingsambtenaar. In beide gevallen is er 
sprake van cases van paren: aan elke potentiële overtreder is een contro-
leur gekoppeld. Een overtreding wordt alleen maar geregistreerd wanneer 
deze zowel gemaakt wordt door de potentiële overtreder als ontdekt 
wordt door de controleur. Niet ontdekte overtredingen worden dus niet 
geregistreerd. Het schatten van de omvang van de verborgen populatie 
komt daarmee neer op het bijschatten van de niet ontdekte overtredingen. 
De kans op het maken van een overtreding noemen we p1; de kans op 
ontdekking van een gemaakte overtreding gelijk is aan p2. De kans op een 
geregistreerde overtreding is dan gelijk aan p1p2. De kans dat dit niet het 
geval is, is 1-p1p2. In dit laatste geval is dus niet bekend of er een overtre-
ding heeft plaatsgehad, alleen dat deze niet is geconstateerd.
De kansen op overtreding en op opsporing worden met behulp van de 
techniek gekoppeld aan de kenmerken van de overtreders en van de 
controleurs. Wanneer deze relatie eenmaal geschat is wordt het ook 
mogelijk om uitspraken te doen over het aantal niet opgespoorde overtre-
dingen. In dit kader kan de overtreding worden geïnterpreteerd als 
‘illegaal zijn’. De controleur kan inspecteur van een opsporingsinstantie 
zijn, maar ook een respondent in een onderzoek, die rapporteert of hij 
weet of mensen in de buurt illegaal in Nederland verblijven.
DCE is een zeer flexibele econometrische techniek, die allerlei verfijnin-
gen in de modelformulering toelaat. Zo kan er sprake zijn van voorkennis 
bij controleurs op strategisch niveau (men weet de kenmerken van 
overtreders), op tactisch niveau (men ziet overtredingen aankomen) 
en er kan de mogelijkheid worden opgenomen dat overtreders zichzelf 
aangeven. De prijs die voor dit soort ad hoc aanpassingen wordt betaald 
is de noodzaak van geavanceerd programmeerwerk, en dus een lange 
doorlooptijd, om de schattingsmethoden uit te voeren.

Schattingen op basis van postcodegebied

Nederland is ingedeeld in een fijnmazig netwerk van postcodegebieden. 
Van deze postcodes zijn op het meest gedetailleerde niveau (6 digits) 
kenmerken bekend. Uiteraard zijn van deze kenmerken ook de landelijke 
verdelingen bekend. Dit maakt het mogelijk om het postcodebestand 
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als steekproefkader te gebruiken. Bij verborgen populaties die sterk 
gelieerd zijn aan bepaalde postcodegebieden, of aan postcodegebieden 
van een bepaald type, biedt dit de mogelijkheid om via postcodevaria-
belen tot landelijke omvangschattingen te komen. Voor de hand liggende 
populaties zijn daklozen, drugsverslaafden, prostituees en met name ook 
illegalen, omdat in de vreemdelingenadministratie wordt vastgelegd in 
welk postcodegebied hun woonadres is. Zo zijn er in de periode van 1998 
tot 2003 11517 verschillende postcodes gevonden waar illegalen wonen 
die zijn aangehouden. Maandelijks kwamen er in 2003 meer dan 100 van 
zulke postcodegebieden bij. Op basis van gegevens van Experian, een 
leverancier van postcodesegmentaties, zijn deze gebieden onder meer 
sterk gerelateerd aan economische indicatoren als de koopkracht en de 
schuldpositie van de inwoners. Deze gegevens en wetmatigheden maken 
het mogelijk een goed gestratificeerde steekproef van postcodegebieden 
te trekken. Daarna volgt echter het meest onzekere gedeelte, het maken 
van schattingen van aantallen illegalen in een postcodegebied. Hiervoor 
zijn verschillende benaderingen mogelijk: (i) vaststellen door opsporings-
ambtenaren, (ii) waarneming door getrainde deskundigen, (iii) face to 
face enquêtes door goed getrainde interviewers in de postcodegebieden 
(iv) ondervraging via een groot internetpanel (bij TNS NIPO bleken er 
voldoende respondenten in de postcodegebieden met veel illegalen te 
wonen). Onbekend is echter of dit ook daadwerkelijk valide schattingen 
per postcodegebied oplevert. Een positieve aanwijzing in die richting is 
het feit dat in de Verenigde Staten het aantal illegalen op basis van face 
to face-enquêtes wordt vastgesteld, met een acceptabele onderrappor-
tage, maar het is de vraag of deze bevinding ook van toepassing is op de 
Nederlandse situatie.

Randomized response

Randomized response is een methode voor het meten van sensitieve 
meningen, attitudes of gedrag, zoals wetsovertredingen, het drugs- en 
alcoholgebruik en seksualiteit. Vragen over dit soort onderwerpen worden 
door de respondenten vaak als bedreigend ervaren waardoor zij de 
neiging hebben om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Randomized 
response is een methode die speciaal ontworpen is om het bedreigende 
karakter van de vragen te minimaliseren en zo de validiteit van de 
antwoorden te verhogen. In randomized response worden de antwoorden 
op de gevoelige vragen mede door kans bepaald. Dit kan op verschillende 
manieren. Zo gooit de respondent in de zogenaamde ‘forced response’-
methode bijvoorbeeld 2 dobbelstenen en beantwoordt vervolgens de 
vragen op basis van het gegooide aantal ogen. Bij 2, 3 of 4 is ‘ja’ verplicht 
en bij 11 of 12 is ‘nee’ verplicht. Bij alle overige worpen antwoordt de 
respondent naar waarheid. Op die manier weet niemand of een waar of 
een verplicht antwoord is gegeven en is de privacy van de respondent 
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gewaarborgd. Op basis van statistische analyse van de gegeven antwoor-
den kan de verdeling van de ware antwoorden worden berekend.
Randomized response is moeilijk denkbaar bij rechtstreeks onderzoek 
onder potentiële illegalen (“bent u illegaal?”, ja/nee), maar het is wel een 
methode die gebruikt kan worden voor het verkrijgen van informatie 
over illegalen, bijvoorbeeld bij werkgevers die mogelijk illegalen in dienst 
hebben.

De Delphi-methode

De Delphi-methode is geen statistische techniek, maar een procedure die 
is gebaseerd op het combineren van inschattingen van deskundigen. De 
basisprocedures van de Delphi-methode zijn de volgende. (1) Er wordt 
een panel van deskundigen samengesteld die ieder een eigen kijk hebben 
op het probleemgebied. (2) De deskundigen komen niet direct met elkaar 
in contact. Ze nemen kennis van elkaars inbreng via een moderator die 
de input anoniem distribueert. (3) De deskundigen geven de eerste ronde 
hun mening over een bepaald probleemgebied, in dit geval de omvang van 
een verborgen populatie. (4) In de tweede ronde worden ze met elkaars 
mening geconfronteerd; ze stellen hun mening bij en/of motiveren hun 
mening in de tweede ronde. (5) Deze procedure wordt in volgende rondes 
herhaald, idealiter tot de meningen convergeren (en er dus één gezamen-
lijke schatting van de omvang van de populatie is) of anders tot de 
meningen niet meer veranderen. De methode is bedoeld om de gezamen-
lijke kennis van de deskundigen te benutten, zonder last te hebben van 
de problemen die in persoonlijke discussies een rol kunnen spelen, zoals 
conflicten en het domineren van de meest verbaal vaardige personen.
Hoewel de methode op zeer grote schaal, voor een grote variëteit aan 
problemen wordt gebruikt, is ze niet onomstreden; er wordt in de regel 
geen gebruik gemaakt van een inzichtelijke empirische bewijsvoering. 
Toch is er wel statistisch onderzoek naar de methode gedaan. Niet verras-
send, maar wel prettig, is dat er overweldigend bewijs is dat de consensus 
na de eerste ronde toeneemt. Kennelijk vinden de deskundigen elkaar in 
de regel wel. Daarnaast blijkt uit vergelijking met reeds bekende cijfers 
of voorspellingen die inmiddels gecontroleerd kunnen worden dat de 
uitkomsten van Delphi aan het eind nauwkeuriger zijn dan in de eerste 
ronde. Ook levert Delphi nauwkeuriger resultaten dan andere groepspro-
cessen. Met andere woorden: daar waar een wetenschappelijke evaluatie 
van Delphi mogelijk is blijkt de methode beter te zijn dan vergelijkbare 
alternatieven. Toch lijkt het gebruik van de Delphi-methode als basis 
voor een monitor problematisch. Niet statistisch geschoolden zullen 
dan vanuit hun lokale ervaring cijfers moeten extrapoleren naar natio-
naal niveau. Het zal bovendien moeilijk zijn de redeneringen die worden 
gebruikt van jaar tot jaar constant te houden, waarmee de vergelijkbaar-
heid van de cijfers over de tijd heen twijfelachtig wordt.
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Overige methoden

Hoofdstuk 2 besluit met een korte beschrijving van een aantal andere 
methoden. Met de demografische methode wordt bij een gegeven startpunt 
in de tijd op basis van demografische variabelen als geboorte, sterfte en 
emigratie berekend hoe de verwachte omvang van een cohort illega-
len zich in de tijd ontwikkelt. De multiplier-methode is een manier om 
bekende verhoudingen te gebruiken om een onbekend aantal te schat-
ten. Zo kan men gebruik maken van het gegeven dat ongeveer 1 op de 
10 gebruikers van heroïne vroeg of laat overlijdt aan een overdosis. Het 
aantal slachtoffers van een overdosis in een bepaalde tijd of plaats wordt 
dan gebruikt om het totaal aantal gebruikers te schatten, dus als er 50 
slachtoffers van een overdosis zijn, dan schat men het aantal heroïne-
gebruikers op 500. Met de residuenmethode wordt het aantal illegalen 
berekend als een restgrootheid. De gebruikelijke manier om dit te doen 
is een schatting te maken van het totaal aantal allochtonen, en hier het 
aantal legale allochtonen van af te trekken. Ten slotte is de drie kaarten-
methode een nieuw alternatief voor randomized response om gevoelige 
vragen te kunnen stellen. Door de vraagteksten op drie verschillende 
kaarten, waarvan de respondent er één krijgt, slim te variëren, kan een 
schatting worden gemaakt van het percentage dat in een gevoelige catego-
rie valt.

Het gebruik van de methoden in de praktijk

Waar de opsomming van de verschillende methoden een redelijk 
overzichtelijk geheel van alternatieven voor het schatten van aantallen 
illegalen vormt, is een overzicht van met name de internationale praktijk 
een rommelig geheel van half gelukte pogingen, ontbrekende informatie 
en ad hoc aanpassingen waar weinig systeem in zit. Zo werd in Marokko 
op basis van een demografische analyse het aantal emigranten bepaald. 
Door hiervan het aantal legale emigranten af te trekken, kon de illegale 
emigratie worden afgeleid. Tot hiertoe verliep de berekening op een 
plausibele manier. Vervolgens werd echter dit aantal toegerekend aan 
de verschillende Europese landen evenredig aan de legale emigratie. 
Voor deze berekening was echter geen empirische basis. Een poging om 
een dergelijke analyse ook voor Tunesië te doen liep stuk op de slechte 
kwaliteit van de Tunesische volkstelling. In Portugal werden immigra-
tiegegevens vergeleken met volkstellingsgegevens van 1981. Het aantal 
illegalen werd geschat als het verschil tussen het aantal buitenlanders in 
de volkstelling en het aantal als legaal geregistreerde immigranten. In 
1991 bleek er verwarring te zijn over het verschil tussen geboorteplaats 
en woonplaats, waardoor de schatting achteraf waardeloos bleek. In 
België stelde men in 1990 vast dat in de buurlanden de illegale populatie 
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werd geschat op ongeveer 10% van de totale allochtone populatie. Dit 
cijfer werd overgenomen, maar nooit als officieel cijfer gepubliceerd. In 
Tsjechië  werd een studie gedaan naar mazen in de wet. Vervolgens werd 
door deskundigen (onderzoekers, immigratie-officials) beoordeeld in 
welke mate illegalen en werkgevers hier gebruik van maakten. Helaas zijn 
hiervan de resultaten nooit bekend gemaakt.
Dit soort voorbeelden (er staan er veel meer in hoofdstuk 3) maken duide-
lijk dat pogingen om illegalen te tellen alleen zin hebben wanneer er 
serieus hulpbronnen en kwaliteit in wordt geïnvesteerd. Twee landen waar 
dit inderdaad is gebeurd zijn de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Het land 
waar de residuenmethode meer serieus wordt toegepast is de Verenigde 
Staten. Hier kan men gebruik maken van de volkstelling, het aanvullende 
ACE (Accuracy and Coverage Evaluation) en de CPS (Current Population 
Survey). Deze gegevens worden gecombineerd met die van de vreemdelin-
gendienst. Het US Bureau of the Census is in 1980 begonnen met het tellen 
van illegale immigranten, gebaseerd op de volkstelling. Op basis van de 
vragen in de volkstelling werd in 1980 geschat wie allochtoon was en wie 
er al dan niet legaal was.

Het algemene kader om het aantal illegalen te schatten was een formule 
waarmee het aantal allochtonen in de Verenigde Staten werd berekend:

Aantal allochtonen = L – (M+E) + T + R

L het aantal legale allochtonen
M de totale sterfte onder allochtonen
E de totale emigratie van allochtonen
T het aantal tijdelijk verblijvende allochtonen
R het aantal ongeautoriseerde allochtonen; dit werd gesplitst in het 

aantal allochtonen dat nog in een asielprocedure zit, en de echte 
illegalen.

De componenten werden geschat op basis van verschillende bronnen, 
waaraan door verschillende teams is gewerkt.

In Zuid-Afrika werden de schattingen gebaseerd op stroomgegevens 
(immigratie en emigratie) van drie groepen: (1) legaal binnengekomen, 
illegaal verblijf, (2) illegaal binnengekomen, legaal verblijf en (3) illegaal 
binnengekomen, illegaal verblijf. Daarnaast is er een groot onderzoek 
gedaan in de landen van herkomst naar de aard van het illegaal verblijf. 
Een verrassende uitkomst was dat het verblijf van illegalen in Zuid-Afrika 
in de regel kort was (enkele maanden), waarna men weer naar het land 
van herkomst terugkeerde. Dit was voor de onderzoekers reden om het 
illegalenprobleem in Zuid-Afrika enigszins te relativeren.
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Onderzoek in Nederland

Binnen Nederland is een rijke ervaring met het schatten van aantallen 
illegalen; met name op het gebied van meer geavanceerde statistische 
methoden is er binnen Nederland veel werk verricht. Er is een beperkt 
aantal publicaties waarin de nadruk ligt op illegale werknemers. Zo zijn 
er al publicaties uit 1994, waarin schattingen worden gepresenteerd op 
basis van indrukken van de Loon Technische Dienst en de Belastingdienst 
en op basis van interviews met werkgevers. Recent, in 2005, is in een 
rapport van Regioplan gepubliceerd over naleving van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen. Hierin werd onder meer de randomized response-methode 
toegepast.
In 1995 is een schatting gemaakt van het aantal illegalen in de vier grote 
steden op basis van een schatting voor de stad Rotterdam. De schatting 
voor Rotterdam kwam tot stand door een schatting te maken van het 
aantal criminele illegalen in Rotterdam, en deze te combineren met de 
ratio criminele/niet-criminele illegale vreemdelingen verkregen uit eigen 
interviews. Deze combinatie is aan te merken als een toepassing van de 
multiplier-methode.
De methoden waarover het meest is gepubliceerd zijn de vangst-
hervangstmethoden. Met de beide hoofdvarianten van de methode, 
gekoppelde registraties en herhaald vangen is ervaring opgedaan. 
Zo zijn er op basis van herhaald vangen schattingen voor de illegale 
populatie over de periode 2000-2003 gemaakt op basis van het regionale 
Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS), dat eind maart 2005 is 
opgeheven en vervangen door het landelijke Politie Suite Handhaving-
Vreemdelingen (PSH-V). In principe werden alle aangehouden illegalen 
hierin geregistreerd. Daarbij moest het gebruikte model worden aange-
past voor illegalen die afkomstig waren uit Oost-Europa (verblijven 
hier in de regel maar kort, dus geen gesloten populatie) en illegalen die 
Nederland effectief waren uitgezet (hierop was het Poissonmodel niet van 
toepassing). Het feit dat de methode tot relatief grote betrouwbaarheids-
intervallen leidt bleek hierbij een probleem te zijn.
Een tweede relevante in Nederland gebruikte schattingsmethode is een 
vangst-hervangst schatting op basis van gekoppelde registraties. Deze 
is toegepast om te komen tot een schatting van het aantal Antillianen 
die niet staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA). Gezien de relatie van de Antillen met Nederland kan hier niet 
van “illegale Antillianen” worden gesproken. In het algemeen bestaat 
er echter vaak een grote overlap tussen niet ingeschreven staan in de 
GBA en illegaal zijn. De gegevens werden gecombineerd met het politie 
HerkenningsDienst Systeem (HKS). De schattingsmethode bleek vervol-
gens relatief eenvoudig uit te voeren, met betrouwbaarheidsintervallen 
van een acceptabele omvang.
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Hoe nu verder?

In hoofdstuk 4 zijn de besproken methoden systematisch vergeleken 
op hun bruikbaarheid in de nabije toekomst. Daarbij vallen de meeste 
methoden af, omdat ze voordat ze kunnen worden ingezet een aanzien-
lijke hoeveelheid vooronderzoek vergen, waarbij het antwoord op de vraag 
of ze daadwerkelijk bruikbaar zijn onzeker is. Overigens is op basis van dit 
rapport wel duidelijk hoe zulk vooronderzoek zou moeten worden uitge-
voerd. Vangst-hervangstmethoden zijn wel direct bruikbaar; ze hebben 
zichzelf bewezen, al valt er op de mate waarin aan de vooronderstellingen 
is voldaan nog wel wat af te dingen. De methode is goedkoop, want de 
gegevens zijn beschikbaar. Echter, bij de methode van herhaald vangen 
is de omvang van de betrouwbaarheidintervallen een probleem, bij de 
gekoppelde registraties kan het moeilijk worden het onderzoek op het 
voor het beleid voldoende recente gegevens te baseren.
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1.1 Verborgen populaties

Wie het aantal inwoners van Friesland of het aantal vijftigplussers in 
Nederland wil tellen kan gebruik maken van de Gemeentelijke Basis 
Adminstratie (GBA), de opvolger van het bevolkingsregister. Wie het 
aantal Nederlanders wil tellen dat van baan wil veranderen kan dit aan 
een steekproef uit de Nederlandse bevolking vragen. Met de antwoorden 
kan het gevraagde cijfer op basis van standaardformules uit de steek-
proeftheorie worden geschat. Er zijn echter ook deelpopulaties van de 
Nederlandse bevolking die veel moeilijker kunnen worden geteld. Dit 
zijn de zogenaamde verborgen populaties. In de regel zijn er bijzondere 
technieken nodig om achter de omvang van deze populaties te komen. 
Populaties kunnen verborgen zijn om twee redenen

– Er bestaat geen lijst waarop alle leden van de populatie zijn vermeld, 
geen steekproefkader dus. Het belangrijkste voorbeeld, waaraan 
dit rapport in het bijzonder is gewijd, is de populatie van illegaal 
in Nederland verblijvende personen. Natuurlijk zijn er wel lijsten 
waarop een aantal van deze personen voorkomt, bijvoorbeeld een 
medische registratie, politiebestanden, leerlingenbestanden van 
scholen en dergelijke, maar er is geen complete lijst waarop elke 
illegaal is vermeld. Een andere vergelijkbare verborgen populatie 
is die van de daklozen. Hoewel ze in letterlijke zin op straat zeer 
zichtbaar zijn, is er geen kader op basis waarvan een steekproef kan 
worden getrokken waarmee met standaardformules hun aantal kan 
worden geschat. Dit wil overigens niet zeggen dat het onmogelijk 
is om de omvang van dit type populaties te schatten, maar wel dat 
er zowel bij de gegevensverzameling als de gegevensverwerking 
niet-standaardmethoden gebruikt moeten worden die vaak 
arbeidsintensief, geavanceerd en kostbaar zijn.

– Er is wel een lijst waarop alle leden van de populatie zijn vermeld, 
maar er staan veel meer personen op die lijst en op voorhand kan 
niet worden gezegd wie tot de verborgen populatie behoort. In 
dat geval kan er dus wel een goed ontworpen steekproef worden 
getrokken, maar moet nog wel bij de steekproefpersonen worden 
vastgesteld of ze daadwerkelijk tot de verborgen populatie behoren. 
In dit geval spreken we pas van een ‘verborgen populatie’ wanneer dit 
vaststellen moeilijk is. De vraag of iemand van baan wil veranderen is 
gemakkelijk gesteld en beantwoord, maar medische vragen of vragen 
naar sociaal onwenselijk of strafbaar gedrag liggen veel moeilijker. In 
de laatste categorie vallen vragen naar belastingfraude, geweld in het 
huwelijk, kindermishandeling, druggebruik, abortus en bij werkgevers 
milieufraude en het in dienst hebben van illegalen. Voorbeelden van 
verborgen populaties in de medische sfeer zijn het aantal mensen 

1 Verborgen populaties en illegalen
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met een niet geregistreerde HIV-besmetting of nog niet gedetecteerde 
longkanker.

De omvang van de verborgen populatie is vaak een gegeven dat slechts 
met veel moeite kan worden achterhaald. Echter ook de kenmerken van 
een verborgen populatie zijn in veel onderzoekingen van belang. Hoe oud 
zijn alcoholverslaafden? In welke mate hebben daklozen nog hulpbronnen 
waarop ze kunnen terugvallen? Wat voor bedrijven lozen vervuild afval-
water? Hoe lang blijven illegalen in Nederland? Hebben illegalen eerder 
een asielaanvraag ingediend? Het schatten van de omvang van de verbor-
gen populatie is het hoofdprobleem dat in dit rapport wordt besproken, 
maar sommige methoden laten toe dat ook een antwoord wordt gegeven 
op dit soort meer gedetailleerde vragen. Het betoog is vooral gebaseerd op 
literatuuronderzoek; op sommige punten klinkt echter ook de praktische 
ervaring door die de auteurs met deze materie hebben.

1.2 Illegalen

Een voorloper van dit rapport, dat vooral vanuit de optiek van het CBS is 
geschreven is Hoogteijling (2002). Hierin wordt ook uitvoerig ingegaan op 
de definitie van illegaliteit. De belangrijkste aspecten hiervan zijn: illegale 
binnenkomst, illegaal verblijf en illegaal werk. Deze aspecten hangen 
samen, maar zijn niet identiek. Vreemdelingen kunnen legaal Nederland 
binnenkomen, maar na verloop van tijd toch illegaal verblijven. 
Vreemdelingen (en ook niet-vreemdelingen) kunnen in Nederland legaal 
verblijven, maar toch illegale arbeid verrichten. Volgens Hoogteijling 
wordt illegaliteit vaak gedefinieerd als juridisch begrip, waarbij twee 
invalshoeken mogelijk zijn: de economische en de demografische. Volgens 
de economische invalshoek is een illegaal een vreemdeling die arbeid 
verricht zonder geldige werkvergunning. In dat geval is een vreemdeling 
die hier legaal verblijft ook een illegaal. Bij de demografische definitie 
staat echter de verblijfsvergunning centraal. Een illegaal is dan iemand 
die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijft. Het doet er 
niet toe of deze persoon legaal of illegaal het land is binnengekomen. Het 
doet er evenmin toe of hij arbeid verricht. Tenzij anders vermeld zal deze 
definitie in dit rapport worden gehanteerd.

1.3 Aanleiding voor het onderzoek

De directe aanleiding voor het literatuuronderzoek is de wens van de 
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie om tot een zogenaamde 
‘Illegalenmonitor’ te komen die een jaarlijkse schatting van het aantal 
illegalen in Nederland oplevert. In het Hoofdlijnenakkoord van het 
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tweede kabinet Balkenende is vastgelegd dat illegaal verblijf van vreem-
delingen krachtiger zal worden tegengegaan. De uitwerking hiervan is 
vastgelegd in de ‘Illegalennota’ van de directie Vreemdelingenbeleid van 
het Ministerie van Justitie. Hierin wordt over de maatschappelijke gevol-
gen van de illegaliteit het volgende gezegd (pagina 7):

‘De negatieve maatschappelijke gevolgen doen zich vooral voor in de 
grote steden. Een deel van de groep, hoofdzakelijk uitgeprocedeerde 
asielzoekers, wordt door gemeenten of maatschappelijke instellingen 
opgevangen. De groep illegalen wisselt echter voortdurend in omvang 
en samenstelling. Het spreekt voor zich dat de inrichting en het bestu-
ren van een rechtsstaat en dus ook van een gemeente, zich moeizaam 
laat verenigen met de aanwezigheid van een grote groep mensen die 
zich onrechtmatig binnen de gemeentegrenzen bevindt. Verblijf van 
illegalen kan bovendien overlast veroorzaken voor omwonenden. Deze 
overlast wordt onder meer veroorzaakt door de overbewoning van 
panden door illegalen en alle negatieve neveneffecten die hiermee 
gepaard kunnen gaan.’

De Minister stelt dan ook een groot aantal praktische maatregelen voor, 
waaronder de volgende:

Oneigenlijk gebruik reguliere toelatingsprocedures
‘Krachtig tegengaan van oneigenlijk gebruik van reguliere toela-
tingsprocedures door middel van verkorting van periode nodig voor 
behandeling van reguliere aanvragen en door middel van wijziging van 
regelgeving.’

Mensenhandel
‘De directe beschikbaarheid van informatie uit het vreemdelingentoe-
zicht voor de recherche wordt gewaarborgd, onder meer door de politie 
directe inzage te geven in de voor de opsporing relevante systemen 
van de vreemdelingenketen (zoals de BasisVoorziening Vreemdelingen 
BVV). Per 1 oktober 2004 zullen voorzieningen zijn getroffen waardoor 
de politie inzage krijgt in de relevante systemen van de vreemdelingen-
keten.’

‘Politie en justitie investeren in de informatiegestuurde opsporing van 
mensenhandel (het IGO-concept). Hiertoe wordt o.a. gewerkt aan de 
invoering van de Politie Suite Opsporing (PSO), de toekomstige verza-
meling van ICT-voorzieningen op het gebied van opsporing. In 2004 
wordt gestart met de gefaseerde invoer van PSO.’

‘In het kader van het politiële vreemdelingentoezicht wordt actief 
aandacht gegeven aan het onderkennen van signalen van mensen-
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handel. Deze informatie wordt vanuit het vreemdelingentoezicht ter 
beschikking gesteld voor opsporingsonderzoeken mensenhandel. Ook 
wordt deskundigheid vanuit de vreemdelingenpolitie ingebracht bij 
rechercheonderzoeken. Binnen de daarvoor afgesproken procedures 
wordt een en ander nader ingevuld in 2004, bij de invulling van de 
‘intensivering operationeel vreemdelingentoezicht’ uit het Landelijk 
Kader Nederlandse Politie.’

Onrechtmatige bewoning
‘De Minister van VROM zal dit jaar, om bewoning door illegalen te 
voorkomen en onrechtmatige bewoning verder tegen te gaan, met de 
verhuurders (en in ieder geval met de corporatiesector) nadere afspra-
ken maken op welke wijze deze sector zicht dient te houden op de 
werkelijke huurders.’

‘De invoering van nieuwe wetgeving die de verplichting oplegt aan 
verhuurders van woonruimte om de verblijfstatus van hun (nieuwe) 
huurders vast te stellen en de legaliteit hiervan te registreren, 
bijvoorbeeld door de overhandiging van een kopie van een geldig legiti-
matiebewijs. Het streven is om dit vast te leggen in een bestaande wet, 
waarbij met name gedacht wordt aan de Huisvestingswet. Wanneer 
dit niet mogelijk is zal een aparte wet worden ingevoerd. De kosten 
en verantwoordelijkheidsverdeling voor de handhaving van derge-
lijke nieuwe regelgeving zullen nog in beeld moeten worden gebracht. 
Invoering en inwerkingtreding van deze regelgeving wordt in het meest 
gunstige scenario voorzien begin 2006.’

Illegale tewerkstelling
‘In het kader van de aanpak van illegaliteit is het noodzakelijk dat de 
samenwerking tussen de vreemdelingenpolitie en de Arbeidsinspectie 
wordt geïntensiveerd. De participatie van de vreemdelingenpolitie in 
de controles van de Arbeidsinspectie wordt gestimuleerd en de aange-
troffen illegalen effectief uitgezet.’

‘SZW zal in overleg met de betrokken departementen onderzoeken of 
uitbreiding van bevoegdheden voor inspecteurs om onderzoek te doen 
naar de identiteit van de persoon wenselijk is.’

‘De bestuurlijke boete wordt in de Wav (De Wet Arbeid Vreemdelingen, 
waarin de tewerkstellingsvergunning voor vreemdelingen is geregeld) 
opgenomen. De verdere ontwikkeling naar een landelijk dekkend 
netwerk aan interventieteams zal in 2004 met urgentie zijn beslag 
krijgen.’
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‘Belemmeringen voor gegevensuitwisseling in het interventieteam 
zullen – binnen de grenzen van de privacyregelgeving – worden 
weggenomen. Het introduceren van een vestigingsvergunning voor 
uitzendbureaus. Met een vestigingsvergunning wordt een aantal eisen 
gesteld aan de uitzender. Deze vergunning werpt een barrière op voor 
uitzenders, die het mogelijk niet zo nauw nemen met de geldende wet- 
en regelgeving.’

‘Op dit moment is elke formele werkgever, waaronder uitzendwerkge-
vers, verplicht om van elke werknemer de identiteit te verifiëren en een 
afschrift van diens identiteitsdocument op te nemen in de administra-
tie. De inlener daarentegen hoeft dit alleen voor vreemdelingen te doen 
en niet voor ingeleende Nederlandse werknemers. Om de effectiviteit 
van de werkplekcontroles te verhogen en verschillende vormen van 
fraude beter te kunnen bestrijden wordt (via een wijziging van de wet) 
identiteitscontrole en bewaarplicht van àlle ingeleende werknemers 
door de inlener verplicht.’

‘Nieuwe handhavingmethode gericht op uitzendbureaus en inleners. 
Notoire overtreders zullen tot gedragsverandering worden gebracht 
met repeterende en daardoor verlammende controles, die hoge boetes 
en een verstoring van de bedrijfsvoering tot gevolg hebben.’

Bij een dergelijk intensief pakket aan maatregelen ligt het voor de hand 
om een effectmeting te doen. Hoe zal het aantal illegalen in Nederland 
de komende jaren gaan afnemen? Gaat het überhaupt wel afnemen of 
vinden illegalen nieuwe methoden om zich aan opsporing te onttrekken? 
De hoop is gerechtvaardigd dat de kwaliteit van de gegevens rond illega-
liteit op basis van deze maatregelen zal toenemen. Zal dit de opsporing 
effectiever maken? Zal het tenminste bijdragen aan de nauwkeurigheid 
waarmee het aantal in Nederland illegaal verblijvende vreemdelingen kan 
worden geschat? De voorgenomen illegalenmonitor zal de antwoorden op 
deze vragen moeten verschaffen.

1.4 Doel en inhoud van het rapport

Dit rapport is geschreven vanuit een aantal verschillende doelstellingen. 
In de eerste plaats is het een overzicht van statistische methoden om in 
het algemeen de omvang van verborgen populaties te schatten. In die zin 
is dit rapport bedoeld als een naslagwerk. Dit overzicht wordt gegeven in 
hoofdstuk 2, in een aantal afzonderlijke paragrafen. Daarbij is getracht 
om niet alleen de technische werking van de methoden uit te leggen maar 
een gevoel te geven van hoe zich dit verhoudt met de state of the art van de 
statistische methodologie. In de tweede plaats beoogt het rapport inzicht 
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te geven in welke methoden zich lenen voor het tellen van illegalen. Niet 
elke methode die gebruikt wordt voor het schatten van verborgen popula-
ties is daarvoor geschikt. Maar voor elke methode geldt wel dat deze 
uitgaat van een zekere geïdealiseerde werkelijkheid. De echte werkelijk-
heid voldoet daar vaak niet aan. Daarom is in hoofdstuk 3 een overzicht 
gegeven van een aantal praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland. 
Dan blijken de methoden wel bruikbaar te zijn, maar altijd weer te moeten 
worden aangevuld met specifieke aanpassingen. De derde doelstelling is 
daarmee om de lezer een gevoel te geven van wat er bij komt kijken om 
een illegalentelling in de praktijk uit te voeren. Ten slotte, en hiervoor is 
hoofdstuk 4 bedoeld, biedt het rapport ondersteuning bij het kiezen voor 
een specifieke methode die bij een illegalenmonitor kan worden gebruikt.

Literatuur verborgen populaties en illegalen

Hoogteijling, E.M.J.
Raming van het aantal niet in de GBA geregistreerden
Voorburg/Heerlen, Centraal Bureau voor de Statistiek, 2002

Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Internationale 
Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, Directie 
Vreemdelingenbeleid

Illegalennota
Kamerstukken 29537, nrs. 1 en 2, vergaderjaar 2003-2004
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2.1 Inleiding

Hoe kun je hen tellen die zich niet willen laten tellen? Omdat dit een 
moeilijke vraag is, bestaan er vele pogingen tot antwoorden. Tot de 
mogelijke benaderingen horen opsporing (aanhouden), infiltratie (door 
vertrouwde personen), observatie (door buurtbewoners) en registratie 
(door instanties waar de doelgroep soms tegen wil en dank mee te maken 
krijgt). Er bestaat dan ook een veelheid van statistische methoden voor 
het schatten van de omvang van verborgen populaties. Deze methoden 
corresponderen enigszins met de wijze waarop de populaties worden 
benaderd. Sommige zijn nieuw, andere hebben een lange historische 
achtergrond. Sommige zijn niet meer dan simpele trucjes, andere zijn 
gebaseerd op geavanceerde wiskunde en statistiek en kennen vele varian-
ten. In dit hoofdstuk wordt een overzicht van deze methoden gegeven. 
Elke paragraaf handelt over een afzonderlijke methode. Deze wordt 
eerst in den brede besproken aan de hand van de beschikbare litera-
tuur; vervolgens komt de toepassing op verborgen populaties en in het 
bijzonder illegalen aan de orde. De paragrafen zijn zodanig opgezet dat ze 
afzonderlijk kunnen worden gelezen. Ze zijn steeds op de volgende manier 
ingedeeld
– De methode. Een beschrijving van de essentie van de methode.
– Status van de methode. De mate waarin de methode in wetenschap en 

praktijk ingang heeft gevonden. De manier waarop de methode in de 
praktijk wordt gebruikt.

– Toepassingsgebieden. Inhoudelijke terreinen waarop de methode is 
toegepast

– Verschillende benaderingen. De verschillende varianten van de 
methode, die afhankelijk kunnen zijn van filosofische invalshoek, 
modelveronderstellingen of beschikbare gegevens.

– Uitvoerbaarheid. Struikelblokken, risico’s en kosten die aan de 
methode verbonden zijn, en mogelijk het onderzoek dat nog moet 
worden verricht om de methode in een nieuwe situatie toe te passen.

– Toepasbaarheid bij het schatten van het aantal illegalen. De 
bruikbaarheid van de methode voor deze specifieke verborgen 
populatie.

– Conclusie. Hierin worden de essentiële vragen ten aanzien van de 
methode nogmaals beantwoord.

– Literatuur. De literatuurverwijzingen worden per paragraaf 
gegroepeerd. De overlap tussen de literatuurlijsten is zeer gering.

– Bijlage. Sommige methoden kennen een technische bijlage, die 
de meer technische aspecten van de methode bevat, die in ieder 
geval beheerst moeten worden door één van de leden van het 
onderzoeksteam dat de methode gebruikt. Dergelijke bijlagen zijn 
alleen toegevoegd voor methoden waarvoor er geen toegankelijke 
overzichten in de literatuur beschikbaar zijn.

2 Methoden
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In de slotparagraaf wordt een aantal relatief eenvoudige methoden kort 
besproken, waarbij de literatuurverwijzingen beperkt zijn.
Bij elke statistische analyse worden zaken verondersteld. Bij veel 
dagelijkse toepassingen valt de ernst van zulke veronderstellingen wel 
mee, bijvoorbeeld dat de steekproef voldoende groot is om de verdeling 
van een gemiddelde te mogen benaderen met een normale verdeling. 
Soms betekent een schending van een veronderstelling niet noodzake-
lijk dat hierdoor de uitkomsten ernstig worden vertekend. Schattingen 
kunnen soms vrij robuust zijn voor schending van aannamen. Zo geven 
veel multivariate technieken waar een normale verdeling aan ten grond-
slag ligt ook zeer informatieve resultaten wanneer de onderliggende 
verdeling niet normaal is. Vaak worden veronderstellingen dan ook niet 
expliciet gemaakt. In dit rapport doen we dat wel. De reden is dat vanwege 
de moeilijke zichtbaarheid van de populatie het maken van vergaande 
veronderstellingen soms onontkoombaar is. Bij een goede statistische 
schatting horen ook indicaties over de onzekerheid van deze schatting, de 
kans dat de schatter weliswaar een bepaalde waarde geeft, maar de werke-
lijkheid toch in bepaalde mate afwijkt. Dit gebeurt in de regel op basis 
van betrouwbaarheidsintervallen: de verzameling van populatiewaarden 
die bij de uitkomst van de onderzoekprocedure redelijk aannemelijk is. 
Hiervoor zijn in standaardsituaties ook standaardformules beschikbaar 
die routinematig worden toegepast, en waarbij wordt aangenomen dat 
er aan de modelveronderstellingen is voldaan. Bij het schatten van de 
omvang van verborgen populaties is dat minder vanzelfsprekend. In dat 
geval is de robuustheid van de schattingen soms te onderzoeken door 
gevoeligheidsanalyses te doen of, hetgeen in de Verenigde Staten veel 
gebeurt, alternatieve schattingen te geven voor verschillende modelver-
onderstellingen. Dit laatste heeft als nadeel dat dan het probleem naar de 
gebruiker van de statistieken wordt verschoven. Daarom wordt daar in dit 
rapport zo veel mogelijk van afgezien.
Wie dit hoofdstuk gelezen heeft, beschikt over een grote hoeveelheid 
bagage om de problemen van het schatten van verborgen populaties te 
lijf te gaan. Er is een zodanig niveau nagestreefd dat iemand die op een 
internationaal congres over dit onderwerp een lezing houdt niet verrast 
kan worden door toehoorders die een voor de spreker nieuwe en geheel 
onbekende invalshoek noemen. Daarmee is het echter nog geen lijst van 
pasklare antwoorden op de problemen. Daarvoor is de werkelijkheid te 
complex. Dit soort methoden zijn bij uitstek probleemgebieden waar 
de wet van Murphy zich laat gelden. Verborgen populaties zijn immers 
vindingrijk in het zich verbergen, en wie ze in de praktijk probeert te 
vinden heeft vaak wel wat anders aan zijn hoofd dan rekening te houden 
met statistische schattingsprocedures. Desalniettemin kunnen de metho-
den een belangrijke rol spelen bij de praktische oplossingen voor het 
berekenen van de omvang van een verborgen populatie, zoals die worden 
beschreven in hoofdstuk 3. Ten slotte merken we op dat de lengte van de 
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beschrijving van elke methode geen verband houdt met de kwaliteit van 
de methode.

2.2 Vangst-hervangstmethoden: schattingen op basis van gekoppelde 
registraties

2.2.1 De methode

Vangst-hervangstmethoden zijn manieren om steekproefonderzoek te 
doen zonder steekproefkader. Steekproefelementen worden letterlijk 
‘gevangen’, maar ook weer losgelaten. Door verschillende steekproeven 
te trekken en te bepalen hoeveel elementen in meer dan één steekproef 
voorkomen kan een schatting worden gemaakt van de omvang van de 
populatie waaruit de steekproeven zijn getrokken. De naam ‘vangst-
hervangst’ (capture-recapture) komt oorspronkelijk uit de biologie waar 
deze methode wordt gebruikt bij het schatten van populatiegroottes van 
dierensoorten. Hierbij wordt gepoogd de dieren herhaaldelijk te vangen. 
In de biologie is het gebruikelijk om de steekproeven op verschillende 
momenten in de tijd te trekken. Letterlijk worden dieren gevangen en later 
weer hervangen. Maar het is ook denkbaar dat twee vangers onafhankelijk 
van elkaar dieren vangen en op die manier tot steekproeven komen die 
min of meer gelijktijdig tot stand zijn gekomen. Deze metafoor is gewoon-
lijk van toepassing in de epidemiologie en bij de overheidsstatistieken. 
Men maakt dan gebruik van bestaande registraties waarin mensen zijn 
‘gevangen’. Na koppeling kunnen de aantallen personen worden bepaald 
die, al dan niet gelijktijdig, in de registraties voorkomen. Onder bepaalde 
veronderstellingen kan dan het aantal personen worden geschat dat in 
geen van de gekoppelde registraties voorkomt. Tezamen leveren de gekop-
pelde en de niet-voorkomende personen de schatting van de omvang van 
de populatie op.

Eén van de eerste voorbeelden van de vangst-hervangstmethode wordt 
beschreven in een historisch overzicht in Seber (1982) en betreft het 
schatten van de hoeveelheid Noord-Amerikaanse eenden. Men ving en 
ringde grote aantallen eenden voordat deze uitgezet werden op broed-
plaatsen. Om de omvang N van een bepaalde populatie dieren te schatten 
moet men een willekeurige steekproef van n1 dieren uit deze populatie 
van N dieren nemen. Deze n1 dieren worden van een merkteken voorzien 
en weer uitgezet. Na verloop van tijd (zodat de gemerkte dieren zich goed 
hebben kunnen mengen met de niet-gemerkte dieren) neemt men een 
tweede willekeurige steekproef van n2 dieren. Hiervan blijken er m2 een 
merkteken te hebben. Op basis hiervan kan N geschat worden: als we 
aannemen dat de proportie gemerkten in de tweede steekproef (d.w.z. 
m2/n2) een zuiver beeld geeft van de proportie gemerkten in de populatie 
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(d.w.z. n1/N), dan geldt dat m2/n2 ≈ n1/N, en dus schatten we N met

Hierbij veronderstelt men dat de twee steekproeven onafhankelijk van 
elkaar worden getrokken.

Wij illustreren de methode aan de hand van een voorbeeld op het gebied 
van diabetes. Voor de berekening van het aantal mensen met diabetes 
beschikte men over twee registraties, namelijk die uit een enquête onder 
alle kinderartsen en internisten in Nederland (verder afgekort KIN) en 
die van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) (Hiraseng, 1995). Wij 
concentreren ons hier op de schatting van de incidentie bij 0-4 jarigen 
van 1988-1990, en refereren naar deze groep als een populatie. Er waren 
160 kinderen bekend bij KIN, en 110 bij de DVN. De overlap tussen beide 
registraties was 99. Gebruik van de registratie van de DVN leverde dus 11 
nieuwe kinderen op. We kunnen daarvan tabel 1 maken.

Tabel 1: Kinderen met diabetes in twee registraties

Niet in DVN In DVN Totaal

Niet in KIN ? 11 11 + ?
In KIN 61 m2 = 99 n1 = 160

Totaal 61 + ? n2 = 110 171 + ?

Als we KIN beschouwen als de eerste steekproef en DVN als de tweede, 
is n1 = 160, n2 = 110, m2 = 99, en N = 171 + ?. De hierboven beschreven 
methode levert als schatting van de populatieomvang N van 0-4 jarigen 
met diabetes mellitus n1n2 /m2 =177,8 op, en het vraagteken (het aantal 
kinderen dat in géén van beide registraties zit) is dus 6,8 (95%-betrouw-
baarheidsinterval 3,5 – 13,2).

2.2.2 De status van vangst-hervangstmethoden

De status van vangst-hervangstmethoden is onomstreden, en gaat al ver 
terug. In Jackson (1933) is sprake van een discussie over de vraag hoe 
het aantal tsetse-vliegen in een gebied in Afrika kan worden gemeten, 
een heikel probleem in verband met de relatie met slaapziekte. Jackson 
claimt dat de vangst-hervangstmethode beter werkt dan een aantal meer 
naïeve benaderingen. Icoon van de steekproeftheorie in de Verenigde 
Staten Lesley Kish zegt in zijn boek Survey Sampling het volgende over de 
methode

‘The total population is estimated from the proportion in the recapture 
of individuals (insects, fish, deer) which have been previously captured 
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and tagged. Ingenious theoretical models are used to state explicitly 
the assumptions of the method.’
Kish (1965, p. 11)

Inderdaad lenen vangst-hervangstmethoden zich voor het opstellen 
van zeer ingenieuze modellen, waarin complexe vangstmethoden en 
vele vormen van diergedrag zijn verdisconteerd. Vaktijdschriften als 
Biometrics en Biometrika staan er tot op de dag van vandaag vol mee.

2.2.3 Toepassingsgebieden

Op afstand het belangrijkste toepassingsgebied van vangst-hervangst-
methoden is de biologie. Hoewel het hier strikt genomen ook vaak over 
verborgen populaties gaat, is dit voor de problemen in deze studie niet 
relevant; daarom beperken we ons tot de toepassingen in de sociale 
wetenschappen.

Bevolking
Een historische toepassing is te vinden in James en Price (1976), die aan 
de hand van meervoudige registraties het verloop van de bevolking in 
een parochie in de middeleeuwen onderzochten. Mulry en Spencer (1991) 
maakten gebruik van een aanvullend onderzoek om de nauwkeurigheid 
van de volkstelling in de Verenigde Staten in 1990 te meten. Elliot en Little 
(2005) deden een dergelijke analyse voor de volkstelling in 2000. Van der 
Heijden, Zwane en Hessen (2006) passen de methode toe bij het schatten 
van het aantal Antillianen dat niet in de Gemeentelijke Basisadministratie 
(GBA) voorkomt.

Economisch
In Mason en Harrison (2000) wordt een toepassing beschreven, waarin 
wordt berekend hoeveel geld bij hoeveel bedrijven wordt geïnvesteerd 
door business angels, private personen die buiten de geëigende instanties 
zoals banken, kapitaal verschaffen.

Probleemgroepen
De belangrijkste probleemgroep waarvan de omvang met vangst-
hervangstmethoden wordt geschat zijn de druggebruikers, bijvoorbeeld 
Wickens and Brech (1993), Larson e.a. (1994), DeWit en Rush (1996), 
Hickman e.a. (1999), Hey (2000), Frischer e.a. (2001), Maxwell en Pullum 
(2001), Rossi (2001), Kraus e.a. (2003), Platt e.a. (2004) en Hope e.a. (2005). 
Mastro e.a. (1994) combineert dit met het zoeken naar HIV-besmetten. 
Darcy and Jones (1975), Bloor (2005) en David en Snijders (2002) gebrui-
ken de methode om de omvang van een daklozenpopulatie te schatten. 
Mihalic en Elliott (1997) passen vangst-hervangst toe bij het bestuderen 
van geweld binnen het huwelijk.

WODC_243_14.indd   Sec3:33WODC_243_14.indd   Sec3:33 5-10-2006   10:19:435-10-2006   10:19:43



34 Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen

Politie en justitie
Meuleners e.a. (2006) onderzochten het aantal auto-ongelukken in West-
Australië waarbij vrachtwagens waren betrokken door de politie- en de 
ziekenhuisregistraties met elkaar te vergelijken. Collins en Wilson (1990) 
schatten het aantal autodieven in een regio in Australië op basis van 
vangst-hervangst.

Medisch
Vangst-hervangstmethoden lenen zich goed voor epidemiologische 
studies. Lange e.a. (2004) schat zo bijvoorbeeld het voorkomen van de 
ziekte van Parkinson. Fienberg e.a. (1999) beschrijft een toepassing bij het 
schatten van het aantal diabetici in Italië.

Diversen
Aaron e.a. (2003) identificeren de omvang van de populatie van lesbien-
nes in Allegheny County, Pennsylvania. Burt en Ronchi (1994) benutten 
de persoonlijke netwerken van een aantal geïnterviewden om een totaal 
netwerk in een bedrijf te meten in een soort fusie tussen sneeuwbalsteek-
proeven en vangst-hervangstmethoden. Fienberg e.a. (1999) gebruikten de 
resultaten van zoekmachines om de omvang van het World Wide Web te 
schatten.

2.2.4 Verschillende benaderingen

De moderne modellen voor vangst-hervangstmethoden zijn van een zeer 
grote algemeenheid. Een goed voorbeeld van een zeer algemeen geformu-
leerd model is het Cormack-Jolly-Seber-model, zoals beschreven in Pledger 
e.a. (2003). Hierin worden de volgende veronderstellingen gemaakt.
a Er worden K steekproeven getrokken die elk als steekproeven op één 

moment worden beschouwd
b Voor ieder cohort van dieren die nog niet eerder in de steekproef 

voorkwamen is er een vertrekkans, waarbij vertrek overeenkomt met 
sterfte of emigratie

c Vertrek is definitief
d Elk gevangen dier wordt uniek gelabeld, zodat later geen 

identiteitsverwarring kan optreden
e Er zijn C klassen van dieren, waarbij onbekend is welk dier tot welke 

klasse behoort. De kans van een dier om voor het eerst te worden 
getrokken hangt af van de latente klasse waartoe hij behoort

f De kans op hervangst en de vertrekkans van een dier dat eenmaal 
is getrokken hangt af van de latente klasse en het nummer van de 
steekproef

g Hervangst en vertrek zijn onafhankelijke gebeurtenissen tussen 
steekproeven en dieren
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Vertaald naar verborgen menselijke populaties staat hier een zeer rijk 
model, waarin verschillen in pakkans, remigratie, overlijden en het 
consistent opbouwen van een tijdreeks in één supermethode zijn verdis-
conteerd. Helaas vraagt een rijk model ook om een rijke dataset, waarin 
zoveel informatie is opgeslagen dat alle parameters op een eenduidige 
manier kunnen worden geschat. Pledger e.a. (2003) zeggen hierover zelf

‘Such models are very general, but have too much parameters and too 
much detail for successful model fitting. It may be possible to find 
simpler models that still adequately represent the behavior of the 
animals.’

Of dat ook voor mensen geldt is maar de vraag, maar gezien de beper-
kingen van de beschikbare data is het onontkoombaar een aantal 
veronderstellingen te vereenvoudigen. Deze vereenvoudigingen komen 
neer op:
– de vertrekkansen op nul zetten (dus een gesloten populatie)
– veronderstellen dat pakkansen gelijk zijn voor de eerste maal en de 

daaropvolgende keren
– werken met manifeste klassen in plaats van latente klassen om de 

heterogeniteit te beschrijven; anders gezegd: op basis van bekende 
achtergrondvariabelen weten we al bij voorbaat tot welke van de C 
klassen iemand behoort

Deze vereenvoudigingen leiden tot de volgende veronderstellingen.
i Gesloten populatie
 Een eerste aanname is dat er sprake is van de omvang van een 

populatie die gesloten is. Hierbij kan men denken aan schatting 
van het aantal vissen in een aquarium: deze populatie is gesloten 
indien, tijdens het verzamelen van de data, er geen vissen worden 
geboren (toename van populatie) of sterven (afname van populatie). 
Indien voor een of meer van de registraties de vooronderstelling 
van de gesloten populatie geschonden is, dan leidt dit tot het 
probleem dat personen die gedurende de gehele periode waarop de 
registratie betrekking heeft aanwezig zijn, een grotere kans hebben 
om in de registratie terecht te komen dan personen die slechts een 
beperkte periode aanwezig zijn. Hierdoor is de kans om in elk van de 
registraties terecht te komen niet voor iedereen gelijk. Bij het opzetten 
van een studie valt het open-populatieprobleem te beperken door de 
periode waarop de registratie betrekking heeft beperkt te houden. 
Immers, bij een lange periode neemt zowel het aantal personen toe 
dat niet vanaf het begin in de populatie zit, als het aantal personen 
toe dat vroegtijdig de populatie verlaat. Bij een korte periode wordt 
dit probleem verkleind. Het is bijvoorbeeld mogelijk om, in plaats 
van een schatting voor de periode van een jaar, twee schattingen te 
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doen, namelijk ieder voor de periode van een half jaar. Voor het geval 
dat de registraties betrekking hebben op verschillende populaties 
(bijvoorbeeld de registraties hebben betrekking op verschillende 
periodes of op verschillende regio’s) zijn statistische methoden 
ontwikkeld door Zwane, Van der Pal en Van der Heijden (2004).

ii Geen koppelfouten
 Een tweede aanname is dat de koppeling van de bestanden zonder 

fouten plaatsvindt. Er zijn twee soorten fouten. Zie tabel 2. De eerste 
fout is dat een record uit registratie 1 wel wordt gekoppeld aan een 
record uit registratie 2, terwijl het hier niet dezelfde persoon betreft. 
Door dergelijke fouten wordt het aantal personen dat zowel in het ene 
als in het andere bestand wordt aangetroffen, abusievelijk te hoog (de 
frequentie in cel (4) van de tabel 2 is 1 te hoog, en die van (2) en (3) zijn 
1 te laag). De tweede fout is dat een record uit registratie 1 niet wordt 
gekoppeld aan een record uit registratie 2, terwijl het hier wel dezelfde 
persoon betreft. Door dergelijke fouten wordt het aantal personen 
dat zowel in het ene als in het andere bestand wordt aangetroffen, 
abusievelijk te laag (de frequentie in cel (4) van de tabel hierboven is 1 
te laag, en die van (2) en (3) zijn 1 te hoog). De eerste fout leidt tot een 
te lage schatting van de frequentie in cel (1), en de tweede fout leidt tot 
een te hoge schatting van de frequentie in cel (1).

Tabel 2: Schematische voorstelling aanwezigheid in gekoppelde 
bestanden

Niet in registratie 2 In registratie 2

Niet in registratie 1 (1) (2)
In registratie 1 (3) (4)

iii Opname in bestanden onafhankelijk 
 Een derde aanname is dat de kans om voor te komen in registratie 1 

en de kans om voor te komen in registratie 2, onafhankelijk van elkaar 
zijn. Deze veronderstelling is in epidemiologische toepassingen vaak 
geschonden. Bij het voorbeeld uit de inleiding geldt bijvoorbeeld dat 
personen die ernstiger ziek zijn relatief vaker zowel door een specialist 
gezien zullen als zijn als lid zullen zijn van de patiëntenvereniging, 
terwijl personen die minder ernstig ziek zijn een relatief kleinere 
kans hebben gezien te zijn door de specialist en lid te zijn van de 
patiëntenvereniging. De twee gebeurtenissen hangen in dit voorbeeld 
dus positief samen, en zijn dus niet statistisch onafhankelijk. Indien 
de aanname van onafhankelijkheid geschonden is doordat er een 
positieve samenhang tussen de het voorkomen in de bestanden is, dan 
is er sprake van onderschattingen van de werkelijke populatieomvang: 
de werkelijke populatieomvang is dan groter dan is geschat. Indien 
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de aanname van onafhankelijkheid geschonden is doordat er een 
negatieve samenhang tussen de gebeurtenissen is, dan zijn de 
schattingen overschattingen van de werkelijke populatie: de werkelijke 
populatieomvang is dan kleiner dan is geschat. Het is dus zaak dat, bij 
toepassing van deze methode, er wordt nagedacht over richting  van 
een eventuele schending van de vooronderstelling van onafhankelijke 
registraties.

 In de opzet van een studie kan men de invloed van deze schending 
op twee manieren corrigeren. In de eerste plaats kan men meer dan 
twee registraties koppelen, zie figuur 1. Er is hier sprake van drie 
registraties. Er zijn bijvoorbeeld 167 personen die voorkomen in I 
maar niet in N en R, en 50 personen die in alle registraties voorkomen. 
Het aantal personen dat in geen van de registraties voorkomt dient 
geschat te worden. Hierbij kan men gebruik maken van loglineaire 
modellen (zie Bishop e.a., 1975, hoofdstuk 6, dat geheel aan dit 
onderwerp is gewijd). Het bijzondere is dat de registraties paarsgewijs 
afhankelijk mogen zijn, maar dat slechts aangenomen wordt dat er 
geen zgn. 3-factorinteractie is. Deze aanname van geen-3-factor-
interactie is veel lichter dan de aanname van onafhankelijkheid die 
bij twee registraties gemaakt dient te worden.

Figuur 1: Schematische voorstelling van gekoppelde bestanden

 In de tweede plaats kan men gebruik maken van extra informatie. Bij 
het voorbeeld uit de introductie zou men bijvoorbeeld de ernst van 
de ziekte als extra variabele kunnen gebruiken. Dit kan een oplossing 
bieden voor de afhankelijkheid van de kansen om in de registraties 
voor te komen: indien binnen de populatie van ernstig zieken de 
kansen om in de registraties voor te komen onafhankelijk zijn, en 
binnen de populatie van minder ernstig zieken de twee kansen 
onafhankelijk zijn, dan is voor elke afzonderlijke deelpopulatie een 
schatting te maken van de omvang van de deelpopulatie zonder 
dat er sprake is van een schending van de veronderstelling van 
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onafhankelijkheid. Gegeven de score op gezondheidstoestand is er 
sprake van onafhankelijkheid. Met andere woorden: het meenemen 
van extra variabelen kan een oplossing bieden voor een eventueel 
afhankelijkheidsprobleem. Dit staat reeds beschreven in Bishop e.a. 
(1975). Wij merken op dat Zwane en Van der Heijden (2006) recent een 
methode hebben ontwikkeld waarbij het niet noodzakelijk is dat deze 
extra variabelen in elk van de registraties voorkomen.

iv Kans van voorkomen in registratie identiek
 Deze veronderstelling is geen eis, maar een wens, waaraan overigens 

vaak niet voldaan is. Indien de kansen van voorkomen in de registraties 
niet voor eenieder identiek zijn, spreekt men in de statistische literatuur 
van ‘heterogeniteit van kansen’ Er zijn nu twee soorten heterogeniteit: 
geobserveerde heterogeniteit en niet-geobserveerde heterogeniteit. 
Geobserveerde heterogeniteit is heterogeniteit van kansen ten gevolge 
van extra variabelen die zijn gemeten, waar men dus de beschikking 
over heeft. Deze vorm van heterogeniteit kan dus worden aangepakt 
met methoden besproken in Bishop e.a. (1975) en Zwane en Van der 
Heijden (2006). Niet-geobserveerde heterogeniteit is heterogeniteit 
van kansen die het gevolg is van variabelen die niet gemeten zijn. 
Indien men de beschikking heeft over minimaal drie registraties is 
dit probleem aan te pakken met modellen met latente variabelen, 
bijvoorbeeld met latente klassen zoals beschreven in Pledger e.a. (2003). 
Voor een uitgebreide discussie van de vooronderstellingen van de 
vangst-hervangstmethode verwijzen we naar IWGDMF (1995) en Chao 
e.a. (2001).

2.2.5 Uitvoerbaarheid

In abstracto is er nauwelijks een grens aan de nuanceringen en de 
complexiteit die in vangst-hervangstmodellen verwerkt kunnen worden. 
Maar in de concrete werkelijkheid heeft men, vooral met de niet-biolo-
gische toepassingen, te maken met beperkingen in wat haalbaar is bij 
registraties. De beslissingen over wat wel en niet geregistreerd wordt ligt 
lang niet altijd bij de onderzoeker; hetzelfde geldt voor beslissingen over 
consistentie in de tijd, over wie over welke gegevens kan beschikken en 
over de kwaliteitsbewaking van de data. Daarnaast hebben sommige 
verschijnselen intrinsieke beperkingen. Het hervangstpercentage kan 
onaangenaam klein zijn, het identificeren van onderzoekpersonen kan, 
bijvoorbeeld op basis van Arabische namen, lastig zijn en het kan ondui-
delijk zijn of iemand al dan niet uit de onderzoekspopulatie vertrokken 
is. Het zijn allemaal redenen die maken dat de complexe modellen die de 
geavanceerde statisticus graag zou willen gebruiken soms niet werken, en 
hij zich tevreden moet stellen met de basale veronderstellingen die in het 
bovenstaande zijn besproken.
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2.2.6 Toepasbaarheid bij het schatten van het aantal illegalen

Twee designs mogelijk
Voor het schatten van de omvang van de populatie illegalen zijn twee 
designs denkbaar: in de eerste plaats een design waarbij de tabel 2 op 
pagina 36 betrekking heeft op een populatie illegalen, en in de tweede 
plaats een design waarbij tabel 2 betrekking heeft op een populatie van 
zowel illegalen als niet illegalen. Dit laatste design is in 2005 toegepast 
om te komen tot een schatting van het aantal in Nederland verblijvende 
Antillianen die niet in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) zijn 
ingeschreven. Een vergelijkbare aanpak is waarschijnlijk mogelijk voor 
het schatten van de omvang van de populatie illegalen. Wij zullen deze 
designs afzonderlijk bespreken. In deze paragraaf bespreken wij het eerste 
design, en in hoofdstuk 3 het tweede design, dat dus al in Nederland is 
toegepast.

Design heeft betrekking op een populatie illegalen
We nemen weer tabel 2. Bij een toepassing op de populatie illegalen kan 
men denken aan een koppeling van bijvoorbeeld een ziekenhuis-registra-
tie van illegalen en een illegalen-registratie van de politie. Wij lopen nu 
de vier vooronderstellingen van de methode langs, die het voorafgaande 
zijn besproken. Daarbij maken we weer gebruik van de nummering van de 
cellen in tabel 2

i Gesloten populatie
 De vraag is in hoeverre de populatie illegalen in beweging is, dus 

of er veel instroom en uitstroom is gedurende de periode waarop 
de registratie betrekking heeft. Als methode om het probleem te 
verkleinen werd aangegeven dat men kleinere tijdperioden kon 
nemen. Hierbij kunnen de tijdperioden ook weer niet te klein worden 
genomen, omdat de omvang van de frequenties in (2), (3) en (4) dan te 
klein zal worden, wat tot gevolg zal hebben dat de schatting voor cel 
(1) een erg groot betrouwbaarheidsinterval zal hebben.

ii Geen koppelfouten 
 Koppelfouten zijn een reëel probleem bij bestanden met illegalen, 

enerzijds omdat zij bewust hun identiteit verbergen, anderzijds omdat 
er verschillende schrijfwijzen van hun naam zijn. Bij toepassingen 
dient men hier opmerkzaam op te zijn.

iii Onafhankelijke registraties 
 Afhankelijk van de te gebruiken registraties is het meer of minder 

aannemelijk dat sommige mensen een grotere dan wel een kleinere 
kans hebben om in beide registraties opgenomen te zijn.
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iv Kans van voorkomen in registraties identiek 
 Deze veronderstelling lijkt voor toepassingen van illegalen erg 

onaannemelijk. Sommige illegalen zijn nu eenmaal zichtbaarder 
dan andere illegalen. Echter, de eerder besproken methoden 
zijn bruikbaar om in ieder geval geobserveerde heterogeniteit te 
ondervangen. Voor niet-geobserveerde heterogeniteit dient men de 
beschikking te hebben over meer dan twee registraties.

Een bijzondere vorm van heterogeniteit is dat een deel van de illegalen-
populatie een kans heeft op het voorkomen in de bestanden die gelijk 
is aan nul. Het verontrustende van deze mogelijkheid is dat er dan geen 
bovengrens kan worden bepaald aan het aantal illegalen. Er zijn echter 
goede argumenten om aan te nemen dat deze situatie zich niet voordoet. 
Deze argumenten zijn gebaseerd op de bevindingen in Leerkes e.a. (2004), 
waar blijkt dat er een grote sociale samenhang tussen illegalen bestaat. 
Het ligt niet voor de hand om aan te nemen dat grote netwerken in hun 
geheel kans nul hebben om te worden aangehouden. Evenmin is het 
waarschijnlijk dat iemand die tot een netwerk behoort waarin anderen 
zijn aangehouden zelf kans nul heeft om te worden aangehouden. Wij 
gaan er dus van uit dat het aantal illegale personen dat pakkans nul heeft 
verwaarloosbaar is.

2.2.7 Samengevat

– Op welk terrein is de methode toegepast? Vooral in de biologie bij 
de studie van dierpopulaties. In de sociale wetenschappen zijn de 
meeste toepassingen te vinden bij het bepalen van de omvang van 
probleemgroepen, en dan met name druggebruikers. Met het tellen 
van illegalen is slechts in Nederland ervaring opgedaan.

– Wat wordt er precies onderzocht met de methode? De methode maakt 
gebruik van verschillende steekproeven die onafhankelijk van 
elkaar zijn getrokken. Door het aantal elementen dat in meerdere 
steekproeven voorkomt te tellen wordt afgeleid hoe groot de omvang 
van de populatie is waaruit de steekproeven zijn getrokken.

– Van welke gegevens wordt er gebruikgemaakt? Er wordt gebruik 
gemaakt van een aantal steekproeven die gelijktijdig of volgtijdelijk 
getrokken zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld bevolkingsregistraties of 
politiegegevens zijn. De bestanden bevatten de identiteit van de 
personen, aangevuld met een aantal kenmerken die bij de schattingen 
worden gebruikt.

– Wat levert de methode op? Minimaal een schatting van de totale 
omvang van de verborgen populatie. Daarnaast kunnen, afhankelijk 
van het gekozen model, verschillende parameterschattingen extra 
informatie geven, bijvoorbeeld de omvang van verschillende 
deelpopulaties, het verloop van de omvang van de populatie in de tijd 
of de verschillen in pakkans.
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– Wat zijn de assumpties en de beperkingen van de methode? In 
beginsel is er nauwelijks sprake van assumpties en beperkingen 
in de formulering van het model. Gegeven een rijke dataset is 
alles te schatten. De beperkingen liggen vooral in het feit dat de 
informatiewaarde van de gegevens beperkt is. In ieder geval is nodig: 
afwezigheid van koppelfouten (elk persoon is goed geïdentificeerd) en 
onafhankelijkheid van de steekproeven, dan wel de registraties. Voor 
de toepassingen in de sociale wetenschappen is de veronderstelling 
van een gesloten populatie veelal een noodzaak. Voor heterogeniteit 
(verschillen in pakkans tussen personen) is een statistische oplossing 
gewenst.

– In hoeverre is de methode geschikt om de omvang van de 
illegalenpopulatie te meten? De methode heeft het grote voordeel 
dat er gebruikt wordt gemaakt van bestaande data, zodat er geen 
dataverzamelingskosten zijn. De inspanning kan daardoor geheel 
worden gericht op de kwaliteit van de schattingen. Wanneer 
voldoende zorg wordt besteed aan het voldoen aan realistische 
veronderstellingen is het een bruikbare methode.
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2.3 Vangst-hervangstmethoden: schattingen op basis van één enkele 
registratie

2.3.1 De methode

In de vorige paragraaf bespraken we hoe te komen tot schattingen op 
basis van gekoppelde registraties. In deze paragraaf bespreken we hoe 
we kunnen komen tot schattingen op basis van een (enkele) bestaande 
registratie waaruit tellingen voor personen zijn af te leiden.

Als de registratie voortkomt uit observaties van personen, waarbij elke 
observatie van een persoon tot een record in de registratie leidt, dan kan 
de registratie worden gebruikt om een lijst van personen te maken. Indien 
bepaalde personen niet in de registratie voorkomen terwijl zij wel tot de 
populatie behoren, dan geeft de lijst van personen een incompleet beeld 
van de populatie. Het doel is te komen tot een schatting van het aantal 
personen dat niet op de lijst voorkomt, terwijl zij wel van de beoogde 
populatie deel uit maken.

Om de gedachten te bepalen: men denke hier bijvoorbeeld aan het aantal 
keer dat personen voorkomen in het politie HerkenningsDienst Systeem 
HKS voor een bepaald delict. Strafbare feiten die begaan zijn door een 
bekende persoon worden in dit systeem geregistreerd. Elke melding heeft 
een persoon-identificatienummer, en hierdoor is het mogelijk om een op 
personen gebaseerde registratie op te bouwen (dat wil zeggen: we gaan 
van een bestand waarin elke melding van elke persoon een record heeft, 
naar een bestand waarin elke persoon een record heeft). Stel dat we de 
omvang van de populatie personen willen schatten voor een specifiek 
strafbaar feit, bijvoorbeeld de omvang van de populatie die een illegaal 
wapen bezit. We kunnen dan een bestand opbouwen van personen met 
een illegaal wapen, en een willekeurig persoon hierin zal een aantal keer 
zijn gesignaleerd met een wapen, bijvoorbeeld een keer, twee keer, drie 
keer, enzovoort. We merken op dat personen met een illegaal wapen die 
nooit zijn gesignaleerd, niet in HKS zullen zitten. Deze personen komen 
door de aard van dergelijke registraties er niet in voor, maar juist het 
aantal van deze personen heeft onze interesse: indien we dit laatste aantal 
personen zouden kunnen schatten, dan zouden we - door optelling van 
deze schatting bij het waargenomen aantal personen met een illegaal 
vuurwapen - hiermee het totale aantal personen kunnen schatten.
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Het doel is dus het aantal personen te schatten dat nooit is waargeno-
men op basis van gegevens van personen die minimaal één keer zijn 
waargenomen. Bij het maken van deze schattingen doen wij twee veron-
derstellingen. In de eerste plaats nemen we aan dat het aantal keer dat 
iemand is waargenomen een realisatie is van een Poisson-verdeling, 
m.a.w. een persoon heeft een bepaalde Poisson-parameter die zijn kansen 
bepaalt om 0, 1, 2, ... keer te worden gesignaleerd. In de tweede plaats 
nemen we aan dat de logaritme van deze Poisson-parameter een lineaire 
functie is van zijn covariaten (zoals geslacht, leeftijd, woonplaats, ...) . 
Deze veronderstellingen worden in meer detail besproken in de sectie 

Verschillende benaderingen
We geven hier kort aan hoe men aan een schatting kan komen van het 
aantal personen dat nooit is waargenomen. Stel dat een gesignaleerd 
persoon (die dus in het bestand zit) een Poisson-parameter heeft die 
aangeeft dat zijn kans om minimaal 1 keer waargenomen te zijn .25 is. We 
kunnen verwachten dat, indien er vier personen met een kans van .25 zijn, 
we er een zullen waarnemen. We hebben deze ene persoon waargenomen, 
en we kunnen dus aannemen dat er drie personen rondlopen met kenmer-
ken als deze persoon die nooit zijn waargenomen. Dit impliceert dat we 
voor deze ene waargenomen persoon er drie niet-waargenomen personen 
bij kunnen schatten. Indien we deze truc voor elke waargenomen persoon 
toepassen, en de schattingen die we zo voor alle waargenomen personen 
krijgen, optellen, dan krijgen we een schatting van het aantal personen 
dat niet is waargenomen, op basis van de personen die wel zijn waargeno-
men, en hiermee hebben we de totale omvang van de populatie geschat.

Wij werken de methode uit met als voorbeeld de illegalenpopulatie. 
Populatieschattingen met de hier besproken methode zijn gebaseerd op 
de frequenties van het aantal aanhoudingen van de geregistreerde illega-
len. Deze frequentieverdeling wordt gekregen door over een bepaalde 
observatieperiode, bijvoorbeeld een periode van één jaar, van elke 
geregistreerde illegaal het aantal maal te tellen dat deze is aangehouden. 
Als voorbeeld bespreken we data van Engbersen c.s., die door ons zijn 
geanalyseerd. Voor bijvoorbeeld de in 1999 aangehouden niet-effectief 
uitgezette illegalen1 geeft dat de volgende frequentieverdeling.

aantal aanhoudingen 0 1 2 3 4 5 6 …

geregistreerd aantal 
illegalen

? 2226 115 17 2 0 1

1 Bij de bespreking van de toepassing op illegalen wordt deze term uitgelegd. 
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In deze verdeling ontbreekt de nulfrequentie, dit zijn immers de illega-
len die niet zijn aangehouden en waarvan we het aantal niet weten.2 We 
veronderstellen nu dat de geobserveerde frequenties een bepaalde theore-
tische kansverdeling volgen, namelijk de Poisson-verdeling. Deze verdeling 
specificeert de kansen dat een persoon uit een bepaalde populatie nul 
keer, een keer, twee keer, drie keer, enz. wordt geobserveerd. De vorm van 
deze verdeling wordt bepaald door de Poisson-parameter. Deze parameter 
is te interpreteren als de ‘zichtbaarheid’ van de populatie; hoe groter de 
Poisson-parameter, des te beter ‘zichtbaar’ (en makkelijker aan te houden) 
de leden van de populatie zijn. Ter illustratie zijn hieronder twee Poisson-
verdelingen met Poisson-parameters van respectievelijk 0,5 en 1,0 getoond.

aantal keer gepakt 0 1 2 3 4 5 6 …

kansverdeling (0,5) 0,607 0,303 0,076 0,013 0,002 0,000 0,000
kansverdeling (1,0) 0,368 0,368 0,184 0,061 0,015 0,003 0,001

Het principe van deze vangst-hervangstmethode is om een Poisson-
parameter te schatten waarvoor de theoretische kansverdeling zo goed 
mogelijk correspondeert met de werkelijk geobserveerde frequenties. 
Vervolgens kan met deze Poisson-parameter de kans op nul aanhoudin-
gen worden berekend en een schatting gemaakt worden van het aantal 
niet-geregistreerde illegalen.

Tot nu toe is steeds van de veronderstelling uitgegaan dat ieder persoon 
in de populatie dezelfde Poisson-parameter heeft. In werkelijkheid lopen 
sommige subgroepen in een populatie vaak een groter risico aangehou-
den te worden en zijn dus beter ‘zichtbaar’ dan andere subgroepen. Nu is 
het mogelijk om voor verschillende subpopulaties aparte Poisson-parame-
ters te schatten. Indien de Poisson-parameters van die sub-populaties 
inderdaad heterogeen zijn, levert het schatten van aparte Poisson-
parameters betere en - zoals Van der Heijden, Cruyff en Van Houwelingen 
(2003) hebben laten zien - hogere populatieschattingen op (vergelijk ook 
Boehning en Schoen, 2005; Boehning, Dietz e.a., 2005). Zo is in Van der 
Heijden e.a. (2003) een indeling gemaakt op basis van vier variabelen 
(geslacht, leeftijd, nationaliteit en reden van aanhouding). Dit gaf over de 
gegevens voor 1999 de volgende frequentieschattingen voor de populatie 
niet-effectief uitgezette illegalen.

2 Een andere toepassing staat al in McKendrick (1926), die het aantal huizen in India schat waarin cholera 
heerst, op basis van het aantal gezinsleden waarbij cholera is gediagnosticeerd. De huizen met een 
of meer gezinsleden zijn bekend, en het aantal huizen waar cholerabacteriën voorkomen maar nog 
niemand is geinfecteerd, dient geschat te worden. 
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aantal aanhoudingen 0 1 2 3 4 5 6 …

geschat aantal illegalen 24947 2210 142 8 1 0 0

Hierbij is de logaritme van de Poisson-parameter van persoon i (i = 1,..., 
2361, waarbij 2361 = 2210 + 142 + 8 + 1), λi, gerelateerd aan de verklarende 
variabele door het volgende model te schatten:

 Log (λi) = b0 + b1Geslacht(i) + b2 Leeftijd(i) + b3 Land(i) + b4 Reden(i).

Voor elk persoon i is er zo een Poisson-parameter te schatten. Op basis 
van deze Poisson-parameter voor persoon i is er voor deze persoon een 
schatting te maken van het aantal personen dat identieke kenmerken 
heeft maar niet in de registratie is opgenomen. De schatting van het totale 
aantal personen dat niet in de registratie zit is dan de som van de 2361 
individuele schattingen. Indien we hierbij dan 2361 personen optellen die 
wel in de registratie zitten, dan resulteert de schatting van de omvang van 
de populatie.

2.3.2 De status van deze vangst-hervangstmethode

Vergeleken met de status van de in paragraaf 2.2 besproken vangst-
hervangstmethode (die betrekking had op gekoppelde registratie), is de 
status van deze vangst-hervangstmethode (die gebruik maakt van tellin-
gen op basis van een enkele registratie) geringer. Er is weliswaar reeds een 
groot aantal publicaties verschenen over deze methode, maar slechts een 
gering aantal hiervan maakt gebruik van covariaten. Juist in de demogra-
fische, epidemiologische en sociaal-wetenschappelijke vraagstukken die 
wij hier beogen te bestrijken is het echter essentieel dat dergelijke covari-
aten aanwezig zijn en worden gebruikt. Er zijn tot op heden nog maar 
weinig realistische toepassingen te vinden, en daarom is de status van de 
methode relatief onduidelijk.

2.3.3 Toepassingsgebieden

Theoretisch werk
De methoden die we hier bespreken vinden hun oorsprong in de biolo-
gie, waar ze worden gebruikt om de grootte van een populatie dieren te 
schatten. De tellingen die we hier gebruiken zijn een specifieke vorm van 
vangst-hervangstdata (zie sectie 2.2; voor een vergelijking van deze twee 
vormen, zie ook Boehning et al, 2004). In vangst-hervangstdata worden op 
specifieke tijdstippen vangsten gedaan, en als een dier is gevangen dan 
wordt hij gemerkt. Over een reeks vangsten heb je zo een vangst-geschie-
denis voor een specifiek dier. Als er bijvoorbeeld vijf vangstmomenten 
zijn, dan zou die geschiedenis 01101 kunnen zijn als het dier gevangen is 
op de tijstippen 2, 3 en 5. Hier gebruiken we slechts het totaal aantal keren 
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dat een dier is gevangen omdat we data gebruiken die in de continue tijd 
zijn verzameld. Meestal zijn in biologische toepassingen geen covariaten 
beschikbaar, of wordt deze informatie niet gebruikt, en dit leidt dan ofwel 
tot modellen waarin de Poisson-parameter identiek is voor alle dieren, 
ofwel tot modellen waarin een theoretische verdeling wordt aangenomen 
voor de Poisson-parameter. Voor een overzicht van dit gebied verwijzen 
we de lezer naar Seber (1982, hoofdstuk 4; 1986), Chao (1988),  Zelterman 
(1988; 2001, hoofdstuk 7) en het werk van Boehning (Boehning en Schoen, 
2005; Boehning en Kuhnert, 2006; Boehning e.a., 2004; Boehning, Dietz 
e.a., 2005). In de statistische literatuur is dit probleem bekend als de 
schatting van de omvang van een afgeknotte populatie (Sanathanan, 
1977), de schatting van het aantal soorten dat je niet hebt gezien (Efron 
and Thisted, 1976; Bunge and Fitzpatrick, 1993), of de schatting van de 
omvang van de populatie van steekproeven van omvang 1 (Wilson and 
Collins, 1992).

Criminologie en druggebruikers
In de criminologie hebben wij studies gevonden van Greene en Stollmack 
(1981), die arrestatiedata gebruiken om het aantal volwassenen te schat-
ten die misdaden begaan in Washington D.C. in 1974/5, Rossmo and 
Routledge (1990) die het aantal ‘migrating (or fleeing) fugitives’ in 1984 
schatten, en prostituees in 1986/7, beiden in Vancouver, en Collins and 
Wilson (1990) die arrestatiedata gebruiken om het aantal volwassen en 
jeugdige autodieven te schatten in Australie in 1987. Voor epidemiologi-
sche toepassingen op het gebied van harddruggebruik verwijzen we naar 
het werk van Boehning (zie referentielijst), waar ook andere toepassingen 
zijn te vinden. Deze studies besteden geen systematische aandacht aan 
covariaten van de gepakte personen.  Vergelijk ook Rossi (2001).

Recent hebben wij deze aanpak veralgemeniseerd door covariaten in de 
aanpak te integreren door gebruik te maken van het afgeknotte Poisson-
regressiemodel (‘truncated Poisson regression model’), dat bekend is 
in de econometrie (Greene, 1997, hoofdstuk 19; Cameron and Trivedi, 
1998, hoofdstuk 4; Long, 1997, hoofdstuk 8). Wij hebben ook een methode 
ontwikkeld om het betrouwbaarheidsinterval van de grootte van de 
populatie te schatten (Van der Heijden, Cruyff en Van Houwelingen, 2003; 
Van der Heijden, Bustami, e.a., 2003). Er is ervaring met het schatten van 
het aantal autorijders dat onder invloed is, en het aantal illegale-vuurwa-
penbezitters (Van der Heijden, Cruyff en Van Houwelingen, 2003).

Illegalen
Er is uitgebreide ervaring met het schatten van het aantal illegalen in 
Nederland (zie Van der Leun e.a., 1998; Engbersen e.a., 2002; Leerkes 
e.a., 2004; zie Hoogteijling, 2002, voor een kritische evaluatie van de hier 
besproken methode), en het aantal opiaatgebruikers in Rotterdam in 1994 
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(Smit, Toet en Van der Heijden, 1996). Deze toepassingen komen later in 
deze paragraaf aan de orde, en worden uitgebreider besproken in sectie 
3 van dit rapport. Een andere, maar verwante methode schat aantallen 
Mexicanen die illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten 
passeren; de verwantschap is gelegen in de aanpak dat de schatting van 
het niet geziene aantal tot stand komt op basis van het aantal personen 
dat is gezien, zie Espenhade (1995), Massey and Singer (1995) en Fuxa 
(2001).

Niet-criminele populaties
De methode lijkt ook toepasbaar voor de schatting van niet-criminele 
populaties, bijvoorbeeld het aantal personen met een bepaalde ziekte 
geschat op basis van een registratie van doktersbezoek, het aantal 
onderzoekers dat in een bepaald gebied werkzaam is op basis van een 
registratie van gepubliceerde manuscripten, het aantal onderzoeks-
groepen werkzaam in een bepaald gebied op basis van een patenten 
registratie, het aantal potentiele clienten van een hotel op basis van een 
registratie van clienten. Al deze registraties hebben gemeen dat, door de 
aard van de registratie, de nultelling niet voorkomt.

2.3.4 Verschillende benaderingen

De standaardbenadering is hierboven besproken. Eventuele uitbreidingen 
zijn een gevolg van een versoepeling van de gemaakte aannamen die aan 
de standaardbenadering ten grondslag liggen.

Poissonverdeling
De eerste veronderstelling is dat, voor elk persoon, het aantal keer 
dat hij is waargenomen in de registratie voortkomt uit een afgeknotte 
Poisson-verdeling. De kansverdelingen voor een niet-afgeknotte Poisson-
parameter van .5 en 1 die hierboven zijn getoond, geven een idee wat 
hiermee wordt bedoeld: indien iemand een Poisson-verdeling heeft van 
0,5, dan is zijn kans om 0, 1, 2, ... keer waargenomen te worden 0,607, 
0,303, 0,076, ... (deze kansen tellen op tot 1). Bij een afgeknotte Poisson-
verdeling is de kans om 0 keer waargenomen gelijk aan 0, en de andere 
kansen dienen gedeeld te worden door (1-0,607) om ze weer op te laten 
tellen tot 1. Hierdoor wordt de kans om 1, 2, ... keer waargenomen te 
worden gelijk aan 0,771, 0,193,....
Wij bespreken de belangrijkste statistische reden om gebruik te maken 
van een (afgeknotte) Poisson-verdeling (vergelijk Johnson, Kotz and Kemp, 
1993). De Poisson-verdeling is oorspronkelijk gemotiveerd als de limiet 
van een binomiale verdeling met succeskans p en N realisaties, waar N 
naar oneindig gaat en p naar nul, terwijl Np eindig blijft en gelijk is aan 
de Poisson-parameter λ. Het blijkt dat zelfs voor een kleine N de Poisson-
verdeling de binomiale verdeling redelijk benadert als p voldoende klein 
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is. Bijvoorbeeld, voor N = 3 en p = 0,033, en voor N = 10 en p = 0,01, liggen 
de kansen op 0, 1, 2 en 3 successen al erg dicht bij de kansen van een 
Poisson-verdeling met λ  = 0,1. Hetzelfde geldt voor een Poisson-verde-
ling met λ = 0,01 en een binomiale verdeling waarbij N=3 en p=0,0033, en 
N=10 en p=0,001. Indien een persoon een binomiale verdeling met N=10 
en p=.001 heeft, betekent dat in deze context dat er 10 keer aanhoudingen 
worden verricht en deze persoon bij elke aanhouding een kans van 0,001 
heeft gepakt te worden.

Verandering van Poisson-parameter
Onder verwijzing naar Charlier (1905) geven Johnson e.a. (1993) aan dat de 
succeskans van de binomiale verdeling niet constant hoeft te zijn om er 
voor te zorgen dat de Poisson-limiet opgaat. Dit betekent dat de pakkans 
van een persoon niet constant hoeft te zijn in de tijd, het is voldoende als 
er een aantal keer een kans is dat men wordt gepakt. Dit is gerelateerd 
aan de eigenschap van de Poisson-verdeling dat als X1 een realisatie van 
een Poisson-verdeling is met Poisson-parameter λ1, en X2 een realisa-
tie van een Poisson-verdeling met λ2, X1 + X2 een realisatie is van een 
Poisson-verdeling met Poisson-parameter λ1 + λ2. Aan deze eigenschap 
zien we opnieuw dat de kans om gepakt te worden niet constant hoeft te 
zijn: als we de totale tijdperiode opsplitsen in een groot aantal subperio-
den en indien in elk van deze subperioden de telling wordt gegenereerd 
door een Poisson-verdeling, dan geldt dat de som van deze tellingen ook 
weer Poisson-verdeeld is. Voor rijden onder invloed betekent dit bijvoor-
beeld dat een autorijder niet altijd dronken hoeft te zijn als hij rijdt, het is 
voldoende indien hij dit minimaal drie keer is in de periode van dataver-
zameling. Voor illegaal vuurwapenbezit betekent dit dat een persoon die 
een illegaal vuurwapen heeft dit niet altijd bij zich hoeft te dragen, voor 
de veronderstelling van de Poisson-verdeling is het voldoende indien hij 
het een gering aantal keer bij zich heeft.
Wij merken hierbij op dat de aanname van een Poisson-verdeling alleen 
geldig is indien de verandering van de Poisson-parameter van een 
persoon door de tijd heen niet het gevolg is van ‘vangsten’.3 Dit volgt uit 
de onafhankelijkheid van opeenvolgende trekkingen in de binomiale 
verdeling. Bijvoorbeeld, in het voorbeeld van vuurwapenbezit, indien 
iemand een illegaal vuurwapen bezit en wordt aangehouden (een 
‘vangst’), en opnieuw een wapen koopt maar het vervolgens meer of 
minder zou bij zich zou gaan dragen, dan is de resulterende veranderde 
pakkans een schending van de Poisson-assumptie. Evenzo, wanneer 
iemand een illegaal vuurwapen heeft en er nooit mee wordt aangehou-

3 In eerdere Nederlandstalige publicaties (bijvoorbeeld Van der Leun e.a., 1998; Engbersen e.a., 2002; 
Hoogteijling, 2002) is ten onrechte aangegeven dat de aanname van de Poisson-verdeling impliceert dat 
de pakkans gedurende de periode van observatie constant is. Dit is niet juist. De bespreking hier, die 
ook te vinden is in Van der Heijden, Bustami e.a. (2003) en Van der Heijden, Cruyff en van Houwelingen 
(2003) is wel juist. 
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den (geen ‘vangst’), en hierdoor vervolgens zich roekelozer gaat gedragen 
waardoor zijn pakkans stijgt, dan is dit ook een schending van de Poisson-
assumptie. In de biostatistiek staat de veranderende pakkans bekend als 
besmetting, en men spreekt van een positieve besmetting als de pakkans 
stijgt en negatieve besmetting als de pakkans daalt.

Open en gesloten populatie
Het probleem van de open dan wel gesloten populatie is hieraan nauw 
gerelateerd. Een populatie is gesloten als het aantal personen in de 
populatie constant is gedurende de periode dat tellingen tot stand komen. 
Een populatie is open indien personen gedurende de periode dat tellin-
gen tot stand komen tot de populatie toetreden of de populatie verlaten. 
Gegeven het bovenstaande is het duidelijk dat het probleem van een open 
populatie geen schending van de Poisson-assumptie is indien het toetre-
den of verlaten van de populatie niet gerelateerd is aan een ‘vangst’ of 
niet-vangst’. Bijvoorbeeld: uitzetting van een illegaal na een ‘vangst’ door 
de politie is een schending van de Poisson-assumptie want de pakkans 
daalt naar nul ten gevolge van een ‘vangst’. Het op eigen inzicht verla-
ten van het land door een illegaal zonder dat dit gerelateerd is aan een 
‘vangst’ of ‘niet-vangst’ is geen schending van de Poisson-assumptie.
Indien de populatie open is waarbij er sprake is van een schending van de 
Poisson-assumptie, dan is voor die personen die later toetreden tot dan wel 
uittreden uit de populatie de geobserveerde telling mogelijk te laag. Het 
gevolg hiervan is dat de geprojecteerde kans op een telling van nul te groot 
is, met als gevolg dat de schatting van de populatieomvang te groot is.

Poissonparameter gerelateerd aan covariaten
Een volgende assumptie volgt uit het feit dat we een regressiemodel 
gebruiken dat de logaritme van de Poisson-parameter relateert aan 
een lineaire functie van de covariaten. Een eerste deelassumptie is dat 
het gebruik van de lineaire functie juist is, en dat deze lineaire functie 
gerelateerd is aan de logaritme van de Poisson-parameter. Een tweede 
deelassumptie is dat de Poisson-parameters identiek zijn voor perso-
nen met identieke covariaatwaarden (homogeniteitassumptie van 
Poisson-parameters), en slechts mogen verschillen voor  personen met 
verschillende waarden op de covariaten (geobserveerde heterogeniteitas-
sumptie: verschillen tussen Poisson-parameters kunnen slechts  een 
gevolg zijn van geobserveerde covariaten). Dus zelfs als de telling van 
elk persoon een Poisson-verdeling volgt, dan is de veronderstelling van 
Poisson-regressie geschonden als er, naast geobserveerde heterogeniteit, 
verschillen tussen de Poisson-parameters van de personen zijn die niet 
door de geobserveerde covariaten verklaard kunnen worden, met andere 
woorden, als er niet-geobserveerde heterogeniteit is.
De aanwezigheid van niet-geobserveerde heterogeniteit van de Poisson-
parameters kan aan de hand van de data worden vastgesteld. In een 
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homogene, volledige (dus niet afgeknotte) Poisson-verdeling geldt 
namelijk dat het gemiddelde van de tellingen identiek is aan de variantie 
van de tellingen. Voor afgeknotte Poisson-regressie geldt een ingewik-
kelder relatie tussen het conditionele gemiddelde en de conditionele 
variantie, maar ook hier geldt dat op basis van de data is vast te stellen 
of er sprake is van niet-geobserveerde heterogeniteit. In de statistische 
literatuur noemt men dit ‘overdispersie’. Er bestaan statistische toetsen 
waarmee eventuele overdispersie kan worden gesignaleerd.
Om de situatie nog complexer te maken: Van der Heijden, Bustami e.a. 
(2003) hebben aangetoond dat een afgeknot Poisson-regressiemodel 
met minder covariaten een kleinere schatting van de populatieomvang 
oplevert dan een model met meer (d.w.z. extra) covariaten (vergelijk 
Boehning en Schoen, 2005). Voor de praktijk betekent dit dat significante 
covariaten altijd in het model opgenomen dienen te worden, omdat 
anders de schatting van de populatieomvang te laag zal zijn. In het geval 
dat alle beschikbare covariaten in het model zijn opgenomen, maar er 
zijn, middels de zojuist genoemde statistische toetsen, nog steeds aanwij-
zingen voor niet-geobserveerde heterogeniteit, dan betekent dit dat het 
afgeknotte Poisson-regressiemodel niet juist is, en het gevolg hiervan is 
dat de schatting van de populatieomvang een schatting van een onder-
grens is.
Tot slot merken wij op dat het mogelijk is de niet-geobserveerde heterogeni-
teit in het model op te nemen. Men doet dit bijvoorbeeld door aan te nemen 
dat de Poisson-parameters een gammaverdeling volgen. Het resulterende 
model staat dan bekend als het afgeknotte negatief-binomiale regressie 
model. Er is enige ervaring met dit model voor de schatting van opiaat-
gebruikers in Rotterdam. Het model is uitgeprobeerd op de illegalendata, 
maar deze data bleken te weinig informatie te bevatten om een complexer 
model aan te kunnen dan het afgeknotte Poisson-regressiemodel. Voor een 
overzicht van modellen die geen geobserveerde heterogeniteit maar wel (en 
dus alleen) niet-geobserveerde heterogeniteit toestaan, verwijzen wij naar 
het werk van de groep van Boehning (zie literatuurlijst).

2.3.5 Uitvoerbaarheid

Het is in de toepassingen die wij in dit rapport beogen te beschrijven 
– epidemiologie, demografie, sociale wetenschappen – aannemelijk dat 
personen in de registratie niet allen een identieke pakkans hebben. Het 
is daarom belangrijk dat men de beschikking heeft over covariaten die 
gerelateerd zijn aan de pakkans, omdat aldus de schattingen realistischer 
worden. Omdat gebruik wordt gemaakt van een enkele registratie, zijn 
covariaten vaak aanwezig.
Een ander punt dat van belang is, is of er voldoende informatie in de 
registratie aanwezig is om personen die met zichzelf zouden moeten 
worden gekoppeld, ook daadwerkelijk te kunnen koppelen. Evenzo, er 
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dienen geen koppelfouten plaats te vinden in de zin dat verschillende 
personen worden gekoppeld tot een enkele persoon. Daarnaast dient een 
eventuele verandering van de pakkans niet gerelateerd te zijn aan een 
daadwerkelijke ‘pakking’. Met andere woorden: er dient voldaan te zijn 
aan de veronderstellingen van de methode die in de vorige paragraaf aan 
de orde zijn geweest.

2.3.6 Toepasbaarheid bij het schatten van het aantal illegalen

De huidige schattingen van het aantal illegalen in Nederland maken 
gebruik van de in deze paragraaf besproken methode. In Leerkens e.a. 
(2004) worden schattingen van de illegale populatie over de periode 2000-
2003 besproken op basis van het regionale Vreemdelingen Administratie 
Systeem (VAS; zie Leerkens e.a., 2004, voor details), dat per 1 april 2005 
is opgeheven en vervangen door het landelijke PSH-V (Politie Suite 
Handhaving Vreemdelingen). In principe werden alle aangehouden 
illegalen hierin geregistreerd. Eerdere schattingen van Engbersen e.a. 
(2002) hadden betrekking op de periode 1997-2000. Een eerste schatting 
had betrekking op de vier grote steden in het jaar 1995, en is beschreven 
in Van der Heijden, Bustami e.a. (2003a). De Nederlandse schattingen 
zijn steeds uitgevoerd door het team van Van der Heijden c.s. van de 
Universiteit Utrecht in samenwerking met het team van Engbersen van de 
Erasmusuniversiteit (zie Van der Heijden, Bustami et al, 2003).

Om tot bruikbare schattingen te komen was het echter wel noodzakelijk 
enkele noodgrepen uit te halen. Wij geven hier kort de problemen weer, 
en komen terug op de schattingen in hoofdstuk 3 van dit rapport. De 
kern van het probleem is gelegen in het feit dat een aanzienlijk deel van 
de gepakte illegalen Nederland wordt uitgezet. Hierdoor verandert de 
Poisson-parameter van een dergelijke illegaal als gevolg van het gepakt 
worden, en dit is een schending van de Poisson-assumptie met grote 
gevolgen: er zitten te veel personen in de data waarvan de telling niet 
groter kan zijn dan 1. Het negeren van dit feit leidt tot een aanzienlijke 
overschatting van de populatieomvang. Voor een verdere discussie verwij-
zen we naar hoofdstuk 3 van dit rapport.

2.3.7 Samengevat

– Op welk terrein is de methode toegepast? De methode is beperkt 
toegepast in situaties waarin er gebruik is gemaakt van extra 
informatie (covariaten) zoals leeftijd, geslacht en andere 
persoonskenmerken: het aantal illegale vuurwapens en rijders 
onder invloed van alcohol; de nu gebruikte illegalenschattingen zijn 
mede op basis van deze methode tot stand gekomen. Er zijn meer 
toepassingen waar geen gebruik is gemaakt van covariaten, maar 
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omdat het gebruik van covariaten realistischer resultaten oplevert, 
lijken die minder relevant.

– Wat wordt er precies onderzocht met de methode? Wat is het aantal 
personen dat in een registratie thuishoort maar er niet inzit, en wat 
voor kenmerken hebben zij in termen van de covariaten (dus, welk 
percentage is man, hoe oud gemiddeld, enzovoort).

– Van welke gegevens wordt er gebruikgemaakt? Een bestaande 
registratie waaruit tellingen voor elke persoon zijn af te leiden; 
bijvoorbeeld, voor illegale vuurwapens, hoe vaak staat iemand in een 
bepaalde periode in HKS geregistreerd voor het voor handen hebben 
van een illegaal vuurwapen.

– Wat levert de methode op? Een omvangschatting van de populatie, 
plus relaties tussen de kans van ‘gepakt’ worden en covariaten; 
kansen om minimaal een keer gepakt te worden.

– Wat zijn de assumpties en de beperkingen van de methode? Een 
belangrijke en beperkende assumptie is dat een verandering van kans 
om aangehouden te worden niet gerelateerd mag zijn aan een eerdere 
aanhouding of niet-aanhouding. Daarnaast dienen verschillen in 
kansen aangehouden te worden af te leiden te zijn uit de covariaten.

– In hoeverre is de methode geschikt om de omvang van de 
illegalenpopulatie te meten? De methode is bruikbaar en is ook 
gebruikt. De assumpties zijn echter nogal beperkend.
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2.4 Sneeuwbalsteekproeven

2.4.1 De methode

Het trekken van steekproeven laat je niet aan anderen over! Voor respec-
tabel onderzoek dient men gebruik te maken van een steekproefkader, 
een goed geordende lijst of bestand, waaruit de steekproefelementen met 
herleidbare kansen worden geselecteerd, het liefst op zo’n manier dat de 
belangrijkste populatiegrootheden zo efficiënt mogelijk worden geschat. 
Maar wat als zo’n kader ontbreekt? Een mogelijke oplossing is dan om met 
een klein steekproefje te beginnen en verder de selectie aan de steekproe-
felementen zelf over te laten. Een sneeuwbalsteekproef begint dan ook 
met een startsteekproef. Vervolgens gaat de steekproef verder in opeenvol-
gende golven.

De respondenten uit de startsteekproef brengen nieuwe respondenten uit 
hun kennissenkring aan. Dat is de eerste golf. De respondenten hieruit 
brengen op hun beurt weer nieuwe respondenten aan: de tweede golf. 
Dit proces gaat zo in een aantal golven door. Dit is zichtbaar gemaakt in 
figuur 2: een gerichte graaf (een vakterm, die betekent dat er sprake is van 
punten die al dan niet verbonden zijn met pijlen). Hierin geven de pijlen 
het aanbrengproces weer. De punten zijn de respondenten. Tussen twee 
respondenten loopt een pijl als de respondent aan het begin de respon-
dent aan het eind wil aanbrengen. Daarbij kan het uiteraard voorkomen 
dat respondenten nieuwe respondenten noemen die al in de steekproef 
zitten. 

WODC_243_14.indd   Sec3:58WODC_243_14.indd   Sec3:58 5-10-2006   10:19:565-10-2006   10:19:56



59Methoden

Figuur 2: De sneeuwbalsteekproef als gerichte graaf
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Voor het schatten van de omvang van verborgen populaties is het van 
belang dat dit wordt geregistreerd. Maar ook dan is zo’n schatting slechts 
mogelijk onder beperkende veronderstellingen.

2.4.2 De status van sneeuwbalsteekproeven

Sneeuwbalsteekproeven zijn voor het eerst in 1958 in de wetenschap-
pelijke literatuur beschreven door de grondlegger van de mathematische 
sociologie James Coleman. Hij ontleende de methode aan Trow (1957), 
als middel om relaties in organisaties te beschrijven. Het eerste artikel 
waarin wiskundigen greep probeerden te krijgen op de eigenschappen 
van sneeuwbalsteekproeven was van Leo Goodman (1961), die verdelin-
gen afleidde van het aantal personen dat elkaar aanbracht en, meer in 
het algemeen, van het aantal cycli van k pijlen in figuur 1 waarin perso-
nen naar elkaar verwijzen. Dit artikel geeft al een goed beeld van de 
wiskundige complexiteit waarin men verzeild raakt wanneer er algemene, 
statistisch beredeneerde uitspraken moeten worden gedaan op basis van 
sneeuwbalsteekproeven. Dit geldt ook voor de schatting van de omvang 
van populaties waaruit sneeuwbalsteekproeven zijn getrokken. In 
algemeen survey-onderzoek hebben sneeuwbalsteekproeven geen goede 
naam. Het is voor marktonderzoekbureaus een goedkope manier om 
aan respondenten te komen, maar sneeuwbalsteekproeven bergen twee 
gevaren in zich.
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– Vertekening. Personen hebben een grotere kans om in de steekproef te 
vallen naarmate ze meer kennissen hebben. Eenzame of contactarme 
mensen zijn dan ondervertegenwoordigd.

– Clustereffecten. Dit zijn effecten die optreden als gevolg van het feit dat 
respondenten niet onafhankelijk van elkaar worden getrokken. Het 
gevaar is groot dat respondenten die elkaar aanbrengen in dezelfde 
omstandigheden leven, dezelfde meningen hebben en als consument 
dezelfde voorkeuren hebben. Het gevolg hiervan is dat de informatie 
die deze respondenten toevoegen aan de steekproef minder waard 
is dan die van onafhankelijk getrokken respondenten. Immers, de 
scores van één respondent in zo’n cluster zegt dan al het nodige over 
de scores van andere respondenten. De uiteindelijke consequentie 
hiervan is dat de standaardfouten van gemiddelde scores hoger 
uitvallen dan in de situatie van onafhankelijke steekproeven.

Wanneer echter een steekproefkader ontbreekt, en binnen een verborgen 
populatie de leden elkaar veel gemakkelijker kunnen bereiken dan dat 
onderzoekers dat kunnen, zijn sneeuwbalsteekproeven een serieus alter-
natief. Het is dan ook geen wonder dat er een grote hoeveelheid literatuur 
bestaat waarin sneeuwbalsteekproeven worden toegepast bij onderzoek 
onder druggebruikers, daklozen, prostituees, homoseksuelen en combi-
naties hiervan. De mate waarin sneeuwbalsteekproeven geaccepteerd 
zijn blijkt uit figuur 3, waarin het aantal publikaties dat in de databases 
‘PsycInfo’ en ‘Sociological Abstracts’ te vinden is met de sleutel snowball.

Figuur 3: Aantal publicaties van 1980 tot en met 2005 in de databases 
PsycInfo en Sociological Abstracts met de sleutel snowball
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Het aantal publicaties waarin sneeuwbalsteekproeven worden beschre-
ven is de laatste jaren dus hand over hand toegenomen. De methode is 
‘gewoon’ geworden.

2.4.3 Toepassingsgebieden

Op een handvol publicaties na gaan alle onderzoeksverslagen waarin 
sneeuwbalsteekproeven worden genoemd over de inhoudelijke problema-
tiek van de populaties die worden onderzocht. Dit blijkt ook uit onderzoek 
van de keywords behorende bij de publicaties uit figuur 3. Vrijwel alle 
woorden zijn inhoudelijk; veel ervan hebben betrekking op specifieke 
groepen als druggebruikers, immigranten, lesbiennes en jong volwas-
senen. Methodologie komt er nauwelijks in voor en schattingen van de 
omvang van een verborgen populatie al helemaal niet. Toch zijn zulke 
toepassingen wel bekend. In Frank en Snijders (1994) worden sneeuw-
balsteekproeven gebruikt om het aantal heroïnegebruikers in Groningen 
te schatten. Door David en Snijders (2002) wordt de omvang van de 
populatie van daklozen in Boedapest op deze manier geschat. Johnsen 
e.a. (1995) maakten gebruik van netwerken van bekenden van de respon-
denten om aantallen slachtoffers van moorden en zelfmoorden en van 
AIDS te schatten. In Killworth e.a. (1998) is zo het aantal seropositieven 
in de Verenigde Staten geschat. In Sagalnik en Heckathorn (2004) wordt 
de techniek gebruikt voor het schatten van aantallen jazzmusici met 
specifieke kenmerken. Ook methodologisch, maar van heel andere orde 
is het beschrijven van eigenschappen van netwerken, bijvoorbeeld de 
hoeveelheid sociaal kapitaal die een persoonlijk netwerk vertegenwoor-
digt. Een vraag daarbij is van hoeveel mensen iemand iets gedaan kan 
krijgen (Spreen, 1999). In abstracto zijn dit functies van de pijlen in figuur 
2. Spreen en Zwaagstra (1994) laten zien hoe deze met multilevel-analyse 
kunnen worden verklaard.

2.4.4 Verschillende benaderingen

Sneeuwbalsteekproeven zijn een bijzonder geval van wat tegenwoor-
dig adaptive sampling heet (Thompson and Collins, 2002). Daarbij gaat 
het om steekproeven die bij het begin van de procedure nog niet geheel 
vastliggen. Er wordt een initiële steekproef getrokken, en afhankelijk van 
de uitkomsten wordt een volgend gedeelte van de steekproef bepaald. 
Voorbeelden zijn
– adaptive allocation design, waarbij steekproeven in bepaalde 

geografische gebieden worden vergroot indien daar de meeste 
relevante informatie wordt gevonden.

– adaptive cluster design, waarbij de steekproeven in de sociale 
omgeving van bepaalde respondenten worden vergroot als daarin 
voor het onderzoek interessante informatie kan worden gevonden.
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Sneeuwbalsteekproeven zijn voorbeelden van link-tracing designs, waarbij 
het trekken van een element volgens een bepaald voorschrift leidt tot 
het trekken van nieuwe elementen. Een ander link-tracing design is 
toegepast bij de studie van zeldzame ziekten, waarbij ziekenhuizen als 
steekproefkader dienden en er gecorrigeerd moest worden voor de kans 
op doorverwijzing van het ene naar het andere ziekenhuis. De essentie 
van sneeuwbalsteekproeven is dat een persoon die al in de steekproef zit 
de personalia en bij voorkeur ook een aantal kenmerken van één of meer 
nieuwe personen doorgeeft. Deze nieuwe personen worden dan benaderd 
door de veldwerkorganisatie.

Een benadering die enigszins van sneeuwbalsteekproeven afwijkt is 
respondent driven sampling, ontwikkeld door Heckathorn (1997). Het 
essentiële verschil met sneeuwbalsteekproeven is dat niet de veldwerk-
organisatie de respondenten in een nieuwe golf benadert, maar dat de 
respondenten uit de vorige golf dit zelf doen. Elke respondent krijgt een 
aantal coupons uitgereikt die hij naar eigen inzicht aan nieuwe respon-
denten kan geven (die wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen; bij 
een onderzoek onder jonge drugsverslaafden mag hij de coupon niet aan 
zijn moeder geven). Bij inlevering van de coupons krijgen zowel de nieuwe 
als de oude respondenten daarvoor een incentive, meestal een geldbe-
drag. Het belangrijkste voordeel van de methode is dat een respondent 
niet zelf de naam van een nieuwe respondent moet geven. Nieuwe respon-
denten blijven dus, ook voor de veldwerkorganisatie, anoniem totdat ze 
zichzelf aanmelden. Daarnaast kunnen de gedeelde incentives positief 
werken.
In de beperkte literatuur over het schatten van de omvang van deze 
populaties vallen twee benaderingen te onderscheiden:
a de schatting heeft betrekking op de absolute omvang, het aantal leden 

van de verborgen populatie
b de schatting heeft betrekking op de relatieve omvang, het percentage 

mensen dat lid is van de verborgen populatie, terwijl er al een cijfer is 
van omvang van de totale populatie

Zo zou bij (b) het percentage illegalen kunnen worden geschat als percen-
tage van het totaal aantal allochtonen. De veronderstellingen waaronder 
in de literatuur schatters voor deze grootheden worden afgeleid zijn nogal 
strikt. Ze zijn waarschijnlijk strikter dan nodig is, maar bij minder rigide 
veronderstellingen zijn de schattingsprocedures complexer en is er nog 
het nodige statistische onderzoek- en programmeerwerk te doen om ze 
operationeel te krijgen. In de bijlage 1 worden twee voorbeelden gegeven, 
van beide typen één. Formules voor schatters van type a. komen uit Frank 
en Snijders (1994). Ze zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen
a Er is sprake van een startsteekproef en slechts één golf.
b De startsteekproef is een Bernoulli-steekproef, dat wil zeggen 

onafhankelijke trekking van respondenten met gelijke kansen
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c Eén van de twee volgende mogelijkheden voor de manier waarop de 
pijlen worden gegenereerd.

i De procesbenadering: elke respondent in de startsteekproef wijst 
ieder ander in de populatie aan met onbekende maar gelijke 
kans, onafhankelijk van elkaar en onafhankelijk wat de andere 
respondenten in de startsteekproef doen

ii De steekproefgerichte benadering: met de startsteekproef worden 
ook alle pijlen getrokken die vanuit de punten van de startsteekproef 
vertrekken, hetzij naar andere punten in de startsteekproef, hetzij 
naar andere punten in de populatie

Beide benaderingen leiden tot dezelfde schattingsformules. De veronder-
stellingen onder ii. zijn veel minder restrictief en mogelijk zelfs realistisch. 
Interessant is dat er een verband is tussen sneeuwbalsteekproeven en 
de vangst-hervangstmethoden die in de vorige paragraaf zijn beschre-
ven. Zo kunnen we het netwerk dat elke respondent in de startsteekproef 
genereert opvatten als een ‘vangst’. Met de overlap in deze ‘vangsten’ 
wordt de omvang van de verborgen populatie bepaald. Met dit verband 
is in de statistische literatuur nog weinig gedaan. Mogelijk kan een goed 
onderzoekproject op dit terrein nog tot nieuwe praktische toepassingsmo-
gelijkheden leiden.

Bij het schatten van de relatieve omvang van verborgen populaties, zoals 
in Heckathorn (2002), wordt uitgegaan van reciproke relaties: als Jan 
Piet kent, kent Piet Jan. De belangrijkste veronderstelling is dat de kans 
waarmee respondenten worden getrokken evenredig is met het aantal 
mensen dat ze kennen. Voor de startsteekproef is dat niet vanzelfspre-
kend; er kan aan voldaan zijn wanneer respondenten worden getrokken 
die in buurthuizen of cafés komen, omdat verondersteld kan worden dat 
naarmate mensen vaker in publieke gelegenheden komen ze meer mensen 
zullen kennen. Voor de daaropvolgende golven ligt de veronderstelling erg 
voor de hand. Hoe meer mensen je kent, hoe groter de kans dat één van je 
kennissen in de steekproef valt en jou in een volgende golf aanwijst. Een 
implicatie is wel dat mensen met veel kennissen oververtegenwoordigd 
zijn in de steekproef, maar met wegingsprocedures kan hiervoor worden 
gecorrigeerd. Om dit te kunnen doen moet in de vragenlijst wel een vraag 
worden opgenomen naar het aantal kennissen van de respondent. Een 
andere impliciete veronderstelling is dat in het onderzoek wel vastgesteld 
kan worden wie tot de verborgen populatie behoort en wie niet. Dat kan 
soms een probleem zijn. Zo is het mogelijk dat drugsgebruikers niet van 
al hun bekenden weten of ze AIDS hebben. In zo’n situatie kan hierover 
eerst een screeningsvraag worden gesteld (‘weet u of … wel of niet AIDS 
heeft?’); alleen van degenen die zeggen redelijke zekerheid te hebben 
wordt dan het antwoord meegeteld.
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2.4.5 Uitvoerbaarheid

Sneeuwbalsteekproeven hebben twee bestaansredenen. De eerste is de 
mogelijkheid om relaties in netwerken te onderzoeken. De tweede, en in 
de praktijk meest belangrijke, is hun grote mate van uitvoerbaarheid bij 
moeilijk te onderzoeken populaties. Daarbij is de focus van het onderzoek 
echter in de regel op de inhoudelijke problematiek bij deze populaties. 
Toch behoort ook het schatten van de omvang van verborgen popula-
ties tot de mogelijkheden, mits deze populaties voldoende zichtbaar zijn 
(zodat hun persoonlijke netwerk voldoende groot is) en ze geen sterke 
reden hebben om anoniem te blijven (zodat hun bekenden hen voor het 
onderzoek willen opgeven). Daarnaast moet er wel goed op worden gelet 
dat de steekproef zodanig wordt getrokken dat redelijk aan de veronder-
stellingen is voldaan die aan de schattingsprocedure ten grondslag liggen.

2.4.6 Toepasbaarheid bij het schatten van het aantal illegalen

Een probleem met illegalen is dat ze relatief weinig met legalen in aanra-
king komen en daardoor een klein netwerk hebben dat via legalen te 
benaderen valt. Een standaard sneeuwbalsteekproef, waarin legalen of 
illegalen elkaars identiteit prijsgeven ligt dan ook niet voor de hand. Dit 
bleek in Engbersen e.a. (2002), waarin beschreven wordt hoe interviewers 
van verschillende etnische afkomst onderzoek deden onder illegalen. Aan 
de interviewers werd gevraagd in hun eigen sociale omgeving onderzoek 
te doen, maar ook via respondenten nieuwe respondenten te werven:

‘De sneeuwbalmethode werd in deze studie met weinig succes toege-
past. Slechts een enkele respondent was bereid of in staat ons in 
contact te brengen met een andere illegaal verblijvende vreemdeling.’
Engbersen e.a. (2002), p. 66

De ervaringen van een Somalische interviewer maken dit begrijpelijk.
‘Interviewer: “U heeft een aantal keren een afspraak met me gemaakt 
en drie keer ben ik gekomen. Waarom kwam u toen niet?” Respondent: 
“Omdat ik bang was gepakt te worden. Ik had veel twijfels, maar mijn 
excuses, dat was niet tegen jou persoonlijk bedoeld”. Interviewer: “Voor 
wie ben je bang?” Respondent: “Ik heb gehoord dat de politie me wil 
oppakken. Ik ben nog steeds een beetje bang”.’
Engbersen e.a. (2002), p. 67

Een mogelijke oplossing kan respondent driven sampling zijn, waarbij 
zowel legale als illegale buitenlanders zijn betrokken. In theorie kan de 
verhouding legaal/illegaal langs deze weg worden geschat. Het voordeel 
van het niet prijsgeven van de identiteit en de gedeelde incentive kan er 
mogelijk toe leiden dat deze benadering haalbaar wordt. Tegelijkertijd 
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moet echter worden vastgesteld dat er geen enkele ervaring met de 
methode is op dit terrein, dus dat de slaagkans moeilijk te voorspellen is.

2.4.7 Samengevat

– Op welk terrein is de methode toegepast? Als inhoudelijke 
onderzoekmethode is het op een groot aantal terreinen toegepast. 
Voor het schatten van absolute omvangen is de toepassing tot nu toe 
zeer beperkt: op heroïneverslaafden en daklozen.

– Wat wordt er precies onderzocht met de methode? Onderzocht wordt 
hoe groot het netwerk van een steekproef van mensen binnen een 
bepaalde populatie is en wat de eigenschappen van het netwerk zijn.

– Van welke gegevens wordt er gebruikgemaakt? Er wordt gebruik 
gemaakt van een startsteekproef die met herleidbare kansen is 
getrokken (bijvoorbeeld aselect, of met kansen evenredig aan de 
omvang van het persoonlijke netwerk). Vervolgens worden in een 
aantal golven leden van het netwerk van de reeds geselecteerde 
respondenten getrokken.

– Wat levert de methode op? In de overgrote meerderheid van de 
literatuur levert de methode kwalitatieve informatie op over een 
verborgen populatie. Bij bepaalde steekproefontwerpen kan bij 
bepaalde assumpties ook informatie over de absolute of relatieve 
omvang van de verborgen populatie worden berekend.

– Wat zijn de assumpties en de beperkingen van de methode? Voor 
het berekenen van de absolute omvang zijn alleen statistische 
procedures bekend in het geval van een startsteekproef met slechts 
één golf. De startsteekproef is dan enkelvoudig aselect; het trekken 
van de bekenden van de personen in de startsteekproef gebeurt 
ook enkelvoudig aselect. Bij berekening van de relatieve omvang 
wordt verondersteld dat aan de respondenten bekend is wie van de 
kennissen daartoe behoort; omdat moet worden gewogen met de 
omvang van het persoonlijke netwerk moet ook deze omvang worden 
vastgesteld.

– In hoeverre is de methode geschikt om de omvang van de 
illegalenpopulatie te meten? Gezien de ervaringen van Engbersen e.a. 
(2002) lijkt de kans op succes gering. Respondent driven sampling is 
nog nooit geprobeerd, maar zonder testen op kleine schaal is het niet 
verantwoord om op deze methode te vertrouwen.
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Bijlage sneeuwbalsteekproeven – Exacte beschrijving van de methode

Frank en Snijders (1994) beschrijven schattingsmethoden voor verbor-
gen populaties gebaseerd op sneeuwbalsteekproeven waarin sprake is 
van een initiële steekproef en slechts één golf. Daarbij bespreken ze twee 
verschillende visies op het fenomeen sneeuwbalsteekproef. De eerste is de 
procesvisie ofwel model based estimation. Er wordt uit een populatie van 
omvang N een startsteekproef getrokken, waarbij elk element een kans α 
heeft om in de steekproef te vallen, onafhankelijk van de andere elemen-
ten. De steekproefomvang n0 heeft dan de bekende binomiale verdeling 
met (onbekende) parameters N en α. Uit de resterende populatie worden 
door de respondenten in de startsteekproef opnieuw respondenten aange-
wezen. De uitkomst van dit proces wordt weergegeven in tabel 3. Wanneer 
in een cel in rij i en kolom j een 1 staat, wijst persoon i persoon j als te 
trekken steekproefelement in golf 1 aan.

Tabel 3: Matrix van steekproefelementen die elkaar aanwijzen*

1 2 3 4 5 ….. n0 n+1 n+2 n+3 ….. N

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Wit: startsteekproef; grijs: eerste golf

Omdat de respondenten in de startsteekproef van elkaar niet weten dat ze 
meedoen, kunnen de nieuw aangewezen respondenten zowel tot de start-
steekproef als tot de resterende populatie behoren. Verondersteld wordt 
dat elke respondent in de startsteekproef ieder ander in de populatie 
aanwijst met onbekende kans β, onafhankelijk van elkaar en onafhan-
kelijk wat de andere respondenten in de startsteekproef doen. Het aantal 
malen dat iemand binnen de startsteekproef wordt aangewezen, ofwel de 
som van alle cellen in het witte gebied van tabel 3, noemen we k0. Gegeven 
de omvang van de startsteekproef n0 heeft k0 een binomiale verdeling met 

WODC_243_14.indd   Sec3:67WODC_243_14.indd   Sec3:67 5-10-2006   10:20:015-10-2006   10:20:01



68 Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen

parameters n0(n0-1) en β. Het aantal malen dat iemand in de rest van de 
populatie wordt aangewezen, ofwel de som van alle cellen in het grijze 
gebied van tabel 1 noemen we k1. Gegeven n0 heeft deze een binomiale 
verdeling met parameters n0(N-n0) en β. Uit deze verdelingseigenschap-
pen leiden Frank en Snijders af hoe de omvang van de totale populatie N 
kan worden geschat.

 

De tweede visie op het tot stand komen van de sneeuwbalsteekproef is 
het trekken van punten uit een gerichte graaf, zoals in figuur 2 (hoofdstuk 
2), maar dan met slechts één golf. Er is dus geen sprake van een proces, 
maar een vaste gerichte graaf waaruit een steekproef wordt getrokken. 
Frank en Snijders noemen het design based estimation; ‘steekproefgerichte 
benadering’ lijkt een betere term. De startsteekproef wordt analoog aan 
de procesgerichte benadering getrokken met onbekende insluitkans α; 
impliciet worden daarmee ook alle pijlen getrokken die vanuit de punten 
van de startsteekproef vertrekken, hetzij naar andere punten in de start-
steekproef, hetzij naar andere punten in de populatie. Wanneer langs deze 
weg een schatter wordt afgeleid, gebaseerd op de verhouding tussen het 
aantal pijlen binnen en buiten de startsteekproef is N1 ook een schatter 
voor de omvang van de verborgen populatie. Er is echter ook een andere 
schatter mogelijk, die gebaseerd is op het aantal punten dat verbonden 
is met de punten in de startsteekproef. Zij m0 het aantal punten in de 
startsteekproef waar een ander punt in de startsteekproef naar toe wijst. 
Dat is het aantal kolommen in het witte gedeelte van tabel 1 (hoofdstuk 
2) waarin tenminste één 1 in voorkomt. Analoog is m1 het aantal punten 
buiten de startsteekproef waar een punt in de startsteekproef naartoe 
wijst. Dat is het aantal kolommen in het grijze gedeelte van tabel 3 waarin 
ten minste één 1 in voorkomt. Frank en Snijders claimen op basis van 
simulatiestudies dat

 

een betere schatter voor de verborgen populatieomvang is dan N1, en ook 
dan een aantal hier niet besproken alternatieven.

Het feit dat er theorie voor slechts één golf bestaat is een belangrijke 
restrictie, maar leidt er wel toe dat de dataverzameling eenvoudig uit te 
voeren is. Aan de respondenten in de startsteekproef hoeft immers alleen 
maar te worden gevraagd wie ze kennen binnen de verborgen populatie. 
Wel is het uiteraard noodzakelijk dat deze kennissen eenduidig geïdenti-
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ficeerd worden, zodat kan worden vastgesteld hoeveel pijlen naar één en 
dezelfde persoon wijzen. De procesbenadering lijkt zeer ongeloofwaardig, 
omdat het trekken van nieuwe personen door personen uit de startsteek-
proef met vaste kans een wel zeer restrictieve modelveronderstelling is. 
De steekproefgerichte benadering, waarin deze kans in het geheel niet 
voorkomt, is een stuk realistischer. Deze vergt alleen een procedure 
waarmee de elementen van de startsteekproef met gelijke kansen worden 
getrokken. Wanneer hieraan niet is voldaan, maar wel met herleidbare 
ongelijke insluitkansen wordt getrokken, lijkt het zeker mogelijk om       
en/of      op een vergelijkbare manier te berekenen, al zullen de formules 
hiervoor een veel minder eenvoudige gedaante hebben.

Een benadering waarin geheel andere beperkende veronderstellingen 
worden gemaakt en die ook andere resultaten geeft is gebaseerd op 
reciproke relaties. In dat geval wordt er in de analyse niet uitgegaan van 
een gerichte, maar een ongerichte graaf. Anders gezegd: figuur 2 (hoofd-
stuk 2) bestaat niet uit pijlen, maar uit lijnen zonder richting. Nog anders 
gezegd: als Jan Piet kent, kent Piet ook Jan. De graaf beschrijft dan ook 
niet het steekproefproces, maar wie bekende is van wie. Deze benade-
ring wordt gevolgd in Johnsen e.a. (1995) en Heckathorn (1997, 2002) en 
Sagalnik en Heckathorn (2004). De belangrijkste veronderstelling is dat de 
omvang van een totale populatie bekend is, en dat het probleem neerkomt 
op het schatten van een proportie. Hoeveel procent van de bevolking 
hoort tot de verborgen populatie? Er zijn dan ook twee groepen gedefini-
eerd: A en B die samen de populatie Π van bekende omvang n hebben. De 
bekendheid tussen twee personen wordt weer aangegeven met de cijfers 
uit tabel 3, die in dit geval symmetrisch is. De inhoud van cel (i,j) geven 
we aan met xij. Dan geldt xij=xji. We definiëren:

 : het totaal aantal bekenden van individu i

 : het totaal aantal connecties vanuit A

 : het totaal aantal connecties van A naar B; dBAanaloog  
 van B naar A.

 , de proportie connecties van A naar B, resp.  
 van B naar A.
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PA: de proportie van het aantal personen in A; PB = 1 - PA.

 het gemiddeld aantal connecties per persoon vanuit A;
       : analoog vanuit B.

Hierbij is PA de proportie van de onbekende populatie. Om deze te schat-
ten gebruiken we de symmetrierelatie

 
ofwel

 

Alle grootheden uit het rechterlid kunnen, mits er voldaan is aan een 
aantal veronderstellingen, worden geschat uit een sneeuwbalsteekproef. 
Heckathorn (2002) geeft een voorbeeld, waarbij het volgende is veronder-
steld:
– de startsteekproef worden respondenten getrokken met kansen die 

evenredig zijn aan het aantal bekenden van de persoon
– elke respondent in elke golf brengt slechts één nieuwe respondent 

aan; de kans dat deze in de steekproef valt is weer evenredig met zijn 
aantal bekenden

– PAB en PBA worden geschat op basis van uitspraken van de aanbrenger 
van de persoon (dus uit A, resp. B) waarvan hij zelf zegt deze met 
redelijke zekerheid te kunnen doen. Personen waarvan de status 
onduidelijk is tellen niet mee.

De veronderstelling dat respondenten worden getrokken met kansen 
evenredig aan het aantal bekenden lijkt niet erg restrictief. Bij moeilijk te 
vinden populaties ligt het voor de hand dat mensen met veel bekenden 
relatief snel in de steekproef zullen vallen. Bij het schatten van het gemid-
deld aantal bekenden moet wel rekening worden gehouden met het feit dat 
respondenten met veel bekenden een relatief grote trekkingskans hebben, 
maar hier zijn standaardoplossingen voor. De hier genoemde restricties 
leiden tot relatief eenvoudige schattingsformules. Het is wel zeker dat niet 
alle veronderstellingen essentieel zijn; bij versoepeling worden de formu-
les er dan wel complexer op. Niet duidelijk is echter bij welke mate van 
algemeenheid van veronderstellingen de rekencomplexiteit te groot wordt.

B
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2.5 Detection controlled estimation

‘Yet, Feinstein’s technique, almost by magic, allows a researcher to 
estimate such things as the number of violations that were undetected 
and the total number of violations’
Groseclose en Milyo (1999, p. 2)

2.5.1 De methode

Bedrijven in bepaalde sectoren nemen soms illegaal werknemers in 
dienst. Controleurs van de arbeidsinspectie onderzoeken welke bedrijven 
dit zijn. Sommige bedrijven worden betrapt, andere niet. Maar als een 
bedrijf niet wordt betrapt wil dat nog niet zeggen dat het zich niet schul-
dig maakt aan het illegaal in dienst nemen van werknemers. Sommige 
bedrijven weten dit beter te maskeren dan andere. Maar ook sommige 
controleurs laten zich eerder om de tuin leiden dan andere. Deze verschil-
len maken het mogelijk om een schatting te maken van het aantal 
bedrijven dat wel is gecontroleerd maar niet is gepakt; en daarmee dus 
de totale omvang van de onbekende populatie van bedrijven die illegaal 
werknemers in dienst nemen. Daarvoor is wel nodig dat de te controle-
ren bedrijven met bekende insluitkansen worden geselecteerd en er een 
goede administratie wordt bijgehouden van de uitkomst van de controles. 
De techniek die deze schatting mogelijk maakt heet detection controlled 
estimation (DCE). Daarnaast is het mogelijk om met DCE een groot aantal 
andere interessante kenmerken, zowel van het opsporingsproces als van 
de onbekende populatie te schatten.
De meest voorkomende context waarin DCE wordt gebruikt is het maken 
van overtredingen die al dan niet worden opgespoord. Daarbij kan het 
gaan om personen, bijvoorbeeld studenten die mogelijk frauderen bij 
een examen, of bedrijven die de milieuregels overtreden. In beide geval-
len is er sprake van een controleur. Bij de examens is het de surveillant, 
bij bedrijven de opsporingsambtenaar. Er is sprake van cases van paren: 
aan elke potentiële overtreder is een controleur gekoppeld. Een overtre-
ding wordt alleen maar geregistreerd wanneer deze zowel gemaakt wordt 
door de potentiële overtreder als ontdekt wordt door de controleur. Niet 
ontdekte overtredingen worden dus niet geregistreerd. Het schatten 
van de omvang van de verborgen populatie komt daarmee neer op het 
bijschatten van de niet ontdekte overtredingen. De kans op het maken van 
een overtreding noemen we p1; de kans op ontdekking van een gemaakte 
overtreding gelijk is aan p2. De kans op een geregistreerde overtreding is 
dan gelijk aan p1p2. De kans dat dit niet het geval is, is 1-p1p2. In dit laatste 
geval is dus niet bekend of er een overtreding heeft plaatsgehad, alleen 
dat deze niet is geconstateerd. Verder wordt er bij DCE vanuit gegaan dat 
geconstateerde overtredingen ook inderdaad overtredingen zijn. Er zijn 
dus geen false positives. We gaan uit van een bestand waarin is vastgelegd 
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van welke gecontroleerde personen overtredingen zijn geconstateerd en 
van welke niet.
Bij DCE hebben zowel de potentiële overtreders als de controleurs 
kenmerken. De kenmerken van de potentiële overtreder staan in de vector 
x1, die van de controleur in x2. Wanneer beide personen zijn kan de 
vector x1 bijvoorbeeld inkomen of leeftijd bevatten; de vector x2 kan dan 
het aantal dienstjaren en de rang van de controleur bevatten. Voor zowel 
de kans op overtreden als de kans op ontdekken wordt een regressiemo-
del geschat. Daarmee proberen we de kansen p1 en p2 zo goed mogelijk 
te relateren aan de verklarende variabelen door te kijken naar lineaire 
combinaties van de potentiële overtreders

 β1’x1 = β11x11+β12x12+ … +β1rx1r

en van de controleurs

 β2’x2 = β21x21+β22x22+ … +β2rx2r.

waarbij de β’s de regressiecoëfficiënten zijn. Dit komt neer op het schatten 
van een vector β1 op zo’n manier dat een functie F(β1’x1) zo goed mogelijk 
de kans p1 benadert en een functie G(β2’x2) zo goed mogelijk de kans p2. 
Voor deze functies zijn verschillende keuzes mogelijk. Een bekende keuze 
is de logistische functie

 

de logit van β’x. Maar om technische redenen (zie bijlage 3) wordt vaak 
voor de Normale verdelingsfunctie gekozen met gemiddelde β’x en 
standaardafwijking 1, de probit van β’x.

Wanneer de regressiecoëfficiënten in de vectoren β1 en β2 eenmaal zijn 
geschat, dan is het ook mogelijk om een schatting te maken van het aantal 
overtredingen dat niet is opgespoord, maar wel is gemaakt. Daarmee is er 
dus ook een schatting van de totale omvang van de populatie van overtre-
ders.

2.5.2 De status van DCE

In 1980 verscheen een artikel van Poirier over beslissingsprocessen 
waarbij twee beslissers waren betrokken en waarbij de informatie over 
hoe de beslissing tot stand kwam incompleet was. De wiskunde hiervan 
is opgepakt door Feinstein, die daarmee in 1987 in zijn proefschrift DCE 
ontwikkelde. De belangrijkste resultaten van dit proefschrift staan in 
Feinstein (1990). In de jaren daarna werd weinig meer van DCE verno-
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men, maar halverwege de jaren ’90 kwamen de eerste toepassingen 
door anderen. De literatuur waarin DCE wordt gebruikt lijkt de laatste 
jaren toe te nemen. Daarin staat altijd het schatten en het interprete-
ren van de vectoren van regressiecoëfficiënten β1 en β2 centraal. Met 
andere woorden: het gaat om de eigenschappen van de processen, niet 
om het schatten van omvangen van verborgen populaties, al is dat wel 
mogelijk. Soms wordt het proces als onderdeel opgenomen van een meer 
omvattende economische theorie, bijvoorbeeld over het nemen van een 
beslissing om te frauderen, inclusief nutsfuncties en andere grootheden 
die econometristen gebruiken om hun modellen te bouwen.

2.5.3 Toepassingsgebieden

Belasting
Erard (1997) beschrijft een ecomometrisch keuzemodel om de belasting-
aangifte te laten verrichten door een professional of om het zelf te doen. 
Hij combineert dit met de kans op ontdekking van fraude, door middel 
van DCE. Zijn conclusie is dat mensen die hun belastingformulier zelf 
invullen vaker sjoemelen, maar dat wanneer fraude gepleegd door profes-
sionals wordt ontdekt, het om aanzienlijk hogere bedragen gaat. In Erard 
(2002) wordt DCE ook toegepast op belastingfraude, waarbij het onder 
meer wordt gecombineerd met een model voor de keuze van welke formu-
lieren worden gecontroleerd. Op deze manier kan worden gecorrigeerd 
voor selectie van verdachte formulieren. Alm (1998) noemt Feinstein en 
Erard in verband met belastingontduiking, maar gebruikt DCE zelf niet.
Romanov (2003) generaliseert het model van DCE enigszins door te 
kijken naar alle incorrecte beoordelingen van de belastinginspectie. 
Fase 1 correspondeert met het detectieproces, fase 2 betreft goed of fout 
gedetecteerd. Door het model op een handige manier te herformuleren 
kunnen ook false positives worden opgenomen. Erard en Ho (2004) geven 
een overzicht van de activiteiten in het onderzoekprogramma t.a.v. belas-
tingontduiking in de VS, waarin ook DCE wordt genoemd. Expliciet wordt 
gesteld dat voor DCE een baseline detection rate bekend moet zijn: van de 
beste controleurs wordt verondersteld dat ze alle vormen van ontduiking 
ook daadwerkelijk ontdekken.

Milieu
Helland (1998) maakt impliciet gebruik van DCE in een econometrische 
analyse van controle op milieuovertredingen. De centrale vraag is of de 
controle slechter wordt wanneer de federale overheid controle delegeert 
naar lokale overheden. Zijn analyses suggereren dat dit verschilt van 
staat tot staat. Gordon (2003) geeft een econometrisch model voor het 
minimaliseren door een bedrijf van milieukosten, gegeven de karakte-
ristieken van inspectie door de overheid. DCE wordt wel genoemd, maar 
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niet gebruikt, omdat in het model alleen de ontdekte overtredingen van  
belang zijn.
Wang (2003) en Scholz en Wang (2006) generaliseren het model door er 
een derde vergelijking aan toe te voegen, waarmee de kans op zelfrap-
portage wordt beschreven. In de context van het overtreden van wetten 
t.a.v. watervervuiling konden bedrijven vergunningen kopen om exces-
sieve lozingen te mogen doen. Een vergelijkbare toevoeging gebeurt in 
Brehm en Hamilton (1996), die dit model gebruiken voor een analyse 
van de vraag of overtredingen tegen milieuverordeningen boze opzet 
zijn of het gevolg van onwetendheid. Onwetendheid leek de belangrijkste 
oorzaak. Aan de hand van simulatiestudies laten ze bovendien zien dat 
het model tot onzuivere schatters leidt wanneer aan de veronderstelling 
van onafhankelijkheid tussen de drie processen (lozingen, vergunningen 
kopen en detectie) niet is voldaan.

Medisch
Bradford e.a. (2001) geeft een toepassing op medische controle op afstand. 
De vraag was of kon worden vermeden dat patiënten naar een medisch 
centrum moesten komen om zich te laten controleren op hoge bloeddruk. 
Het alternatief was onderzoek op basis van telecommunicatie. Dit bleek 
even effectief te zijn als face to face contact. Een cruciale veronderstel-
ling was dat er geen false positives waren, dat wil zeggen dat er geen hoge 
bloeddruk werd geconstateerd bij patiënten die hier niet aan leden.
Kleit en Ruiz (2003) gebruiken DCE om te onderzoeken hoe het aantal 
false positives bij onderzoek naar borstkanker bij vrouwen kan worden 
gereduceerd. De analyse laat zien dat het betrekken van eerdere 
mammogrammen bij de interpretatie van het laatste onderzoek tot een 
aanzienlijke reductie kan leiden.

Overig
Filer en Golbe (2003) noemen DCE in de context van het ontduiken van 
veiligheidsvoorschriften door bedrijven. Ze gebruiken DCE niet met 
het argument dat er geen reden is om aan te nemen dat er verschillen 
zijn in de toewijzing van inspecteurs aan bepaalde typen bedrijven. 
Het argument is aanvechtbaar: bij DCE gaat het om het constateren 
van en rekening houden met de verschillen tussen de inspecteurs. 
Randomisering leidt er wel toe dat gemiddelde fraudeniveaus kloppen, 
maar zowel de variatie in de populatie als het effect van niveauverschillen 
tussen inspecteurs blijven dan buiten beeld.
In Gordon en Smith (2004) worden benaderingen voor de analyse van 
gevolgen met potentieel meerdere oorzaken vergeleken. Dit wordt 
gemotiveerd door landen die geld van het IMF lenen. Hieraan kunnen 
twee motieven ten grondslag liggen: economische noodzaak of intern 
politieke motieven. De auteurs behandelen de wiskundige structuur van 
DCE in een wat algemener kader, waarbij sprake is van een succes (detec-
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tie) wanneer aan tenminste twee voorwaarden is voldaan. De kans dat 
daaraan voldaan is wordt gemodelleerd met de bovenbeschreven functies 
F en G.
Li (2004) behandelt een variant van DCE om corporate fraude te verkla-
ren (hier gedefinieerd als het bewust geven van verkeerde informatie 
door het management om derden in hun handelen te beïnvloeden). In dit 
geval worden er simultaan vergelijkingen geschat om (1) de pakkans zoals 
gepercipieerd door een bedrijf (2) de pakkans zoals gepercipieerd door de 
controlerende instantie en (3) de feitelijke pakkans gegeven controle, te 
verklaren.
Mete (2002) schat een simultaan model voor het niet uitbetalen van 
minimumlonen door bedrijven. Hij wijst DCE af vanwege mogelijke bias 
die in Brehm en Hamilton (1996) was aangetoond.
De meest verrassende toepassing van DCE wordt beschreven in 
Groseclose en Krehbiel (1994) en Groseclose en Milyo (1999). Hier is DCE 
een onderdeel van een verklarend econometrisch model om al dan niet 
een verkiezingscampagne voor het Amerikaanse congres te beginnen. 
Deze beslissing, die uiteraard afhangt van een aantal covariaten, corres-
pondeert met de beslissing tot frauderen. Het winnen van de campagne, 
hetgeen ook van een aantal variabelen afhangt, komt overeen met de 
ontdekking van de fraude.

2.5.4 Verschillende benaderingen

In de standaardvariant van DCE is het proces van overtredingen geheel 
losgekoppeld van het proces van opsporing. Dit zal niet altijd een realis-
tische benadering zijn. In bijlage 3 worden verschillende alternatieve 
modellen beschreven, die voorzien in de volgende situaties
a De controleur kent de kenmerken van het overtredingsproces en weet 

welke kenmerken leiden tot een hoge overtredingskans. De kans op 
detectie is dan mede afhankelijk van deze kenmerken.

b De controleur heeft wel voorinformatie over de overtredingskans op 
basis van algemene kenmerken, maar dat zijn niet de kenmerken of 
niet alle die in DCE zijn gemodelleerd. Hij baseert zijn inspanningen 
voor detectie op zijn voorkennis.

c De controleur kent de potentiële overtreder persoonlijk en weet meer 
van hem dan in het DCE-model is opgenomen. Bij zijn inspanningen 
voor detectie maakt hij gebruik van deze kennis.

d Het gaat bij het overtreden niet alleen om wel/niet, maar ook om de 
zwaarte. Bij belastingontduiking is dat gemakkelijk te meten met het 
ontdoken bedrag. De regressiecoëfficiënten geven dan ook een beeld 
van de omvang van de overtreding

e Het model voorziet naast overtreding en detectie ook in vrijwillig 
aangeven van de overtreding. Dit kan zich voordoen bij milieudelicten 
die kunnen worden afgekocht. In de Nederlandse verhoudingen is 
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het vrijwillig melden van overtredingen in de bouwfraudezaak een 
sprekend voorbeeld.

Dit zijn de benaderingen die tot op heden in de literatuur zijn aange-
troffen. Het model is zodanig flexibel, dat in de toekomst zeker nieuwe 
aanpassingen voor nu nog niet voorziene situaties zullen volgen.

2.5.5 Uitvoerbaarheid

DCE is in essentie een analysetechniek, en als zodanig altijd uitvoerbaar. 
De enige drempel is dat het maximaliseren van de likelihoodfunctie goed 
geprogrammeerd moet worden. Een ander verhaal is dat er randvoorwaar-
den geschapen moeten worden, wil DCE zinvol toegepast kunnen worden. 
Een voor de hand liggende randvoorwaarde is dat er sprake is van een 
overtredingsproces en een opsporingsproces met duidelijk verschillende 
determinanten. Een tweede triviale randvoorwaarde is dat ook controles 
die niet tot een geconstateerde overtreding leiden in het steekproefbe-
stand worden opgenomen. Een randvoorwaarde die niet wordt genoemd 
in de econometrische literatuur is dat de gebruikte steekproef gegenera-
liseerd moet kunnen worden naar de populatie. Met andere woorden: elk 
paar (potentiële overtreder, controleur) moet een bekende insluitkans 
hebben.

2.5.6 Toepasbaarheid bij het schatten van het aantal illegalen

DCE is als analysetechniek onderdeel van een proces van dataverzame-
ling en –analyse. Er zijn omstandigheden waarin het denkbaar is dat 
DCE wordt ingezet. Een voorbeeld is dat respondenten in een survey per 
postcodegebied rapporteren over het aantal illegalen. De kenmerken van 
de potentiële overtreder zijn de kenmerken van het postcodegebied (zoals 
geleverd door een bedrijf dat postcodesegmentaties verkoopt), zijn de 
kenmerken van de adressen waar potentieel illegalen kunnen verblijven. 
De kenmerken van de controleur zijn de kenmerken van de respondent. 
Zijn vermogen om illegalen te ontdekken is afhankelijk van zijn kennis 
van de buurt, interesse en opleiding. Een belangrijke assumptie is dan 
dat respondenten het aantal illegalen alleen maar onderschatten en nooit 
overschatten.
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2.5.7 Samengevat

– Op welk terrein is de methode toegepast? Vooral op het terrein 
van controle van overtredingen, bijvoorbeeld in de fiscale en de 
milieusfeer, maar ook op medische problemen. De methode is 
geschikt voor het schatten van de omvang van verborgen populaties, 
maar daar zijn in de literatuur geen toepassingen van gevonden.

– Wat wordt er precies onderzocht met de methode? Met de methode 
wordt het proces van overtreding en opsporing uit elkaar getrokken. 
Beide processen worden gerelateerd aan achterliggende kenmerken.

– Van welke gegevens wordt er gebruikgemaakt? Van een bestand waarin 
van paren potentiële overtreders en controleurs is vastgelegd of er 
overtredingen zijn geconstateerd. Daarnaast zijn hierin kenmerken 
van de potentiële overtreders en de controleurs vastgelegd. De 
kenmerken van deze beide groepen kunnen deels overlappen, maar 
bevatten ook variabelen die uniek zijn voor één van beide groepen.

– Wat levert de methode op? Een schatting van regressiecoëfficiënten 
voor de kans op overtreding respectievelijk detectie. Deze geschatte 
regressiecoëfficiënten worden op hun beurt weer gebruikt om het 
aantal niet geconstateerde overtredingen te schatten en daarmee de 
omvang van de verborgen populatie van overtredingen.

– Wat zijn de assumpties en de beperkingen van de methode? Om 
de methode toe te kunnen passen moet een steekproef van 
paren potentiële overtreders en controleurs beschikbaar zijn 
met bekende insluitkansen. De verbanden die bestaan tussen 
overtreders en controleurs kunnen op een variëteit aan manieren 
worden gemodelleerd; sommige manieren leiden wel tot complexe 
schattingsmethoden. Het is wenselijk, zij het niet strikt noodzakelijk, 
dat er combinatie van kenmerken van potentiële overtreders is 
waarvan de overtredingskans bekend is, ofwel dat er een combinatie 
van kenmerken van controleurs is waarvan bekend is wat hun 
opsporingskans is.

– In hoeverre is de methode geschikt om de omvang van de 
illegalenpopulatie te meten? Wanneer aan de bovenstaande 
voorwaarden is voldaan is de methode zeer geschikt, en kan 
bovendien dankzij de geschatte regressiecoëfficiënten en de 
mogelijkheid om verschillende modellen te vergelijken veel inzicht in 
de onderzochte problematiek opleveren.
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Bijlage detection controlled estimation – Exacte beschrijving van de 
methode

Het basismodel
Bij DCE worden er paren van potentiële overtreders en controleurs 
waargenomen. Voor de manier waarop deze interacteren kunnen verschil-
lende modellen worden gemaakt. Eerst wordt daarvan de eenvoudigste 
variant, het basismodel besproken. Het beslissingsproces om daadwerke-
lijk de overtreding te begaan voor steekproefelement i wordt gemodelleerd 
met een latente variabele

 y1i = β1’x1i + ε1i

waarbij β1 een vector is met regressiecoëfficiënten en x1i een vector met 
kenmerken van de potentiële overtreder; ε1i is een random error term 
met verwachting 0. De variabele y1 is een continue variabele terwijl het 
begaan van een overtreding een bineaire keuze is. Daarom wordt deze 
vastgelegd in de variabele L1, met

 L1i = 1 (overtreding)       als y1i>0
           0 (volgens de wet) als y1i≤0

De verdelingsfunctie van y1 is F. Dan is F(β1’x1i) de kans dat potentiële 
overtreder i daadwerkelijk een overtreding begaat. Op dezelfde manier 
wordt het controleproces gemodelleerd. Er is een latente variabele

 y2i = β2’x2i + ε2i

waarbij β2 een vector is met regressiecoëfficiënten en x2i een vector met 
kenmerken van de controleur; ε  is een random error term met verwach-
ting 0. Ontdekking van een overtreding wordt vastgelegd in de variabele 
L2, met

 L2i = 1 (gedetecteerd)        als y2i>0
           0 (niet gedetecteerd) als y2i≤0

De verdelingsfunctie van y2 is G. Dan is G(β2’x2i) de kans dat een 
gemaakte overtreding ook wordt ontdekt. De meest eenvoudige 
veronderstelling is dat ε1 en ε2 onafhankelijk van elkaar zijn. In dat geval 
geldt dat de kans op een ontdekte overtreding voor steekproefelement 
i gelijk is aan F(β1’x1i)G(β2’x2i). Wanneer er geen overtreding is 
geconstateerd kan het zijn dat er geen overtreding is gemaakt of dat deze 
wel is gemaakt maar niet is ontdekt. Dit onderscheid valt op basis van de 
data niet te maken. De kans hierop is 1- F(β1’x1i)G(β2’x2i).
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Om de vectoren β1 en β2 te kunnen schatten moet een keuze voor de 
verdeling van y1 en y2 worden gemaakt. Voor de hand liggende keuzes 
zijn de logistische verdeling of de normale verdeling. Vervolgens wordt de 
aannemelijke schatter bepaald door de log likelihood te maximaliseren. 
Dit is

 ,

waarbij A de verzameling van cases met geconstateerde overtredingen 
is en A’ de verzameling waarin geen overtredingen zijn geconstateerd. 
Wanneer er eenmaal schattingen      en       voor β1 en β2 zijn verkregen 
kan bij een enkelvoudig aselecte steekproef het totaal aantal overtredin-
gen in A’ dat niet is gedetecteerd worden geschat met

 

Een cruciale vraag is of met deze procedure de regressiecoëfficiënten 
altijd eenduidig kunnen worden geschat. Anders gezegd: is het model wel 
geïdentificeerd? Dit is vaak het geval, maar toch kan ook een geïdentifi-
ceerd model problemen geven. Dit is goed te zien aan een voorbeeld uit 
Feinstein(1990) waarin het wel mis gaat. Stel dat we voor F en G respectie-
velijk de functies

  en 

kiezen. Dan zijn p0 en q0 ongeveer de gemiddelde overtredingskans en de 
gemiddelde detectiekans en de e-machten fluctueren rond 1. Dan geldt 
voor hun product FG

 

en hierin komen p0q0 alleen maar als product voor. Er is dan geen onder-
scheid te maken naar hoge overtredingskans en lage detectiekans of lage 
overtredingskans en hoge detectiekans. Feinstein laat zien dat dit de 
enige specificaties van F en G zijn waarbij dit probleem speelt, maar dit 
suggereert wel dat de verhouding tussen gemiddelde geschatte overtre-
dingskans en gemiddelde geschatte detectiekans nogal afhangt van de 
manier waarop F en G gespecificeerd worden. Het probleem is direct 
opgelost wanneer één van beide kansen bekend is, of zelfs wanneer er 
slechts één waarde voor β1 of β2 bekend zou zijn waarvoor controle- of 
detectiekans bekend is. Zo’n kans kan bijvoorbeeld bekend zijn voor een 
bedrijfstak die door de vreemdelingenpolitie recent goed is doorgelicht.
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Aanvullende modellen
Een belangrijke beperking van het basismodel is de veronderstelling dat 
er geen verband is tussen de kans dat iemand een overtreding begaat en 
de kans op detectie. Wanneer de controleur kennis heeft van wat voor 
mensen of bedrijven overtredingen maken, zal hij zijn inspanningen juist 
op dat soort typen mensen of bedrijven richten. Dit kan op verschillende 
manieren in het model worden verdisconteerd.
a De controleur baseert zich op de bekende kenmerken in x1i. In dat 

geval kan de vergelijking voor y2i met een term worden uitgebreid op 
de volgende manier:

 y2i = β2’x2i + δ2F(β1’x1i) + ε2i 
 waarbij δ2 de mate aangeeft waarin de controleur de mate van 

kennis over de potentiële overtreder gebruikt om de detectiekans te 
verhogen. Hoe groter δ2, hoe meer dit het geval is. Deze parameter 
wordt meegeschat met β2.

b Het model onder a veronderstelt dat de controleur de complete vector 
x1i kent en daarnaast de regressiecoëfficiënten βi. Het is ook mogelijk 
dat de controleur over minder of andere algemene informatie 
beschikt. Deze informatie is vervat in de variabele H2i. In dat geval 
wordt de vergelijking voor y2i worden geschreven als  

 y2i = β2’x2i + δ2H2i + ε2i 
 Feinstein geeft verschillende mogelijkheden voor de manier waarop 

H2i kan worden gespecificeerd, waar we hier verder niet op ingaan.
c De derde mogelijkheid is dat de afhankelijkheid zich voordoet op 

individueel niveau. Dit kan het geval zijn wanneer de overtreder en de 
controleur een persoonlijke relatie hebben. De overtreder probeert de 
controleur te misleiden, de controleur probeert dat te voorkomen. De 
consequentie is dat de errortermen ε1i en ε2i gecorreleerd zijn. Dit leidt 
tot een gecompliceerde uitdrukking voor de log likelihood, waarin een 
numerieke integraal voorkomt, maar op basis waarvan de vectoren β1 
en β2 wel geschat kunnen worden.

Bij sommige overtredingen, zoals belastingontduiking, ligt het voor de 
hand om niet alleen te kijken naar de vraag of het al dan niet gebeurd is, 
maar ook om welk bedrag het dan gaat. Met andere woorden, er wordt dan 
gekeken naar een variabele L1i waarvoor geldt

 L1i = y1i (mate van overtreding) als y1i>0
           0   (volgens de wet)           als y1i≤0

Wanneer F de normale verdelingsfunctie is, heet L1i de tobit. In dat geval 
kan de log likelihood worden geschreven als
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waarbij f de kansdichtheid van F is en σ1 de (mee te schatten) standaard-
afwijking is van F. Vanwege het feit dat in de aanvullende modellen 
varianties en correlaties moeten worden geschat is het rekentechnisch 
handig om de normale verdeling te gebruiken.

In Brehm en Hamilton (1996), Wang (2003) en Scholz en Wang (2006) 
wordt nog een derde proces aan het systeem toegevoegd. Inhoudelijk gaat 
het hierbij om milieubelastende activiteiten door bedrijven, bijvoorbeeld 
lozingen, die ze vrijwillig kunnen aangeven. In dat geval kunnen ze een 
vergunning kopen. De variabelen

 y3i = β3’x3i + ε3i
en
 L3i = 1 (vrijwillig aangegeven)       als y3i>0
          0 (niet vrijwillig aangegeven) als y3i≤0

beschrijven dit proces. In de vector β3 staan de regressiecoëfficiënten die 
dit gedrag beschrijven. De log likelihood wordt hiermee iets complexer, 
maar niet wezenlijk anders dan bij het basismodel.

2.6 Surveys op basis van postcodes

2.6.1 De methode

Nederland is ingedeeld in een fijnmazig netwerk van postcodegebieden. 
Van deze postcodes zijn op het meest gedetailleerde niveau (6 digits) 
kenmerken bekend. Uiteraard zijn van deze kenmerken ook de landelijke 
verdelingen bekend. Dit maakt het mogelijk om het postcodebestand 
als steekproefkader te gebruiken. Bij verborgen populaties die sterk 
gelieerd zijn aan bepaalde postcodegebieden, of aan postcodegebieden 
van een bepaald type, biedt dit de mogelijkheid om via postcodevaria-
belen tot landelijke omvangschattingen te komen. Voor de hand liggende 
populaties zijn daklozen, drugsverslaafden, prostituees en met name ook 
illegalen, omdat in de vreemdelingenadministratie (vroeger VAS, met 
ingang van 1 april 2005 PSH-V) wordt vastgelegd in welk postcodegebied 
hun woonadres is.
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Figuur 4: Twee 6-digit postcodegebieden in de buurt van Den Haag 
Holland Spoor

Toelichting bij foto's

De vreemde licht-donker-scheiding is een bedoeld effect: daarmee wordt aangegeven 

wat één postcodegebied is (het donkere telt niet mee).

In Leerkes e.a. (2004) blijkt uit kwalitatief onderzoek dat illegalen sterk 
zijn gebonden aan bepaalde wijken. De oorzaken zijn:
– sociaal, steun van legale en illegale migrantengemeenschappen
– huisvestingsmogelijkheden
– economische mogelijkheden.

Dit wordt bevestigd door kwantitatieve analyses, gebaseerd op de in het 
VAS geregistreerde aanhoudingen. Dit zijn er tot en met 2003 in het totaal 
ongeveer 100.000, waarbij van 45.000 het woonadres (en dus de postcode) 
is geregistreerd. De analyses zijn uitgevoerd voor verstedelijkte gebieden op 
kenmerken die gekoppeld zijn aan de postcodes op 4-digit-niveau. Wijken 
met een hoge concentratie illegalen hebben de volgende kenmerken
– % niet westerse allochtonen is 25% (tegenover 11% voor alle 

verstedelijkte gebieden)
– % alleenstaanden is 43% (28%)
– Zwak economisch profiel

– Waarde huizen gemiddeld € 62.000 (€ 76.000)
– Gemiddeld inkomen € 14.576 (€ 15.095)
– Werkloosheid 4% hoger

– 7 vestigingen bedrijven commerciële dienstverlening per 
100 bewoners tegen 6 vestigingen voor alle verstedelijkte gebieden.

De wijkgebondenheid maakt schattingsmethoden waarin de wijken 
worden betrokken aantrekkelijk.
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De gedachte om schattingen te baseren op een steekproef van postco-
degebieden komt voort uit de volgende redenering. Stel dat in ieder 
afzonderlijk postcodegebied uit de steekproef op 6-digit-niveau het aantal 
leden van een verborgen populatie kan worden vastgesteld. Het geschatte 
aantal leden in het ie postcodegebied in de steekproef noemen we mi. Van 
het postcodegebied is een vector xi van hulpvariabelen bekend, waarvan 
de bekende landelijke totalen staan in de vector t. Zulke variabelen 
kunnen zijn: type woningen, aantallen kinderen of opleidingsniveau in 
het gebied. Dan worden op basis van de steekproefwaarnemingen voor 
het ie postcodegebied in de steekproef gewichten wi bepaald op zo’n 
manier dat de gewogen som van de variabelen xi gelijk is aan t, ofwel alle 
bekende hulpinformatie telt op tot de landelijk bekende totalen (Kish, 
1992; Kalton en Flores-Cervantes, 2003). Dan is het de verwachting dat de 
gewogen som van de mi ook een nauwkeurige schatting is van het lande-
lijke omvang van de verborgen populatie. De steekproef is ‘representatief’ 
gemaakt naar t, dus bijvoorbeeld naar type woningen, aantallen kinderen 
en opleidingsniveau. Daarnaast is in het geval van illegalen het aantal 
aanhoudingen in het postcodegebied een interessante hulpvariabele. De 
steekproef kan dus ook representatief worden voor het aantal aanhou-
dingen! Er is echter een achilleshiel: de nauwkeurigheid waarmee de 
individuele mi waargenomen kunnen worden.

Wanneer de relatie tussen postcodekenmerken en de mi bekend is, lenen 
de postcodegebieden zich ook uitstekend voor het trekken van gestrati-
ficeerde steekproeven. Daarbij is het strikt genomen niet eens nodig dat 
de rest van de hier beschreven methodiek wordt gevolgd. Ook andere 
methoden die schattingen van het aantal illegalen per stratum opleveren 
profiteren van de ‘normale’ variantiereductie die optimale stratificatie 
met zich meebrengt.

2.6.2 Status van schatten op basis van postcodes

Deze status is nihil, want er zijn geen wetenschappelijk beschreven 
toepassingen. Gezien het feit dat binnen Nederland twee concurrerende 
bedrijven postcodesegmentaties aanbieden, wordt het concept binnen 
de marketing kennelijk met succes toegepast. Er is wel een methode die 
op het schatten met postcodegebieden lijkt. Deze methode heet area 
sampling (Kish, 1965). Daarbij worden huizenblokken getrokken. Deze 
worden echter alleen gebruikt om daarna ‘gewone’ meertrapssteekproe-
ven te trekken, en niet om verborgen populaties te schatten. De methode 
is in de Verenigde Staten zeer populair omdat men daar niet de beschik-
king heeft over een bevolkingsregister. In strikte zin is dan ook de gehele 
populatie van de Verenigde Staten een ‘verborgen populatie’, waarvoor op 
een indirecte manier steekproeven worden getrokken.
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2.6.3 Toepassingsgebieden

Potentiële toepassingen zijn schattingen van alle verborgen populaties die 
op basis van postcodekenmerken te karakteriseren zijn. Naast daklozen, 
drugsverslaafden, prostituees en illegalen kan hierbij ook worden gedacht 
aan aandoeningen onder de bevolking als gevolg van een milieudelict. Er 
is ons echter geen literatuur bekend waarbij gebruik wordt gemaakt van 
postcodevariabelen, de informatie over postcodes die door commerciële 
bedrijven wordt verzameld.

2.6.4 Verschillende benaderingen

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om de mi te schatten. We 
beschrijven ze hier in algemene termen Hiervoor zijn verschillende opties, 
waarvan het realiteitsgehalte op dit moment nog niet duidelijk is.
1 Controle door de politie of andere toezichthoudende instantie. Een 

aantal postcodegebieden wordt geselecteerd waar de politie het aantal 
leden van de verborgen populatie poogt te tellen.

2 Waarneming door getrainde deskundigen, die goed in staat 
zijn mensen van een bepaalde bevolkings- of probleemgroep 
te herkennen. Deze methode wordt buiten het kader van 
postcodesteekproeven wel gebruikt onder de naam targeted sampling 
(Watters en Biernacki, 1989). Een alternatief is dat gebruik wordt 
gemaakt van vertrouwde personen die toegang hebben tot de 
woonadressen, privileged access interviewing (Kuebler en Hausser, 
1997; Powis e.a., 1999). De hulpinformatie kan worden gerelateerd aan 
het postcodegebied waar de personen zich ophouden (zeker als ze 
geen adres hebben) of aan hun woonadres.

3 Face to face-enquêtes, waarbij een interviewer erop uit wordt 
gestuurd om in een postcodegebied iemand te vinden die weet 
hoeveel leden van de verborgen populatie er bij benadering wonen of 
althans daarvan een schatting durft te maken.

4 Een enquête bij een groot internetpanel, waarbij in voldoende 
relevante postcodegebieden respondenten te vinden zijn. Aan hen 
kan worden gevraagd om een schatting te geven van bijvoorbeeld 
het aantal leden van de verborgen populatie in het buurhuis. Dit 
aantal kan worden opgehoogd met het aantal woningen in het 
postcodegebied.

5 Een probleem bij methode 4 kan zijn dat relatief veel huizen waar 
leden van de verborgen populatie wonen buren van elkaar zijn. In dat 
geval hebben informanten relatief weinig leden als buren en wordt bij 
rapportage over het buurhuis het aantal leden onderschat. Dezelfde 
vraag kan daarom worden gesteld voor het hele postcodegebied, 
mits automatisch kan worden weergegeven om welke straatnaam en 
huisnummers het gaat.
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6 Schattingen per postcodegebied kunnen ook (mede) gebaseerd 
worden op informatie van scholen en artsen met wie leden van de 
populatie in contact komen en van wie dan een woonadres bekend 
moet zijn. De vraag is hoe selectief de postcodegebieden zijn waarover 
gegevens verkregen kunnen worden en in welke mate de selectiviteit 
kan worden verholpen door naar de juiste variabelen te herwegen.

Uiteraard is voor de levensvatbaarheid van de postcodemethode slechts 
nodig dat één van deze benaderingen werkt.

2.6.5 Uitvoerbaarheid

Omdat het idee nieuw is, en de situatie in Nederland niet vergelijkbaar 
is met vrijwel het gehele buitenland, is enige voorzichtigheid geboden 
ten aanzien van beweringen over uitvoerbaarheid. Het opzetten van 
een survey via een gestratificeerde steekproef met postcodegebieden 
als steekproefkader is geen probleem. De grote internetpanels die in 
Nederland beschikbaar zijn bevatten in de regel een voldoende aantal 
respondenten per stratum. Het verdelen van andere typen informanten 
over de strata is ook altijd wel te realiseren. Daarmee staat en valt de 
aanpak met het verkrijgen van valide schattingen per postcodegebied, de 
mi dus. De mogelijkheden daartoe verschillen per toepassing. Wellicht 
laat het aantal prostituees in een postcodegebied (van slechts 17 adressen) 
zich gemakkelijker tellen dan het aantal illegalen.

2.6.6 Toepasbaarheid bij het schatten van het aantal illegalen

De benaderingen die in het voorgaande in het algemeen zijn genoemd 
kunnen worden verbijzonderd naar de problematiek van het schatten van 
de omvang van de illegalenpopulatie.
1 Controle door de vreemdelingendienst. Een aantal postcodegebieden 

worden geselecteerd waar de vreemdelingendienst het aantal illegale 
vreemdelingen telt. Mogelijk stuit dit op juridische problemen.

2 Waarneming door getrainde deskundigen. Dit kunnen 
welzijnswerkers zijn of anderzijds legale allochtonen die het 
vertrouwen in een buurt genieten, maar ook begrijpen dat de 
informatie anoniem wordt verwerkt en nooit gebruikt zal worden om 
individuele personen op te pakken of specifieke postcodegebieden uit 
te kammen.

3 Face to face-enquêtes, waarbij een interviewer erop uit wordt 
gestuurd om in een postcodegebied iemand te vinden die weet 
hoeveel illegalen er bij benadering wonen of althans daarvan een 
schatting durft te maken. Binnen het Nederlandse interviewerscorps 
is er een groep die er eer in stelt om dit soort opdrachten tot een 
goed einde te brengen. Wel moet worden onderzocht of ze er ook 
daadwerkelijk toe in staat zijn.
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4 Een enquête bij een groot internetpanel, waarbij in voldoende 
relevante postcodegebieden respondenten te vinden zijn. Aan hen 
kan worden gevraagd om een schatting te geven van bijvoorbeeld het 
aantal illegale vreemdelingen in het buurhuis. Dit aantal kan worden 
opgehoogd met het aantal woningen in het postcodegebied.

5 Dezelfde vraag kan worden gesteld voor het hele postcodegebied, 
mits automatisch kan worden eergegeven om welke straatnaam en 
huisnummer het gaat.

6 Schattingen per postcodegebied kunnen ook (mede) gebaseerd 
worden op informatie van scholen en artsen met wie illegalen in 
contact komen en van wie dan een woonadres bekend moet zijn. 
De vraag hoe selectief de postcodegebieden zijn waarover gegevens 
verkregen kunnen worden en in welke mate de selectiviteit kan 
worden verholpen door naar de juiste variabelen te herwegen.

Uit Leerkes e.a. (2004) blijkt dat de kennis over de aanwezigheid van 
illegalen in de buurt van persoon tot persoon verschilt:

‘Uit de gesprekken blijkt dat de meerderheid van de respondenten 
weet dat zich in de wijk illegalen bevinden. Een kwart van de respon-
denten heeft weliswaar niet direct met illegalen in de wijk te maken, 
maar heeft het vernomen via de media of andere buurtbewoners. 
…De tweede groep mensen die illegalen kan identificeren doet dit 
voornamelijk op basis van persoonlijk contact dat zij met hen hebben. 
Een aantal respondenten kent één of meerdere illegalen, soms bij 
naam.’ (pp. 163-164).

Vanwege deze verschillen gaat bij de meeste strategieën de schatting 
vergezeld van een subjectieve inschatting van de informant over de 
betrouwbaarheid ervan. Dit zal ertoe leiden dat een deel van de schattin-
gen niet wordt gebruikt; ongetwijfeld zal dat selectief gebeuren, waarna de 
verkregen hulpinformatie over de postcodegebieden kan worden gebruikt 
om hiervoor te corrigeren. Dit kan een gelegenheid zijn om Detection 
Controlled Estimation een keer in de praktijk toe te passen.

Hoe kan blijken hoe valide de informatie is die op één of meerdere van 
de bovenstaande manieren wordt verzameld? Hier valt achter te komen 
door te controleren hoe goed de informatie correleert met de variabelen 
waarvan we al weten dat het goede predictoren zijn. Dit zijn het aantal 
aanhoudingen en de kenmerken van de postcodegebieden die wijzen 
op de aanwezigheid van illegalen. Eventueel kan andere bekende infor-
matie van de politie (bijvoorbeeld over plaatsen waar op dat moment 
illegalen werken) ook worden gebruikt als validatiemogelijkheid. Ook de 
subjectieve inschatting van de waarde van de informatie kan mede ter 
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validatie dienen: hoe hoger de subjectieve betrouwbaarheid, hoe hoger de 
verwachte correlatie met de predictoren. Dit zegt overigens weinig over 
een onzuiverheid in het absolute niveau. Als alle schattingen de helft van 
de ware scores zijn is dat aan correlaties niet te zien, maar het maakt wel 
aannemelijk dat toe- en afnames van het aantal illegalen in de monitor 
zichtbaar zullen worden. Om het absolute niveau te valideren is er slechts 
één oplossing: fysiek controleren of de geschatte aantallen per postcode-
gebied kloppen.

Een aantal andere randvoorwaarden valt wel tegen geringe kosten bij 
voorbaat te controleren. Dit betreft
a het aantal verschillende postcodes waar gepakte illegalen wonen of 

woonden
b het aantal leden van een groot panel dat woont in een postcodegebied 

waar ook gepakte illegalen wonen of woonden
c de relatie tussen het al dan niet postcodegebied zijn waar gepakte 

illegalen wonen of woonden en de andere kenmerken van het 
postcodegebied

Ad a. Dit kan worden onderzocht door de geregistreerde postcodes van 5 
jaren VAS te analyseren. Bij ongeveer de helft van de aanhoudingen is de 
postcode geregistreerd. Dit resulteerde in 11517 verschillende postcodes. 
Figuur 5 geeft de groei aan van het aantal verschillende postcodes over 
de tijd. Opmerkelijk is dat de groei in het aantal verschillende postcodes 
na verloop van jaren niet afneemt.4 In 2003 kwamen er gemiddeld 122 
nieuwe postcodes per maand bij. De consequentie is dat de postcodes 
waar aangehouden illegalen wonen niet zodanig scheef verdeeld zijn dat 
het hierdoor onmogelijk wordt om betrouwbare schattingen te doen.

Ad b. In een steekproef van 923 postcodegebieden waarin in 2003 illega-
len waren aangehouden bleken in 90 postcodegebieden huishoudens lid 
te zijn van het CAPI@Home panel van TNS NIPO. Dit komt neer op een 
kleine 10 procent. Bij een beschikbaarheid van 5000 postcodegebieden 
(niet onredelijk gezien de uitkomsten onder a.) kan dus op ongeveer 500 
respondenten worden gerekend die wonen in postcodegebieden waar zich 
illegalen bevinden of bevonden. Niet bekend is echter in hoeverre zij in 
staat zijn de mi binnen hun postcodegebied te schatten.

4 Dit ligt aan het lage aggregatieniveau. Bij een vergelijkbare analyse van postcodegebieden op 4-digit-
niveau loopt het aantal nieuwe postcodegebieden per tijdseenheid aanzienlijk terug.
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Figuur 5: Aantal verschillende postcodes op 6-digit-niveau waar 
aangehouden illegalen wonen naar voortschrijdend aantal 
maanden in het VAS
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Ad c. In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van de mate waarin op 
basis van postcodevariabelen kan worden voorspeld of hier illegalen zijn 
aangehouden. De analyses zijn uitgevoerd op 6-digit-niveau. De multi-
pele correlatie tussen de postcodevariabelen en de postcodegebieden 
met aangehouden illegalen is 0,40, hetgeen neerkomt op een verklaarde 
variantie van 16%. Opvallend daarbij was dat credit score, hoogte van de 
schulden in de wijk, de variabele was die veruit het meeste verklaarde. 
Postcodegebieden met illegalen zijn kennelijk postcodegebieden waar 
mensen op de pof leven. Deze relatie is des te opmerkelijker omdat, om 
privacyredenen, deze variabele slechts op 5-digit-niveau kon worden 
gebruikt. Leerkes e.a. (2004) behaalden bij een dergelijke analyse een 
verklaarde variantie van 24%. Een belangrijk verschil is echter dat in dat 
onderzoek op een hoger aggregatieniveau werd gemeten, namelijk 4-digit-
postcodegebieden. Deze benadering is hier niet goed bruikbaar, omdat 
in rede niet kan worden verondersteld dat een informant een volledige 
schatting kan geven van het aantal illegalen in een 4-digit-postcode-
gebied.
De conclusie is dat
a er voldoende postcodegebieden zijn waar illegalen wonen die worden 

aangehouden
b er voldoende respondenten zijn die in de postcodegebieden wonen 

waar illegalen worden aangehouden
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c de postcodekenmerken voldoende gerelateerd zijn aan het verwachte 
aantal illegalen

maar dat is op zichzelf nog geen garantie dat de methode werkt. Eén vraag 
is nog niet beantwoord: kunnen op 6-digit-postcodeniveau de mi met 
voldoende nauwkeurigheid worden gemeten, hetzij door respondenten in 
een interview, hetzij door getrainde interviewers die de buurten ingaan 
hetzij door deskundigen of privileged access interviewers.

2.6.7 Samengevat

– Op welk terrein is de methode toegepast? Geen
– Wat wordt er precies onderzocht met de methode? Het aantal leden 

van een verborgen populatie wordt gemeten door ze per 6-digit-
postcodegebied te meten en een keur aan hulpvariabelen te gebruiken 
om de steekproefaantallen op te hogen naar de populatie.

– Van welke gegevens wordt er gebruikgemaakt? Er wordt gebruik 
gemaakt van een gestratificeerde steekproef uit postcodegebieden, 
waar de aantallen van de verborgen populatie worden geschat.

– Wat levert de methode op? Minimaal een schatting van de totale 
omvang van de verborgen populatie. Daarnaast kunnen, afhankelijk 
van het gekozen model, verschillende karakteristieken worden 
gegeven van de woonomgeving van illegalen.

– Wat zijn de assumpties en de beperkingen van de methode? De 
belangrijkste assumptie is dat het aantal leden van de verborgen 
populatie op de een of nadere manier waarneembaar is. Daarnaast 
wordt verondersteld dat enigszins betrouwbare postcodegegevens 
worden aangeschaft bij een bedrijf dat deze in de aanbieding heeft.

– In hoeverre is de methode geschikt om de omvang van de 
illegalenpopulatie te meten? De methode staat en valt bij het 
nauwkeurig schatten per 6-digit-postcodegebied. Naar de vraag of dit 
inderdaad lukt is nog onvoldoende onderzoek gedaan. Wel is duidelijk 
dat aan een aantal randvoorwaarden in termen van aantallen en 
relaties is voldaan.
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Bijlage – Uitwerking schatting op basis van postcodekenmerken

De grondgedachte achter het idee van een survey op basis van postcodes 
is dat gebruik kan worden gemaakt van het de aanhoudingen in het VAS, 
respectievelijk PSH-V, die (gedeeltelijk) aan postcode zijn gekoppeld. Het 
aantal aanhoudingen in postcodegebied i in een bepaald tijdvak noemen 
we ai. Hiervan hebben we ook een totaal aantal A. Dan valt bij een steek-
proef van omvang n op de volgende manier een ratioschatter M̂ voor het 
totaal aantal illegalen te construeren

 
Wanneer er in het totaal 10.000 aanhoudingen zijn, en we treffen 100 
aanhoudingen in de postcodegebieden in de steekproef aan alsmede 150 
illegalen, dan wordt het totaal aantal geschat als 10.000*150/100=15.000 
illegalen.
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Over de mate waarin andere bekende variabelen bruikbaar zijn als 
hulpvariabelen kan een uitspraak worden gedaan door het verband te 
onderzoeken met het al dan niet gehuisvest zijn van aangehouden illega-
len. De variabelen die zijn onderzocht zijn aangekocht bij Experian. 
Dit betreft kenmerken van 5000 aselecte postcodegebieden en van 963 
gebieden waarvan uit het VAS bekend was dat daar in 2003 aangehou-
den illegalen woonden. Daarvan bleken er bij controle overigens 33 niet 
te bestaan, een indicatie dat de gegevens uit VAS niet geheel betrouw-
baar zijn. Met de kenmerken zijn regressieanalyses uitgevoerd, waarbij 
het onderscheid ‘bevat wel/niet aangehouden illegalen’ de afhankelijke 
variabele was. De meest relevante selectie van deze analyses is opgeno-
men in tabel 4. Daarbij moet worden bedacht dat er in deze situatie 
geen nominale variabelen zijn, omdat het beschrijvingen van postco-
degebieden betreft. Zo bestaat ‘omvang huishouden’ uit het percentage 
1-persoonshuishoudens, het percentage 2-persoonshuishoudens, 
enzovoorts, binnen het postcodegebied. In kolommen in de tabel hebben 
de volgende betekenis:
– beta: de gestandaardiseerde regressiecoëfficient (behorend bij de 

variabele gedeeld door zijn standaardafwijking)
– t: de waarde van de t-toets voor beta=0
– p: de overschrijdingskans van de toets
– r: de multiple regressiecoëfficiënt
– r2: de fractie verklaarde variantie
– r2

adj: de fractie verklaarde variantie, gecorrigeerd voor het aantal 
verklarende variabelen
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Tabel 4: Regressieanalyses teneinde het voorkomen van aangehouden illegalen in 
postcodegebieden te verklaren

beta t p r r2 r2adj 

Omvang huishouden 0,24 0,06 0,06
1-Persoonshuishoudens 0,11 1,95 0,0509

2-Persoonshuishoudens -0,1 -2,5 0,0126

3-Persoonshuishoudens 0,03 1,65 0,0993
4-Persoonshuishoudens -0,08 -2,99 0,0028
5-Persoonshuishoudens -0,04 -2,56 0,0104
6 of meer-persoonshuishoudens 0,03 1,73 0,0843

Samenstelling 
huishouden

0,16 0,03 0,02

HHS met kind 0-5 jaar -0,04 -2,84 0,0045
HHS met kind 6-12 jaar -0,03 -1,81 0,0699
HHS met kind 13-17 jaar -0,02 -1,53 0,1265
HHS met kind 18+ jaar -0,03 -1,99 0,0465
Alleenstaand, <35 jaar 0,08 4,86 0
Alleenstaand, 35+ jaar 0,04 2,3 0,0217
Echtpaar, huisvrouw <35 jaar 0,04 2,73 0,0063
Echtpaar, huisvrouw 35-54 jaar -0,03 -1,92 0,0551
Echtpaar, huisvrouw 55+ jaar -0,05 -3,38 0,0007

Religie 0,14 0,02 0,02
Rooms-Katholiek -0,02 -0,5 0,615
Protestant -0,11 -3,39 0,0007
Overige religies 0,07 2,33 0,0198
Geen religie 0,01 0,28 0,7771

Eigenaar/huurder 0,24 0,06 0,06
Koopwoning -0,15 -2,87 0,0041
Huurwoning 0,05 0,9 0,3671
Particuliere verhuur of 2e woning 0,14 5,11 0

Inkomen 0,25 0,06 0,06
Bruto inkomen < 13500 0,1 2,12 0,0344
Bruto inkomen 13500 - 20500 0,03 0,77 0,444
Bruto inkomen 20500 - 34000 -0,09 -2,61 0,0092
Bruto inkomen 34000 - 56000 -0,11 -3,63 0,0003
Bruto inkomen 56000+ -0,08 -1,84 0,0653

Sociale klasse 0,11 0,01 0,01
Sociale klasse A -0,05 -1,72 0,0863
Sociale klasse B1 -0,06 -1,82 0,0688
Sociale klasse B2 0,04 1,25 0,2103
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beta t p r r2 r2adj 

Sociale klasse C 0,01 0,43 0,6704
Sociale klasse D 0,02 1,05 0,2941

Economische 
indicatoren

0,36 0,13 0,13

Koopkrachtindex -0,08 -6,31 0
Kredietrisico (5p) 0,32 23,79 0

Totaal 0,4 0,16 0,16

Tabel 4: vervolg

Bij de omvang van het huishouden blijken aangehouden illegalen vooral 
in postcodegebieden met veel eenpersoonshuishoudens voor te komen. 
Dit was ook door Leerkes e.a. (2004) geconstateerd. Samenstelling van 
het huishouden en religie (!) vertonen betrekkelijk weinig samenhang 
met aangehouden illegalen. Het huurder zijn, met name bij particuliere 
verhuur is wel een sterke indicatie dat er aangehouden illegalen wonen. 
Dit is ook het geval in buurten met lage inkomens. Sociale klasse zegt 
weinig. Zeer verrassend is echter dat een hoge credit score (hoge schulden 
dus) een zeer sterke aanwijzing is voor de aanwezigheid van illegalen in 
het postcodegebied. Met de variabelen ‘omvang huishouden’, ‘religie’, 
‘eigenaar/huurder’, ‘inkomen’ en ‘economische indicatoren’ is tenslotte 
één regressievergelijking geschat. De bijbehorende correlaties staan in de 
rij ‘totaal’. De totale multipele correlatiecoëfficiënt is 0,40; het percentage 
verklaarde variantie is 16%. De vraag is nu, is dat veel of weinig? Er zijn 
twee redenen om aan te nemen dat de sterkte van het werkelijke verband 
tussen het voorkomen van illegalen en de postcodevariabelen in tabel 
1 is onderschat. In de eerste plaats is de nauwkeurigheid waarmee de 
postcodes zijn genoteerd verre van perfect. Dit blijkt al uit het feit dat er 33 
niet bestaande postcodes in het bestand voorkwamen, maar Leerkes e.a. 
(2004) kwamen ook al tot deze conclusie. Dit soort ruis heeft een dempend 
effect op geschatte relaties. In de tweede plaats is het oppakken van 
illegalen een stochastisch proces met, zoals de naam al zegt, stochastiek. 
Wanneer het, zoals aangenomen in Engbersen e.a. (2002), gaat om een 
heterogeen Poisson proces wordt de relatie tussen het proces en achter-
grondvariabelen versluierd. In Sikkel en Jelierse (1987) wordt aangetoond 
dat de correlaties met dit soort variabelen stijgen wanneer de periode 
waarover wordt gemeten langer is. Hetzelfde geldt wanneer het aggrega-
tieniveau hoger wordt. Het is dan ook geen wonder dat Leerkes e.a. (2004) 
in hun analyse van achtergrondvariabelen en postcodegebieden waar 
illegalen waren opgepakt kwamen tot een verklaarde variantie van 24% in 
plaats van 16%.
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De vraag is nu: zal een toekomstig onderzoek waarin de mi per 6-digit-
postcodegebied worden gemeten profiteren van dit veronderstelde 
sterkere verband tussen de aanwezigheid van illegalen en postcodeken-
merken. Daar waar het gaat om het goed registreren van postcodes is het 
antwoord ondubbelzinnig ja. Maar wanneer er op de gerapporteerde mi 
meer ruis zit dan op de ai wordt de winst die kan worden geboekt met het 
gebruik van de postcodevariabelen tenietgedaan. Dus voordat langs deze 
lijnen een groot survey wordt opgezet moet hier ondubbelzinnig duide-
lijkheid over komen.

2.7 Randomized response

Soms weet je wel wie je moet benaderen om gegevens te verzamelen over 
verborgen populaties, maar je bent bang dat de personen die je benadert 
niet eerlijk zullen antwoorden als je de vragen over de verborgen popula-
tie stelt. Een voorbeeld is dat je werkgevers zou willen benaderen over het 
in dienst hebben van illegalen. Van werkgevers is het mogelijk een goede 
steekproef te trekken, maar als je vraagt of zij wel eens illegalen in dienst 
hebben gehad, dan kunnen zij hierover liegen. De reden van dit liegen is 
dat er hier sprake is van een gevoelig onderwerp.

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste methode die er voor 
kan zorgen dat mensen eerlijk antwoorden op vragen naar een gevoelig 
onderwerp: randomized response. Er zijn meer methoden voor het beant-
woorden van gevoelige vragen, maar we beperken ons tot deze omdat uit 
onderzoek is gebleken dat randomized response de meest succesvolle 
methode is, en deze methode ook is toegepast bij onderzoek naar de 
omvang van de populatie illegalen.

2.7.1 De methode

Dataverzameling
Randomized response is een methode voor het meten van de preva-
lentie van sensitieve meningen, attitudes of gedrag, zoals bijvoorbeeld 
wetsovertredingen, het drugs- en alcoholgebruik en seksualiteit. Vragen 
over dit soort onderwerpen worden door de respondenten vaak als bedrei-
gend ervaren waardoor zij de neiging hebben om sociaal wenselijke 
antwoorden te geven. Randomized response is een methode die speciaal 
ontworpen is om het bedreigende karakter van de vragen te minimalise-
ren en zo de validiteit van de antwoorden te verhogen.
In randomized response worden de antwoorden op de gevoelige vragen 
mede door kans bepaald. Dit kan op verschillende manieren. Zo gooit 
de respondent in de zgn. ‘forced response’-methode van randomized 
response bijvoorbeeld 2 dobbelstenen en beantwoordt vervolgens de 
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vragen op basis van het gegooide aantal ogen. Bij 2, 3 of 4 is ‘ja’ verplicht 
en bij 11 of 12 is ‘nee’ verplicht. Bij alle overige worpen antwoordt de 
respondent naar waarheid. Op die manier weet niemand of een waar of 
een verplicht antwoord is gegeven en is de privacy van de respondent 
gewaarborgd. In andere randomized response methoden wordt gebruik 
gemaakt van andere ‘randomizers’ dan dobbelstenen, kunnen de kansver-
houdingen wisselen, en wordt er soms met alternatieve vragen A en B 
gewerkt, waarbij de keuze van de vraag bepaald wordt door uit uitkomst 
van de ‘randomizer’. Meer informatie is te vinden in Fox en Tracy (1986). 
De door de Universiteit Utrecht geschreven website www.randomizedres-
ponse.nl adviseert het gebruik van de forced response-methode.
Het in randomized response gehanteerde kanselement genereert echter 
wel fouten in de data; het kan immers zijn dat de respondent verplicht is 
‘ja’ te antwoorden terwijl het ware antwoord eigenlijk ‘nee’ is. Door deze 
fouten er uit te filteren kan toch een juiste prevalentieschatting worden 
verkregen. Dit gaat echter wel ten koste van de betrouwbaarheid van de 
schattingen, waardoor grotere steekproeven nodig zijn dan met directe 
vragen om eenzelfde betrouwbaarheid te bereiken.
We bespreken hier de ‘forced response’-methode, omdat deze in 
Nederland het vaakst is gebruikt. Als voorbeeld is hieronder een stukje 
uit een instructie aan de respondenten bij forced response weergegeven, 
waarbij de antwoorden op de computer dienden te worden ingevoerd:

Als u 2, 3, of 4 hebt gegooid druk dan op ‘ja’
Als u 11 of 12 hebt gegooid druk dan op ‘nee’
Als u 5, 6, 7, 8, 9 of 10 hebt gegooid beantwoord dan de volgende vraag:
Hebt u de afgelopen 7 dagen een of meerdere keren harder dan 120 km/
uur gereden op de snelweg?
– ja
– nee

Uit dit voorbeeldje wordt duidelijk dat wanneer de respondent bijvoor-
beeld 4 gooit hij verplicht ‘ja’ antwoordt, ook al heeft hij nooit harder dan 
120 km/uur heeft gereden.
De kans op verplicht ‘ja’ (2, 3 of 4 ogen) is 6/36 en op verplicht ‘nee’ (11 of 
12 ogen) is 3/36. Dit betekent dat gemiddeld 1 – 9/36 = 3/4 van de vragen 
naar waarheid zijn beantwoord. Als λ staat voor de proportie ja-antwoor-
den in de steekproef, θ voor het de kans op een verplicht ja-antwoord 
(6/36), p voor de kans op een niet-verplicht antwoord (3/4) en n voor het 
aantal respondenten, dan kan de werkelijke prevalentie van het gevoelig 
gedrag π worden geschat met behulp van de vergelijking

 π = (λ - θ) / p ,

en de variantie van deze schatting kan worden geschat met behulp van de 
vergelijking
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 var(π) = λ(1 - λ) / np2 .

Het grote voordeel van de forced response-methode in vergelijk met 
andere methoden van randomized response is de relatief grotere efficiën-
tie zodat met kleinere steekproeven kan worden volstaan. Een nadeel 
is dat de respondent gedwongen kan worden tot foutieve antwoorden. 
Met name de situatie waarin de respondent ‘onschuldig’ is en verplicht 
‘ja’ moet antwoorden kan een gevoel van oneerlijkheid geven en leiden 
tot een verminderde bereidheid om de regels van de methode te volgen. 
Een duidelijke instructie voorafgaand aan de survey kan helpen om dit 
probleem te voorkomen of te minimaliseren.

Data-analyse
De randomized response-methode genereert fouten in de data, door het 
kanselement zijn de gegeven antwoorden immers niet de ware antwoor-
den. De prevalentie van het gevoelige gedrag in de populatie kan daardoor 
niet direct worden geschat uit de proportie ja-antwoorden in de survey, 
hiervoor is een statistische correctie nodig. Deze werd hierboven in 
formulevorm gegeven.
Er bestaan ook aangepaste statistische methoden om het verband tussen 
bepaalde groeps- of persoonskenmerken en het gevoelige gedrag te schat-
ten. Informatie hierover is te vinden op www.randomizedresponse.nl, 
Van den Hout en Van der Heijden (2002, 2004), Elffers, Van der Heijden en 
Hezemans (2003) en Lensvelt, Van der Heijden en Laudy (2006). Wij geven 
hier enkele voorbeelden.
Als voorbeeld is in tabel 5 het verband geanalyseerd tussen bijklussen 
en zwartwerken. Beide variabelen zijn afkomstig uit een onder-
zoek naar uitkeringsfraude van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (2002) en zijn gemeten volgens de forced response-
methode.

Tabel 5: Geschatte kansen op zwartwerken en bijklussen

Zwartwerken Niet zwartwerken Totaal

Bijklussen 0,077 0,075 0,152
Niet bijklussen 0,000 0,848 0,848
Totaal 0,077 0,923 1,000

In de tabel is te zien dat circa 15% van de mensen met een WAO-uitkering 
wel eens bijklust en 7.7% wel eens zwartwerkt. De grootste groep bestaat 
met 84.8% uit mensen die niet bijklussen en ook niet zwartwerken. 
De combinatie zwartwerken en niet bijklussen komt nooit voor (0.0%), 
waaruit op te maken is dat mensen die zwartwerken ook altijd bijklussen. 
Er bestaat dus een sterk verband bestaat tussen zwartwerken en bijklussen.
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Het is ook mogelijk om de relatie tussen de prevalentie van het gevoelige 
gedrag en één of meer continue, verklarende variabelen te onderzoeken. 
Ook hier wordt dan weer gecorrigeerd voor het feit dat de gevoelige vraag 
met randomized response is gemeten. Het effect van de verklarende varia-
belen op de prevalentie van het gevoelig gedrag wordt uitgedrukt in de 
zogenaamde ‘estimated probability of non-compliance’ (EPNC). De EPNC 
geeft aan met hoeveel procent de prevalentie verandert wanneer de score 
op de verklarende variabele van min één standaarddeviatie naar plus één 
standaarddeviatie gaat.
Een voorbeeld van een logistische regressie is in tabel 6 opgenomen. 
Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen de mening van mensen met 
een WAO-uitkering over het verplicht opgeven van hun vakantie aan de 
uitkerende instantie en zwartwerken.

Tabel 6: Effect op zwartwerken

Gemiddelde 
EPNC

EPNC bij –1 
stddev.

EPNC bij +1 
stddev

Effect-grootte

Opgeven vakantie 6,4 4,1 9,9 5,8

De tabel laat zien dat van de mensen die het redelijk vinden dat zij hun 
vakantie op moeten geven aan de uitkerende instantie (de gemiddelde 
mening) 6.4% wel eens zwartwerkt. Van de mensen die één standaardde-
viatie lager dan het gemiddelde scoren (deze mensen vinden het opgeven 
van de vakantie zeer redelijk) werkt 4.1% wel eens zwart en van de mensen 
die één standaarddeviatie hoger dan gemiddeld scoren (zij vinden het 
opgeven van hun vakantie niet redelijk) werkt 9.9% wel eens zwart. De 
analyse laat dus zien dat er een effect is van de mening over het verplicht 
opgegeven van vakanties aan de uitkerende instantie op het percentage 
zwartwerkers, in dit geval bedraagt de EPNC 9.9% – 4.4% = 5.8%.

2.7.2 De status van deze methode

De methode heeft grote bekendheid onder methodologen en statistici, en 
er wordt sinds de uitvinding van het oorspronkelijke idee door Warner 
(1965) nog steeds veel over gepubliceerd. Er is een uitgebreide literatuur, 
en er zijn twee handboeken, namelijk die van Chaudhuri en Mukerjee 
(1988) en Fox en Tracy (1986).
In de totale literatuur over randomized response zijn drie grotere groepen 
artikelen te onderscheiden:
– artikelen waarin nieuwe vormen van randomized response 

worden voorgesteld (maar waarin deze niet in de praktijk worden 
uitgeprobeerd);

– artikelen waarin de effectiviteit van randomized response wordt 
vergeleken met andere methoden voor gevoelige onderwerpen;

WODC_243_14.indd   Sec3:99WODC_243_14.indd   Sec3:99 5-10-2006   10:20:245-10-2006   10:20:24



100 Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen

– artikelen waarin aanpassingen van bestaande statistische 
analysetechnieken worden voorgesteld zodat ook randomized 
response-data kunnen worden geanalyseerd.

In de tweede en derde groep artikelen speelt Nederland een belangrijke 
rol. De tweede groep artikelen is recent in een meta-analyse samengevat 
door Lensvelt, Hox, Van der Heijden en Maas (2005). Hieruit bleek dat de 
randomized response-methode de meest effectieve methode is voor het 
bevragen van gevoelige onderwerpen, en dat – in vergelijking met andere 
methoden – de effectiviteit van randomized response toeneemt naarmate 
het onderwerp van onderzoek gevoeliger is. Voor artikelen uit de derde 
groep zijn verwijzingen te vinden in de vorige sectie.
In Nederland is randomized response de gangbare methode voor 
onderzoek naar regelovertreding. Het gebruik van de methode wordt 
gestimuleerd door het Expertisecentrum Rechtshandhaving van het 
Directoraat Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie.

2.7.3 Toepassingsgebieden

Overzichten van toepassingsgebieden zijn te vinden in Fox en Tracy 
(1986), Umesh en Patterson (2002), en Lensvelt e.a. (2005). Lensvelt noemt 
de gebieden abortus, sexueel gedrag, drugsgebruik, alcoholgebruik, 
crimineel gedrag, ethische problemen en houdingen, liefdadigheid, 
examenfraude en het milieu.
Door verschillende ministeries in Nederland is randomized response 
gebruikt voor het onderzoeken van de prevalentie van regelovertre-
ding: bijvoorbeeld in de WW, WAO en ABW/WWB in 2000, 2002 en 2004 
(Ministerie van SoZaWe), huursubsidie (VROM), warenwet (Ministerie 
van VWS), taxiwet, verontreiniging oppervlaktewater en de meststoffen-
wet (Ministerie van V&W). Recent is door Regioplan in opdracht van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder ondernemers 
onderzoek gedaan naar het in dienst hebben van illegalen (Mosselman en 
van Rij, 2005); zij maakten hierbij gebruik van randomized response.

2.7.4 Verschillende benaderingen

Er zijn verschillende manieren om onderzoek met randomized response 
uit te voeren. Deze manieren verschillen in de dataverzameling en in de 
data-analyse. In de dataverzameling zijn verschillende vormen van rando-
mized response te kiezen.  Deze manieren verschillen in de hoeveelheid 
veiligheid die geboden wordt aan respondenten, en in het gebruik van 
randomizers (dobbelstenen, munten, getallen op bankbiljetten). Wij 
raden onderzoekers die geinteresseerd zijn in het gebruik van randomized 
response aan kennis te nemen van www.randomizedresponse.nl.
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Er bestaan mensen die niet mee willen werken aan randomized response, 
en die de voorgeschreven procedure niet volgen door bijvoorbeeld in 
het ‘forced response’-model, systematisch ‘nee’ te zeggen ongeacht de 
vraag die aan hun wordt gesteld. In de analyse van randomized response 
maakt een recente benadering gebruik van een model waarbij deze 
groep mensen wordt geïdentificeerd, en de prevalentieschattingen voor 
het bestaan van deze groep worden aangepast (Bockenholt en Van der 
Heijden, 2004). Deze methode is al toegepast in onderzoek uitgevoerd voor 
het Ministerie van SoZaWe (Van der Heijden, Van Gils en Laudy, 2005).

2.7.5 Uitvoerbaarheid

De onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het onderzoekspro-
gramma van het Expertisecentrum rechtshandhaving van het Ministerie 
van Justitie laten zien dat randomized response in de praktijk succesvol 
uit te voeren is. Dit betekent niet dat elk randomized response-onderzoek 
een succes is. Geregeld wordt het design van het onderzoek te lichtvaardig 
opgevat, met als resultaat dat respondenten niet voldoende meewerken 
aan de procedure die de onderzoeker aan de respondent voorschotelt. 
Het is aan te raden ‘best practices’ van anderen te volgen in plaats van 
opnieuw het wiel uit te vinden (zie www.randomizedresponse.nl, voor 
beschrijvingen hiervan). Verder dient bij het opzetten van het onder-
zoek rekening gehouden te worden met het feit dat, ongeacht het design, 
randomized response veel grotere steekproeven behoeft om tot een 
acceptabel betrouwbaarheidsinterval voor de schattingen te komen (een 
factor 4 is niet ongewoon). Ten derde dient het gevoelige gedrag voldoende 
vaak voor te komen (bijvoorbeeld vanaf ongeveer 4%), omdat anders het 
probleem van de steekproefomvang nog pregnanter wordt. Ten slotte 
kent de randomized response-methode de beperking dat er nog geen 
werkende methode is voor het verzamelen van kwantitatieve informatie. 
De randomized response-methode heeft ook als nadeel dat het stellen van 
vervolgvragen niet mogelijk is, doordat het onduidelijk is of een ‘ja’ op de 
eerste vraag voor een individu ook verwijst naar een ‘werkelijk ja’.

2.7.6 Toepasbaarheid bij het schatten van het aantal illegalen

Recent is door Mosselman en van Rij (2005) randomized response toege-
past in een onderzoek onder werkgevers om het aantal werkgevers te 
schatten dat gebruik maakt van illegale werknemers. Wij komen hierop 
terug in hoofdstuk 3.
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2.7.7 Samengevat

– Op welk terrein is de methode toegepast? Op verschillende terreinen die 
gezien kunnen worden als gevoelig.

– Wat wordt er precies onderzocht met de methode? De prevalentie van 
gevoelig gedrag, en relaties tussen verklarende variabelen en het 
gevoelige gedrag.

– Van welke gegevens wordt er gebruikgemaakt? Survey gegevens.
– Wat levert de methode op? Inzicht in de prevalentie van gevoelig 

gedrag en in de sterkte van verbanden tussen het gevoelige gedrag en 
verklarende variabelen.

– Wat zijn de assumpties en de beperkingen van de methode? Een 
veronderstelling is dat mensen zich houden aan het randomized 
response-design dat de onderzoeker hun voorlegt. Een nieuwe 
ontwikkeling is dat specifieke afwijkingen van dit design ook worden 
gedetecteerd en dat hiervoor kan worden gecorrigeerd.

– In hoeverre is de methode geschikt om de omvang van de illegalen-
populatie te meten? Het moet mogelijk zijn een survey te doen. Een 
survey onder een groep met als vraag of men illegaal is/was, lijkt geen 
haalbare kaart. Door zich specifiek te richten op illegalen met werk, 
kunnen werkgevers worden benaderd en kan aan hun vragen worden 
gesteld over het in dienst hebben van illegalen. Dit is ook gebeurd in 
Nederland.
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tion – A review
International Statistical Review, jrg. 70, 2002, pp. 269-288

Hout, A. van den, P.G.M. van der Heijden
The analysis of multivariate misspecified data, with special attention to 
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A validation of a computer assisted randomized response survey for 
measuring fraud in social security
Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 169, 2006, pp. 305-318

Mosselman, M., C. van Rij
Naleving van de Wet arbeid vreemdelingen – Een eerste onderzoek onder 
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2.8 De Delphi-methode

2.8.1 De methode

Na het zien van alle voetangels, klemmen en complexe statistiek die het 
schatten van verborgen populaties met zich meebrengt, kunnen wij ons 
voorstellen dat de lezer zich liever tot een orakel wendt. Daarin voorzien 
wij in deze voorlaatste methodeparagraaf. De techniek is gebaseerd op het 
combineren van inschattingen van deskundigen. De basisprocedures van 
de Delphi-methode zijn de volgende
– Er wordt een panel van deskundigen samengesteld die ieder een eigen 

kijk hebben op het probleemgebied.
– De deskundigen komen niet direct met elkaar in contact. Ze nemen 

WODC_243_14.indd   Sec3:103WODC_243_14.indd   Sec3:103 5-10-2006   10:20:265-10-2006   10:20:26



104 Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen

kennis van elkaars inbreng via een moderator die de input anoniem 
distribueert.

– De deskundigen geven de eerste ronde hun mening over een bepaald 
probleemgebied, in dit geval de omvang van een verborgen populatie.

– In de tweede ronde worden ze met elkaars mening geconfronteerd; 
ze stellen hun mening bij en/of motiveren hun mening in de tweede 
ronde.

– Deze procedures wordt in volgende rondes herhaald, idealiter tot de 
meningen convergeren (en er dus één gezamenlijke schatting van 
de omvang van de populatie is) of anders tot de meningen niet meer 
veranderen.

De methode is bedoeld om de gezamenlijke kennis van de deskundigen 
te benutten, zonder last te hebben van de problemen die in persoonlijke 
discussies een rol kunnen spelen, zoals conflicten en het domineren van 
de meest verbaal vaardige personen.

2.8.2 De status van Delphi

De Delphi-methode is in de jaren ’50 ontwikkeld in de RAND corporation. 
Het doel was om een aantal wetenschappelijke doorbraken te voorspel-
len. Per wetenschapsgebied werd aan een aantal experts gevraagd om 
aan te geven welke belangrijke ontwikkelingen de wereld de komende 50 
jaar te wachten stonden. Na een aantal ronden was een redelijke mate van 
consensus bereikt (Dalkey en Helmer, 1962; Management Review, 1967). 
Voorbeelden van de voorspellingen waren de invoering van kernenergie 
(voorspelling: 1986), het ontwikkelen van een antizwaartekrachtsinstru-
ment (2063) en het gebruik van telepathie bij communicatie (nooit). Na 
de ontwikkeling van de methode werd Delphi snel populair. In de vroege 
jaren ’70 waren er al meer dan 1000 toepassingen bekend (Henschel, 1982).
Ondanks haar populariteit is Delphi niet onomstreden. Sommigen 
vinden dat deze techniek, die nota bene naar een orakel is genoemd, door 
zichzelf respecterende wetenschappers niet serieus kan worden genomen. 
Binsbergen e.a. (1988) concluderen

‘Hoewel het toepassen van de methode tot bruikbare resultaten 
kan leiden, … kan het gebruik van resultaten van toepassing van de 
methode niet worden gelegitimeerd door te wijzen op de wetenschap-
pelijke status van de methode. Gebruik van de Delphi-methode binnen 
sociaal wetenschappelijk onderzoek zou dan ook vermeden moeten 
worden.’

Met meer laag bij de grondse argumenten concludeert Spinelli (1983) dat 
de convergentie van de methode soms tegenvalt omdat professionals van 
nature veel te eigenwijs zijn. De vraag is dan ook of Delphi met andere 
argumenten te rechtvaardigen valt dan ‘er komt altijd wat uit’. Toch zijn 
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zulke argumenten, juist wanneer de output numeriek is, er wel. In Rowe 
en Wright (1999) wordt een overzicht gegeven van 27 evaluatiestudies 
van Delphi. Niet verrassend, maar wel prettig, is dat er overweldigend 
bewijs is dat de consensus na de eerste ronde toeneemt. Kennelijk vinden 
de deskundigen elkaar in de regel wel. Daarnaast blijkt uit vergelijking 
met reeds bekende cijfers of voorspellingen die inmiddels gecontroleerd 
kunnen worden dat de uitkomsten van Delphi aan het eind nauwkeuriger 
zijn dan in de eerste ronde. Ook levert Delphi nauwkeuriger resultaten 
dan andere groepsprocessen. Met andere woorden: daar waar een weten-
schappelijke evaluatie van Delphi mogelijk is (toegegeven: dat is geen 
aselecte steekproef uit alle toepassingen) blijkt de methode beter te zijn 
dan vergelijkbare alternatieven.

2.8.3 Toepassingsgebieden

Technologie
Door zijn ongrijpbaarheid is technologie een dankbaar onderwerp voor 
velen. Daarbij kan het om heel praktische zaken gaan, zoals technolo-
gische hulpmiddelen in een bibliotheek, met name voor gehandicapte 
studenten (Green en Gillespie, 2001), problemen bij het internetgebruik 
bij bibliotheken (Khosrow-Pour en Herman, 2001) of zoeksystemen naar 
muziek (Downie, 2004). Uiteraard is het creëren van toekomstvisies een 
andere populaire toepassing: de toekomst van elektronische wetenschap-
pelijke tijdschriften (Keller, 2001), gevolgen van de opkomst van het 
internet voor reisbureaus (McCubbrey, 1999; Anckar 2003) of de toekom-
stige ontwikkelingen in de telecommunicatie (Pelton, 1981; Johnson, 
1976). Van nog visionairder aard is het genereren van collectieve intelli-
gentie door een netwerk van computers (Bolognini, 2004).

Medisch
Bij medische onderwerpen is vaak een team van deskundigen betrokken. 
Ieders competentie moet op de juiste manier in het besluitvormings-
proces worden ingebracht, zoals bij informatieverschaffing over de 
volksgezondheid in ontwikkelingslanden (Oranga en Nordberg, 1993), 
classificatie van doodsoorzaken bij perinatale sterfte (Lavoie en Dever, 
1987), het verlenen van zorg aan oudere kinderen die aan Sickle Cell 
Disease lijden (Telfair e.a. 2004) of het wegen van argumenten voor de 
liberalisering van abortus in Jamaica (Smith en Johnson, 1976).

Politiek
Bij politieke besluitvorming moet in de regel rekening worden gehou-
den met veel, soms conflicterende, belangen. Dit geldt op zeer praktisch 
niveau voor stadsontwikkeling, de ontwikkeling van wijken (Blakely e.a., 
1977) en de manier waarop in wijken maatregelen worden genomen om 
problemen op te lossen (Davis, 1982). Meer in het algemeen geldt het bij 
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publieke deelname bij het nemen van politieke beslissingen (Renn, 1993) 
en het inzicht verkrijgen in standpunten van verschillende belangengroe-
pen bij het implementeren van beleidsbeslissingen (Buck e.a., 1993). Een 
onderwerp dat ook statistici aangaat is het selecteren van indicatoren om 
rassenongelijkheid in de Verenigde Staten te meten (McVeigh en Dedekind 
1995).

Onderwijs
Een populair terrein voor de toepassing van Delphi is het onderwijs. 
Toepassingen die te maken hebben met instroom en uitstroom zijn: het 
bepalen van eisen waaraan studenten moeten voldoen bij het volgen 
van hoger onderwijs (Donald en Denison, 2001) en het vaststellen welke 
competenties gewenst zijn om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen 
(Clark, 1995). Zeer pragmatisch is het bepalen van de cursusinhoud bij 
de instructie van bibliotheekgebruikers (Howze en Dalrymple, 2004). 
Onderwerpen die met het bestaan van onderwijsinstellingen te maken 
hebben zijn: in het hoger onderwijs (1) voor het formuleren van doelstel-
lingen, (2) om het curriculum te verbeteren, (3) als hulpmiddel bij 
strategische planning en (4) om examencriteria te ontwikkelen (Murry en 
Hammons, 1995) en marketing van een commercieel onderwijsinstituut 
(Jolson en Rossow, 1971)

Diversen
De variëteit in onderwerpen is zeer groot. Enkele in dit overzicht niet te 
classificeren studies zijn
– Identificatie van de belangrijkste internationale boekhoudproblemen 

(Scott en Troberg, 1980)
– De acceptatie van marketingmodellen door marketingmanagers 

(Larréché en Montgomery, 1977)
– Het opzetten van een televisiezender in Kameroen (Ngomba en Nwafo 

Nwanko, 1990)
– Management van ecosystemen (Endter-Wada e.a., 1998).
– Studie van de vraag wat precies creatief nadenken is (Giancarlo en 

Facione, 2001; Kakai, 2000)

Het schatten van de omvang van verborgen populaties hebben we in de 
literatuur echter niet kunnen ontdekken. Hoewel in Pinkerton e.a. (2005) 
wordt geclaimd dat de methode in Italië, Griekenland, Zwitserland, 
Nederland en Tsjechië is toegepast, bleek bij nadere beschouwing dat het 
hier niet om de eigenlijke Delphi-methode ging. Weliswaar werden er 
experts ondervraagd, soms zelfs in grote aantallen, maar het iteratieve 
element ontbrak.
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2.8.4 Verschillende benaderingen

Bij de veelheid aan toepassingen is het niet verwonderlijk dat er ook een 
veelheid aan varianten van Delphi bestaat. De basiskenmerken zijn steeds 
anonimiteit en iteratie, maar de manier waarop het probleem wordt 
ingestoken in de eerste ronde, de wijze van doorgeven van de input en het 
aantal ronden (meestal twee of drie) wisselt per studie. Daarnaast varieert 
ook het soort output dat van het deskundigenpanel wordt verwacht. 
Een bekende classificatie komt overeen met verschillende filosofische 
stromingen (van Houten, 1988; Linstone en Turoff, 1975).
– Het Lockiaanse model: de inductieve Delphi. Hierbij gaat het om het 

vaststellen van concrete feiten, waarbij theorie er niet toe doet. De 
output van de methode is een getal, de omvang van de verborgen 
populatie, waarover consensus is bereikt. Dit getal wordt verder niet 
gemotiveerd.

– Het Leibniz-model: de rationeel analytische Delphi. In deze variant 
gaat het primair om de theoretische beschrijving van de processen 
die tot een uitkomst kunnen leiden. Onlogische uitspraken kunnen 
hierin onmogelijk waar zijn. Feitelijke waarnemingen zijn hieraan 
ondergeschikt. Voor verborgen populaties betekent dit dat deze vorm 
van Delphi zich concentreert op de factoren die tot deze populaties 
leiden en de mechanismen waarmee deze populaties zichtbaar 
worden.

– Het Kantiaanse model: de synthesegerichte Delphi. Dit is een 
compromis tussen de beide vorige versies. Van theoretische 
beschrijvingen wordt geëist dat ze kloppen met empirisch bekende 
feiten. Voor empirische feiten wordt naar een theoretische verklaring 
gezocht. Toegepast op verborgen populaties betekent dit dat niet 
alleen uitspraken worden gedaan over de omvang, maar nadrukkelijk 
ook over de manier waarop deze omvang tot stand komt en zichtbaar 
is in waarneembare verschijnselen.

– Het Hegeliaanse model: de dialectische Delphi. Bij deze vorm van 
Delphi wordt ervan uitgegaan dat er niet één waarheid is, maar 
dat de waarheid afhangt van het standpunt dat men inneemt. De 
gehanteerde theorieën vullen elkaar niet aan, maar weerleggen 
elkaar juist. Voor het expliciet maken van verschillende belangen 
van partijen die te maken hebben met verborgen populaties is 
deze benadering zeker geschikt. Maar het zou er in de praktijk wel 
toe leiden dat er niet snel consensus komt over de omvang van 
zo’n populatie (denk daarbij aan de uiteenlopende schattingen 
van organisatoren en politie van het aantal deelnemers aan een 
demonstratie).

– Het Singer-model: zelfsturend Delphi. Ook in dit geval wordt de 
waarheid gerelativeerd. Waarheden zijn altijd doelgericht en moeten 
worden beschouwd als middel tot iets anders. Deze benadering laat 
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toe dat het Delphi-panel tot de conclusie komt dat een bepaalde 
uitspraak niet wordt gedaan omdat deze misbruikt kan worden. In het 
geval van verborgen populaties: men laat het schatten van de omvang 
vallen ten gunste van onderzoeksonderwerpen die men nuttiger of 
heilzamer acht.

Voor beleidsevaluatie, het vaststellen van de gevolgen van een gevoerd 
beleid in termen van concrete cijfers, zijn het Lockiaanse model en het 
Kantiaanse model duidelijk de meest passende benaderingen. Daarbij 
geeft het Lockiaanse model alleen de feiten, het Kantiaanse model geeft 
daarnaast ook een verklaring voor de feiten. De andere benaderingen zijn 
eerder bruikbaar in de beleidsvoorbereidende sfeer.

2.8.5 Uitvoerbaarheid

Bij de toepassingen uit de jaren ’70 merkten veel onderzoekers op dat de 
praktische uitvoering van een Delphi studie erg kostbaar en tijdrovend 
was. Dit was niet verwonderlijk. Er bestond geen internet en zelfs gecom-
puteriseerde administratieve hulpmiddelen waren schaars, waardoor de 
communicatie traag en stroperig verliep. Recentelijk zijn er methoden 
voor kwalitatief onderzoek ontwikkeld die gebruik maken van bulletin 
boards op het internet en die een grote gelijkenis met Delphi vertonen. 
Deshpande e.a. (2005) beschrijft een database applicatie die specifiek voor 
Delphi-studies is ontwikkeld. Het lijkt er dan ook op dat via het internet 
een Delphi-onderzoek in ongeveer twee maanden kan worden uitgevoerd, 
enigszins afhankelijk van de uitgebreidheid van het panel en de agenda’s 
van de deelnemers. De kosten zijn die van een senior onderzoeker (3 à 4 
maanden) en enige administratieve ondersteuning, wanneer de deskun-
digen bereid zijn gratis mee te werken.

2.8.6 Toepasbaarheid bij het schatten van het aantal illegalen

De vraag is nu: is de Delphi-methode bruikbaar voor het schatten van 
de omvang van de illegalenpopulatie in Nederland? In ieder geval 
kan worden vastgesteld dat het mogelijk moet zijn om een panel van 
deel nemers te formeren met zeer uiteenlopende deskundigheden:
– sociale werkers in buurten met een hoge concentratie allochtonen (en 

waarschijnlijk ook illegalen)
– arbeidsinspectie bij branches met een hoge concentratie allochtonen
– politie
– leerkrachten
– medici
– statistici
enzovoorts.
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De vraag is echter of deze, in grote meerderheid niet statistisch geschoolde 
deskundigen hun ervaringen op lokaal niveau kunnen integreren en 
gezamenlijk kunnen omzetten naar een schatting op nationaal niveau. 
Een andere vraag is, in geval van een monitor, of de deelnemers zo consi-
stent in hun manier van schatten kunnen zijn dat ze cijfers produceren 
die van het ene op het andere jaar vergelijkbaar zijn. Een dergelijk panel is 
dan ook waarschijnlijk meer geschikt om aan de hand van het Kantiaanse 
model cijfers uit andere bronnen te verklaren in plaats van ze te schatten.

2.8.7 Samengevat

– Op welk terrein is de methode toegepast? Op elk denkbaar terrein, 
maar voor zover ons bekend niet bij het schatten van de omvang van 
verborgen populaties.

– Wat wordt er precies onderzocht met de methode? De manier waarop 
grondige, maar wel lokale of specialistische kennis van deskundigen 
kan worden gecombineerd tot een schatting op nationaal niveau.

– Van welke gegevens wordt er gebruikgemaakt? Primair van de 
subjectieve kennis van deskundigen, eventueel aangevuld met 
bekende cijfers.

– Wat levert de methode op? Een schatting van de omvang van de 
verborgen populatie met daaraan gekoppeld een rijk geschakeerd 
overzicht van de redeneringen en de mechanismen achter de 
schatting.

– Wat zijn de assumpties en de beperkingen van de methode? De methode 
veronderstelt dat het mogelijk is om uit de lokale en specialistische 
kennis van deskundigen één cijfer af te leiden dat de omvang van de 
verborgen populatie weergeeft. De belangrijkste beperking is dat niet 
valt vast te stellen wat dat cijfer waard is in termen van validiteit en 
betrouwbaarheid.

– In hoeverre is de methode geschikt om de omvang van de 
illegalenpopulatie te meten? Alleen als er geen andere methode 
overblijft.
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de Nederlandse omstandigheden ontoepasbaar zijn. Van beide soorten 
methoden worden in deze slotparagraaf korte beschrijvingen gegeven.

2.9.1 Demografische methode

Een methode om de omvang van een cohort van een verborgen popula-
tie, met name illegalen te schatten is het toepassen van demografische 
modellen. Deze komt neer op het toepassen van een vergelijking waarin 
de populatie in jaar t+1 wordt berekend uit de populatie in jaar t, met daar 
bijgeteld de veranderingen die zich in jaar t hebben voorgedaan.

 Populatie(t+1) = populatie(t) + geboorte(t) + immigratie(t)    
 – sterfte(t) – emigratie(t)

Voor geboorte en sterfte kan daarbij het vruchtbaarheidscijfer en sterf-
tequotum van de legale populatie uit hetzelfde geboorteland of dezelfde 
cultuur worden gebruikt. Het immigratiecijfer wordt doorgaans op 0 
gezet. Emigratie wordt doorgaans geregistreerd.
In Costa Rica is zo de omvang van de Nicaraguaanse bevolking geschat 
die in 1984 massaal het land is binnengetrokken. In de Verenigde Staten 
wordt de methode gebruikt bij het schatten van de omvang van cohorten 
Mexicanen. In Marokko en Tunesië werd emigratie niet geregistreerd en is 
de methode ingezet om met name de emigratiecomponent te schatten en 
hieruit af te leiden hoe groot de illegale immigratie naar Europese landen 
was (Tapinos en Delaunay, 1998).
Een vergelijkbare methode is de zgn. back-calculation method waarmee 
men incidentie schat van HIV-geïnfecteerden op basis van aantallen 
AIDS-patienten en de incubatieperiode, zie Comenski en Hay (2001).

2.9.2 Multiplier-methode

Multiplier-methoden werken op basis van bekende ratios tussen geregi-
streerde voorvallen en dark figures. Deze methode wordt wel binnen de 
epidemiologie gebruikt om de omvang van het aantal harddruggebrui-
kers te schatten. Bijvoorbeeld, in onderzoek naar de prevalentie van het 
gebruik van hard drugs maakt een onderzoeker gebruik van het gegeven 
dat ongeveer 1 op de 10 gebruikers van heroïne vroeg of laat overlijdt aan 
een overdosis. Het aantal slachtoffers van een overdosis in een bepaalde 
tijd of plaats wordt dan gebruikt om het totaal aantal gebruikers te schat-
ten, dus als er 50 slachtoffers van een overdosis zijn, dan schat men het 
aantal harddruggebruikers op 500. Frischer e.a. (2001) geven verschillende 
voorbeelden, en vergelijken de multiplier-methode met andere methoden. 
Schattingen van de omvang van criminaliteit maken soms ook gebruik 
van de multiplier-methode, zie bijvoorbeeld Dubourg e.a. (2005).
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Andere toepassingen zijn te vinden in fraudeonderzoek (Lensvelt-Mulders 
e.a., 2001). Zo wordt in vragenlijstonderzoek aangiftebereidheid veelvuldig 
gebruikt als maat om de omvang van fraude te schatten, door aangiftebe-
reidheid te relateren aan het aantal gevallen van fraude in politieregisters 
(Weiss, 1991, 1997). Een onderzoek naar claimfraude bij ziektekostenver-
zekeringen van Carrol, Abrahamsen en Vaiana (1996) maakte gebruik 
van de ratio tussen zogenaamde harde claims, waarbij de verwonding 
objectief is vast te stellen, bijvoorbeeld gebroken ledematen, en zachte 
claims, waarbij het objectief vaststellen van de schade moeilijker is, zoals 
bijvoorbeeld whiplash. Omdat schattingen van aantallen harde claims 
betrouwbaar zijn, kan de ratio tussen beide gebruikt worden om de 
omvang van het aantal valse claims en de financiële schade daardoor te 
schatten.
Een fictieve toepassing van de multiplier methode, die tevens de beper-
kingen van de methode in beeld brengt is, is de volgende. Stel men 
weet dat 1 op de 10.000 Nederlanders het ziekhuis bezoekt in verband 
met botbreuk. Stel vervolgens dat men in de Nederlandse ziekenhui-
zen 40 illegalen binnenkrijgt voor botbreuk. Hieruit volgt volgens de 
multipliermethode dat er 40.000 illegalen zijn. Aannamen zijn dan (i) 
dat de verhouding van 1:10.000 die voor Nederlanders geldt, ook geldt 
voor illegalen. Dit hoeft om uiteenlopende redenen (andere demografi-
sche samenstelling; andere levenswijze) niet zo te zijn. (ii) de schatting 
van 1:10.000 dient betrouwbaar te zijn. (iii) de schatting van 40 dient 
betrouwbaar te zijn; indien het echter waar is, wat wel wordt beweerd, dat 
illegalen soms de identificatiemiddelen van legale allochtonen gebruiken 
bij ziekenhuisbezoek, dan zal deze schatting van 40 waarschijnlijk een 
serieuze onderschatting zijn, waardoor de populatieschatting ook een 
serieuze onderschatting zal zijn. Het is dus zaak om creatief op zoek te 
gaan naar databronnen waarvoor (i), (ii) en (iii) niet al te zeer geschonden 
zijn.
De methode is wel toegepast voor het schatten van het aantal illegalen 
in de Verenigde Staten. Massey en Singer (1995) schatten op basis van 
interviews eerst de kans dat je bij een grensoverschrijding gepakt wordt, 
en vervolgens relateren zij deze schatting aan het aantal gepakten om tot 
de omvang van het aantal personen te komen dat de grens overschrijdt. 
In onderzoek naar het aantal illegalen is in Nederland door Burgers (1995, 
1996) gebruikgemaakt van de multiplier-methode. Deze methode wordt 
besproken in hoofdstuk 3.

2.9.3 Residuenmethode

Met de residuenmethode wordt, de naam zegt het al, het aantal illega-
len berekend als een restgrootheid. De gebruikelijke manier om dit te 
doen is een schatting te maken van het totaal aantal allochtonen, en hier 
het aantal legale allochtonen van af te trekken (Bean e.a., 2001). In de 
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Verenigde Staten is dit een toepasbare methode, omdat de volkstelling 
en de andere grote onderzoeken (C.P.S. en A.C.E.) geen gebruik maken 
van bevolkingsregisters, waarin illegale vreemdelingen in de regel niet 
voorkomen, maar van area sampling, het trekken van geografische gebie-
den. In deze geografische gebieden worden lijsten van woningen gemaakt 
die vervolgens worden getrokken. Voor de selectieprocedure maakt het 
dus niet uit of bewoners legaal of illegaal zijn. Het aantal legale allochto-
nen is bekend bij de INS, de vreemdelingendienst in de Verenigde Staten. 
De residuenmethode laat allerlei verfijningen toe, en kan goed worden 
gecombineerd worden met de demografische methode, zoals blijkt in 
paragraaf 3.2. Ook in andere landen is de residuenmethode, zij het met 
minder succes, gebruikt. Binnen Nederland zou de residuenmethode 
toepasbaar kunnen zijn in combinatie met de postcodebenadering.

2.9.4 De drie-kaartenmethode

Dit is een vrij nieuwe methode die ontwikkeld is door Droitcour en Larson 
(2002) om de prevalentie van een gevoelig onderwerp te schatten. De 
General Accounting Office in de Verenigde Staten gebruikt deze methode 
om te komen tot omvangschattingen van illegale immigranten.
De methode werkt als volgt:
– er zijn drie verschillende kaarten;
– er zijn drie antwoord categorieën op elke kaart;
– er zijn drie steekproeven, en elke steekproef krijgt een kaart
– en de omvang van de gevoelige categorie (bijvoorbeeld illegaliteit) kan 

indirect geschat worden.

Een voorbeeld van de antwoord categorieën van kaart 1 is deze (we 
houden gemakshalve de Amerikaanse tekst aan):
A Legal permanent resident with a valid and official green card issued 

to me by the U.S. government;
B U.S. citizen; student, work or tourist visa; undocumented (do not have 

my own valid official green card); and refugee or asylee (without a 
green card)

C Some other category not in Box A or Box B.

Op kaart 1 staat de gevoelige categorie ‘undocumented’ dus onder B. In 
kaart 2 en 3 worden A en C op een andere manier gevuld met de niet-
gevoelige categorieën van kaart 1, en B bevat steeds ‘undocumented’. 
Door op een slimme manier schattingen per steekproef van A, B en C van 
elkaar af te trekken en op te tellen komt men tot een schatting van de 
group ‘undocumented’ (zie Droitcour en Larson, 2002, voor details)

De methode heeft voor wat betreft het doel overeenkomsten met rando-
mized response: hij is bruikbaar in een survey, en de respondent is ‘veilig’ 
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zodat hij eerlijk kan antwoorden. De methode is vrij nieuw, en daarom 
zijn, voor zover wij hebben kunnen nagaan, statistische methoden om 
andere variabelen te relateren aan het sensitieve kenmerk nog niet 
ontwikkeld.
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3.1 Inleiding

De methoden die in hoofdstuk 2 zijn besproken hebben gemeenschap-
pelijk dat daarmee op een rationele manier wordt omgegaan met de 
problemen bij het meten van de omvang van de illegalenpopulatie. 
Toch wordt met elke methode steeds maar een deel van de problema-
tiek goed benaderd. Vangst-hervangstmodellen profiteren van het 
toevallige karakter van aanhoudingen van illegalen, maar staan machte-
loos als de aangehouden illegalen direct het land worden uitgezet. 
Sneeuwbalsteekproeven benutten de sociale structuur van de illega-
lenpopulatie, maar kunnen de terughoudendheid van illegalen om aan 
onderzoek deel te nemen niet geheel wegnemen. De postcodebenadering 
maakt gebruik van de specifieke kenmerken van wijken waarin illegalen 
zich bevinden (en hun bekende landelijke verdeling), maar wordt gehin-
derd door het feit dat derden moeite zullen hebben met het schatten van 
aantallen illegalen op adresniveau of op 6-digit-postcodeniveau. Kortom, 
de wet van behoud van ellende laat zich bij dit onderwerp duidelijk 
voelen. Ondanks al het methodologische geweld dat via de methoden 
wordt gebruikt, gaan ze uit van een werkelijkheid die te geïdealiseerd 
is om ze zonder aanvullende aanpassingen te kunnen toepassen. Wie 
daarom naar toepassingen in de praktijk kijkt ziet een rommelig beeld, 
dat echter soms wel recht doet aan de werkelijkheid. In dit hoofdstuk 
wordt een aantal praktijktoepassingen besproken. In paragraaf 3.2 wordt 
een internationale tour d’horizon gemaakt. Veelal zijn dit rekenmethoden 
die in Nederland niet van toepassing zijn, hetzij vanwege de beschikbare 
data, hetzij vanwege de van Nederland afwijkende omstandigheden. 
Daarom is de rest van dit hoofdstuk gewijd aan de praktijk van het illega-
lenonderzoek in Nederland. In paragraaf 3.3 worden de schattingen op 
basis van de vangst-hervangstmethoden besproken. Daarnaast wordt 
een onderzoek beschreven waarin het aantal werkgevers dat illegalen in 
dienst heeft wordt geschat. Het hoofdstuk eindigt met een al wat oudere 
toepassing van de multiplier-methode.

3.2 Internationaal

Een recente publicatie waarin een zeer degelijk wereldwijd overzicht 
wordt gegeven van de meer en minder geslaagde pogingen om illegalen te 
tellen is Pinkerton e.a. (2005). Hierin wordt sterk geleund op een eerder, 
even degelijk overzicht van Eurostat, namelijk Tapinos en Delaunay 
(1998). Daarnaast wordt een groot aantal andere bronnen genoemd. Een 
aantal, maar niet alle, bronnen is door ons nagetrokken. Met name bij de 
minder geslaagde onderzoeken beperken we ons tot het kort samenvatten 
van de bevindingen van Pinkerton e.a. (2005). Daar is alle reden toe, want
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‘… most of the sources do not reveal their methodologies, presumably 
because they are too weak to withstand serious scrutiny’ (Jandl, 2004).

Tapinos en Delaunay doen daar nog een schepje bovenop
‘Même s’il nest pas complet, cet inventaire des estimations donne 
une idée de leurs lacunes, montre même dans la plupart des cas 
leur absence de fondement statistique. Un signe en serait le recours 
fréquent, et parfois camouflé par l’usage de statistiques secondaires à 
des estimations “à vue” qualifiées de “méthode Delphi”. Aussi frustrant 
est le sentiment que les obstacles ne sont pas toujours statistiques: un 
meilleur accès aux données permettrait d’expérimenter des palliatifs 
techniques aux biais ou aux insuffisances de l’information, de multi-
plier les expériences.’ (Tapinos en Delaunay, 1998, p. 72.).

Voor de overgrote meerderheid van de voorbeelden is dit terecht, maar we 
zullen zien dat men in een beperkt aantal landen wel degelijk alles uit de 
kast probeert te halen om tot de best mogelijke schatting te komen. Toch 
lukt het nooit om alle zwakke punten volledig weg te werken. Er is dus alle 
reden om aan te nemen dat de methodologie van het meten van aantallen 
illegalen, en meer in het algemeen van verborgen populaties nog maar in 
de kinderschoenen staat.

3.2.1 Meting in land van herkomst

Illegale vreemdelingen komen ergens vandaan. Een mogelijkheid is dan 
ook om niet in Nederland maar in het land van herkomst een poging 
te doen om ze te tellen. Dit is toegepast in Marokko en Tunesië, voor de 
illegale migratie tussen 1982 en 1990. Het idee is dat op basis van bevol-
kingsprognoses (zie paragraaf 2.9) de demografische ontwikkeling kan 
worden afgeleid wanneer er geen emigratie was geweest. Daarbij wordt 
gekeken naar leeftijd en geslacht. De feitelijke verdelingen wijken af van 
de demografische projecties. De (negatieve) afwijkingen worden geïnter-
preteerd als emigratie. Op deze manier kwam men voor Marokko tot een 
schatting van 810.000 emigranten. Dit cijfer kan worden geconfronteerd 
met de legale migratie tussen 1982 en 1990. De statistieken die hierover 
bekend waren staan in tabel 7.
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Tabel 7: Aantallen migranten uit Marokko in ontvangende landen in 1982 
en 1990

Land 1982 1990 Verschil

Duitsland 39.400 75.100 35.700
België 110.200 145.600 35.400
Frankrijk 431.000 585.000 154.000
Nederland 93.100 163.700 70.600
Spanje 3.600 49.500 45.900
Italië 2.600 90.600 88.000
Verenigde Staten 14.400 20.135 5.735
Totaal 694.300 1.129.635 435.335

De illegale emigratie wordt berekend door de geregistreerde legale 
emigratie (435.335) van de totale emigratie (810.000) af te trekken. 
Onbekend is echter naar welke landen de illegale emigratie heeft plaats-
gevonden; hiervoor is een model gebruikt, waarbij de illegalen evenredig 
zijn toegerekend naar geschatte legale aantallen afkomstig uit zes 
Europese landen. Volgens Tapinos en Delaunay (1998) is de schatting voor 
Tunesië bij gebrek aan goede volkstellingsgegevens ongeloofwaardig. In 
de huidige politieke situatie, waarin er substantiële migratie vanuit een 
veel groter aantal landen komt is deze aanpak volstrekt onhaalbaar. In elk 
land van herkomst zou dan een schatting moeten worden gemaakt, terwijl 
bovendien het toerekeningsmodel naar welk land wordt geëmigreerd niet 
gevalideerd is.

3.2.2 Immigratie- en emigratiegegevens

Waneer er betrouwbare stroomgegevens (immigratie en emigratie) 
voorhanden zijn, kan hieruit het aantal illegaal verblijvende immigran-
ten worden afgeleid. In Zuid-Afrika is dit op een systematische manier 
gebeurd (SAMP, 2001). Er zijn drie groepen gevormd waarvan de omvang 
apart is geanalyseerd
– Legaal binnengekomen, illegaal verblijf. Hiertoe behoren weer drie 

groepen: (1) de contractarbeiders die op basis van een bilaterale 
overeenkomst zijn binnengekomen en hun baan verloren hebben 
maar desondanks toch zijn gebleven; (2) immigranten die als niet-
werker (bijvoorbeeld toerist of student) zijn binnengekomen maar 
desondanks toch zijn gaan werken; (3) immigranten als (2), waarvan 
de verblijfsvergunning is verlopen. Alle legale grensoverschrijdingen 
worden geregistreerd. Het totaal aantal personen in deze categorie 
werd in 1997 geschat tussen 350.000 en 400.000

– Illegaal binnengekomen, legaal verblijf. Tot deze categorie behoren 
(1) asielzoekers en vluchtelingen; (2) succesvolle aanvragers in een 
immigratieamnestieregeling in 1996 en (3) ongedocumenteerde 
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migranten die legaal werk kregen volgens een wettelijke regeling, 
meest boeren arbeiders. De aantallen zijn goed gedocumenteerd, 
maar betreffen dan ook geen illegalen.

– Illegaal binnengekomen, illegaal verblijf. Dit zijn de immigranten die 
stiekem de poreuze Zuid-Afrikaanse grens oversteken, door over een 
elektrisch hek te klimmen, ontoegankelijke voetpaden te bewandelen, 
een rivier vol krokodillen over te zwemmen of de leeuwen in het 
Krügerpark te ontwijken. In 1994 en 1995 werden hiervan 47031 
opgepakt.

In McDonald e.a. (1998) wordt een groot enquêteonderzoek beschreven 
in Lesotho, Mozambique en Zimbabwe, de belangrijkste landen van 
herkomst voor Zuid-Afrika. Dit onderzoek pretendeert representatief 
te zijn voor deze landen, en er is inderdaad veel moeite gedaan om een 
representatieve steekproef te trekken. Geconstateerd werd dat het met 
de vermeende mythische proporties van de illegale immigratie in Zuid-
Afrika reuze meeviel. Inwoners van Mozambique en Zimbabwe die naar 
Zuid-Afrika waren geweest deden dat voor 23% illegaal, maar bleven er in 
de regel maar kort (enkele maanden).
De statistieken van het aantal illegalen in Zuid-Afrika zijn karakteristiek 
voor de schattingsproblemen: het is net niet. Er wordt goed onderzoek 
gedaan naar de kenmerken en motieven van illegalen, de illegalen worden 
goed gestructureerd in een aantal groepen onderscheiden, voor sommige 
groepen kan op basis van een goede adminstratie inderdaad een aantal 
worden geschat, maar een totaal geeft men niet, en ook over de details 
van de berekening van het aantal legaal binnengekomenen en illegaal 
verblijvenden is men vaag. Op sommige ontbrekende schakels kan men 
eenvoudig niet de vinger leggen. Veel over het Zuid-Afrikaanse Migratie 
Project is de vinden op de website van Queens University (Canada): 
www.queensu.ca/samp/.

3.2.3 Demografische methoden

Hierbij is sprake van een nulmeting, waarna op basis van vruchtbaar-
heidscijfers de populatie in volgende jaren wordt voorspeld. De methode is 
met name interessant wanneer de vruchtbaarheid in de illegalenpopulatie 
hoger ligt dan bij de legale bevolking. De methode is toegepast in Costa 
Rica op basis van een nulmeting in 1984, het jaar van de laatste volkstel-
ling. In die tijd was er ook een groot aantal Nicaraguaanse vluchtelingen 
het land binnengestroomd. In Italië werd tussen 1984 en 1988 op basis van 
geboorte-sterfte binnen de buitenlandse populatie een schatting gemaakt 
voor de groei van het aantal illegalen. Details van de berekening werden 
niet gegeven. Immigratie en emigratie zijn buiten beschouwing gelaten.
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3.2.4 De residuenmethode

Hierbij worden gegevens van volkstellingen of andere grote onderzoeken 
vergeleken met gegevens uit andere databronnen. Zo werden volkstel-
lingsgegevens in Italië geconfronteerd met verblijfsvergunningen en 
aantallen geregistreerde buitenlandse studenten. In regio’s werden 
de minimum vastgestelde aantallen afgetrokken van de maximum 
vastgestelde aantallen. De verschillen werden uitgeroepen tot aantal-
len illegalen. In Portugal werden immigratiegegevens vergeleken met 
volkstellingsgegevens van 1981. Het aantal illegalen werd geschat als het 
verschil tussen het aantal buitenlanders in de volkstelling en het aantal 
als legaal geregistreerde immigranten. In 1991 bleek er verwarring te 
zijn over het verschil tussen geboorteplaats en woonplaats, waardoor 
de schatting achteraf waardeloos bleek. In Frankrijk is onderzocht of 
volkstellingsgegevens konden worden vergeleken met het Permanent 
Demografisch Survey, maar de kwaliteit van de data maakte het onmoge-
lijk verschillen toe te schrijven aan illegale immigratie. Ook in Zwitserland 
is deze suggestie gedaan, zonder opvolging.
Het land waar de residuenmethode meer serieus wordt toegepast is de 
Verenigde Staten. Hier kan men gebruik maken van de volkstelling, het 
aanvullende ACE (Accuracy and Coverage Evaluation) en de CPS (Current 
Population Survey, US Bureau of the Census, 2001). Deze gegevens worden 
gecombineerd met die van de vreemdelingendienst. Het US Bureau of 
the Census is in 1980 begonnen met het tellen van illegale immigranten, 
gebaseerd op de volkstelling. Op basis van de vragen in de volkstelling 
werd in 1980 geschat wie allochtoon was en wie er al dan niet legaal was.
Het algemene kader om het aantal illegalen te schatten was een formule 
waarmee het aantal allochtonen in de Verenigde Staten werd berekend:

 Aantal allochtonen = L – (M+E) + T + R

L het aantal legale allochtonen
M de totale sterfte onder allochtonen
E de totale emigratie van allochtonen
T het aantal tijdelijk verblijvende allochtonen
R het aantal ongeautoriseerde allochtonen

De componenten werden geschat op basis van verschillende bronnen, 
waaraan door verschillende teams is gewerkt. Zo werd het aantal legalen 
bepaald in Perry e.a. (2002), tijdelijke migratie wordt geschat in Cassidy en 
Pearson (2001), Mulder e.a. (2002) behandelen legale emigratie van alloch-
tonen, en Costanzo e.a. (2002) behandelden de ongeautoriseerde migratie. 
Ten slotte werd het aantal ongeautoriseerde allochtonen R gesplitst in 
twee componenten

 R = R1 + R2
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waarbij R1 het aantal ongeautoriseerde allochtonen is waarvoor nog 
procedures lopen. Dit aantal kan worden geschat op basis van gegevens 
van de vreemdelingendienst. R2 is dan het geschatte aantal illegalen, dat 
wordt bepaald door R2 van R af te trekken.

Costanzo e.a. (2002) beschrijven hoe voor de jaren 1990 en 2000 het aantal 
illegalen is geschat, de component R uit de bovenstaande vergelijking. 
Voor 1990 werd gebruik gemaakt van de volgende formule:

R1990 = R1980 – (RE1980-1990+RD1980-1990) + FB1980-1990 – (LPR1980-1990 + 
IRCA1980-1990) –  (E1980-1990+D1980-1990) – T1987-1990

Hierin hebben de symbolen de volgende betekenis.
R1990 het aantal residuele allochtonen in 1990; dat is het aantal 

allochtonen buiten de statistieken, te weten de illegalen en 
degenen die nog in een onafgemaakte procedure zitten zoals 
asielaanvragen die nog niet zijn afgewerkt.

R1980 idem, voor 1980, dat geschat is op basis van de volkstelling.
RE1980-1990 het aantal geëmigreerde residuele allochtonen uit 1980.
RD1980-1990 het aantal overleden allochtonen, geschat op basis van de 

sterfte bij andere allochtonen (met een multiplier methode 
dus).

FB1980-1990 het aantal allochtonen dat er volgens de volkstelling 1990 
tussen 1980 en 1990 is bijgekomen.

LPR1980-1990 het aantal allochtonen dat legaal het land is 
binnengekomen.

IRCA1980-1990 het aantal allochtonen dat illegaal het land is 
binnengekomen maar dat later alsnog is gelegaliseerd.

E1980-1990 het aantal allochtonen dat tussen 1980 en 1990 is 
binnengekomen en weer geëmigreerd.

D1980-1990 het aantal allochtonen dat tussen 1980 en 1990 is 
binnengekomen en is overleden.

T1987-1990 het aantal allochtonen met een tijdelijke 
verblijfsvergunning; deze bedroeg nooit meer dan 3 jaar, dus 
hoefde men niet verder terug te kijken dan 1987.

Opgemerkt zij dat bij deze benadering wordt verondersteld dat er geen 
allochtonen zijn die legaal binnenkomen en na verloop van tijd illegaal 
worden.

In een andere benadering zijn de gegevens van de vreemdelingendienst 
(INS) geconfronteerd met de Current Population Survey van 1996 om het 
aantal illegale Mexicanen te schatten (Bean e.a., 2001). De methode begint 
met het uiteenleggen van het aantal Mexicanen in

 T = L + U

WODC_243_14.indd   Sec4:124WODC_243_14.indd   Sec4:124 5-10-2006   10:20:365-10-2006   10:20:36



125Toepassingen op het gebied van aantal illegalen

Waarbij T het totaal aantal allochtonen uit Mexico is, L het aantal legale 
allochtonen en U het aantal illegale allochtonen uit Mexico. Van beide 
componenten is een deel geteld (in het CPS 1996) en een deel niet geteld

 L = Le + Lne
 U = Ue + Une

waarbij de index e staat voor geteld (enumerated) en ne voor niet geteld. 
Er wordt verondersteld dat zowel voor de legale en de illegale populatie 
verschillende onderschattingsratio’s zijn, namelijk Nl en Nu. Dit betekent 
dat geldt

 Le = L(1 – Nl)
 Ue = U(1 – Nu)

Dan geldt voor het aantal getelde Mexicaanse allochtonen

 Te = L(1 – Nl) + U(1 – Nu)

waarmee het aantal illegale Mexicanen kan worden geschat met

 

dus de illegale allochtone populatie uit Mexico kan worden geschat 
met kennis van de totale legale populatie, de totale getelde Mexicaanse 
populatie en de beide onderschattingsratio’s. Te werd geschat met de CPS, 
L werd geschat met data van de vreemdelingendienst en schattingen voor 
Nl en Nu werden gebaseerd op eerdere studies naar de Spaans sprekende 
bevolking door het US Bureau of the Census. De uitkomsten bleken 
gevoelig voor verschillende veronderstellingen. Voor de hand ligt dat de 
onderschattingsratio een rol speelt. Volgens deskundigen(!) moeten deze 
voor legalen tussen 3% en 5% worden ingeschat, voor illegalen tussen 15% 
en 25%. Ook assumpties ten aanzien van circulariteit (mensen zijn soms 
in Mexico, dan weer in de VS) en onduidelijkheid over de verblijfsstatus 
zijn van invloed op de uitkomsten, die varieerden van 1,5 miljoen tot 3,7 
miljoen. Ondanks het voortreffelijke theoretische denkwerk en alle statis-
tische inspanning blijft de onzekerheidsmarge dus aanzienlijk. Bij het 
lezen van de verschillende publicaties valt op hoeveel hulpbronnen aan 
deze schattingen worden gewijd, met name hoeveel verschillende mensen 
aan dit soort problemen werken. Het US Bureau of the Census onderhoudt 
over het schatten van allochtonencijfers dan ook een aantal interessante 
webpagina’s, te bereiken vanaf http://www.census.gov/population/www/
socdemo/foreign/reports.html.
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3.2.5 Onderzoek in specifieke wijken

In Portugal is een direct onderzoek uitgevoerd in de barakkenwijken van 
Lissabon, enigszins vergelijkbaar met de voorgestelde postcodemethode 
in paragraaf 2.6. De resultaten zijn nooit gepubliceerd. Het onderzoek 
werd als niet-representatief beschouwd.

3.2.6 De multiplier-methode

In België stelde men in 1990 vast dat in de buurlanden de illegale popula-
tie werd geschat op ongeveer 10% van de totale allochtone populatie. Dit 
cijfer werd overgenomen, maar nooit als officieel cijfer gepubliceerd.

3.2.7 Vergelijken van macrogegevens

In Italië is een schatting gemaakt op basis van de Nationale Rekeningen 
door gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar te brengen, zoals 
arbeidsstatistieken en arbeidsvergunningen, loonlijsten en arbeidsver-
gunningen, ratio illegalen bij straatverkoop, bouw etc. Het onderzoek 
leverde een aantal illegale fte’s op. Volgens Pinkerton e.a. (2005) was de 
berekeningswijze niet helder.

3.2.8 Raadplegen van deskundigen (soms ten onrechte Delphi-methode 
genoemd)

Dit is onder meer gebeurd in Tsjechië. Eerst werd een studie gedaan naar 
mazen in de wet. Vervolgens werd door deskundigen (onderzoekers, 
immigratie officials) beoordeeld in welke mate illegalen en werkgevers 
hier gebruik van maakten. Helaas zijn hiervan volgens Pinkerton e.a. 
(2005) geen resultaten bekend. In Griekenland werd in vier noordelijke 
regio’s een steekproef van bedrijven getrokken. ‘Deskundigen’ beoordeel-
den bij de poort hoeveel werknemers illegaal waren.
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3.3 Nederland

Wij bespreken hier schattingen van de aantallen illegalen zoals die 
momenteel in beleid worden gebruikt. De meest bekende schattingen zijn 
die van de groep van Engbersen (Erasmus Universiteit) en Van der Heijden 
(Universiteit Utrecht), die gemaakt zijn op basis van de registratie in het 
Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) op basis van de vangst-
hervangstmethode, gepresenteerd in paragaaf 2.3. Deze schattingen 
worden besproken in paragraaf 3.3.1. Een tweede schatting is een vangst-
hervangstschatting op basis van gekoppelde bestanden, de Gemeentelijke 
Basis Administratie (GBA) en het HerkenningsDienst Systeem (HKS), zoals 
besproken in paragraaf 2.2. Deze wordt besproken in paragraaf 3.3.2. De 
methodiek komt ook terug in hoofdstuk 4, alwaar wij voorstellen doen 
voor het opzetten van een illegalenmonitor. In de derde paragraaf komen 
overige schattingen aan de orde, waaronder een schatting van het aantal 
werkgevers dat gebruik maakt van illegale werknemers, en een schatting 
met een wat lagere status gemaakt met de multiplier-methode.

3.3.1 Schattingen aantal illegalen op basis van het Vreemdelingen 
Administratie Systeem (VAS)

Wij bespreken hier de schattingsmethode die is gehanteerd in Engbersen, 
Staring, Van der Leun, De Boom, Van der Heijden en Cruijff (2002), 
en.Leerkes, Van San, Engbersen, Cruijff en Van der Heijden (2004). Deze 
methode werd ook gehanteerd in Van der Leun e.a. (1998), alwaar een 
schatting werd gepresenteerd van het aantal illegalen in de vier grote 
steden in 1995 (zie ook Van der Heijden, Cruijff, Van Houwelingen en 
Engbersen, 2003). Voor een kritische evaluatie van de hier besproken 
methode verwijzen we naar Hoogteijling (2002).
In Leerkens e.a. (2004) worden schattingen van de illegale popula-
tie over de periode 2000-2003 besproken op basis van het regionale 
Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS; zie Leerkens e.a., 2004, voor 
details), dat eind maart 2005 is opgeheven en vervangen door het lande-
lijke Politie Suite Handhaving-Vreemdelingen (PSH-V). In principe werden 
alle aangehouden illegalen hierin geregistreerd.
De schattingen van aantallen illegalen over de periode 2000 tot 2003 
is voor een groot deel gebaseerd op de vangst-hervangstmethode 
die besproken is in paragraaf 2.3: die voor een enkele registratie. De 
vangst-hervangstmethode maakte gebruik van het zgn. afgeknotte 
Poisson-regressiemodel. Wij concludeerden aldaar dat er twee veron-
derstellingen zijn: de veronderstelling van een Poisson-verdeling voor 
afzonderlijke illegalen, en de veronderstelling dat de Poisson-parame-
ter een functie is van geobserveerde covariaten, en niet-geobserveerde 
heterogeniteit verwaarloosbaar is. Wij zullen deze veronderstellingen 
achtereenvolgens bespreken. Daarnaast is er ook nog een derde veronder-
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stelling van belang, namelijk dat zij die herpakt worden met zichzelf 
koppelbaar zijn. Ook deze veronderstelling wordt besproken.

Veronderstelling van Poisson-verdeling
Voor de schatting van de omvang van de illegalenpopulatie is de veron-
derstelling van de Poisson-verdeling voor elke afzonderlijke illegaal 
ernstig geschonden. Wij brengen hierbij in herinnering dat deze veron-
derstelling is geschonden indien, ten gevolge van een aanhouding of het 
uitblijven van een aanhouding, de kans om (opnieuw) gepakt te worden 
verandert.
In het licht van deze veronderstelling is een belangrijk gegeven dat  de 
politie poogt illegalen het land uit te zetten. Soms lukt dit de politie, maar 
soms ook niet, omdat bijvoorbeeld het land van herkomst niet te achter-
halen is of omdat het land van herkomst de illegalen niet wil opnemen. In 
de laatste gevallen verzoekt de politie deze illegalen het land te verlaten, 
maar het is onwaarschijnlijk dat zij gehoor geven aan dit verzoek. Het is 
helder dat, indien het de politie lukt een illegaal uit Nederland te verwij-
deren, de veronderstelling van de Poisson-verdeling is geschonden: de 
kans om opnieuw gepakt te worden is sterk gedaald ten gevolge van een 
eerdere aanhouding.
Om rekening te houden met deze schending van de Poisson-verdeling is 
de volgende actie ondernomen: er zijn door de onderzoekers drie popula-
ties illegalen onderscheiden:
– ten eerste zij die effectief Nederland zijn uitgezet (deze groep korten 

we af met NEU = Nederland effectief uitgezet, wat overigens niet 
betekent dat zij nooit terugkomen);

– ten tweede zij die Nederland niet effectief zijn uitgezet (deze groep 
korten we af met NnEU = Nederand niet effectief uitgezet), en

– ten derde de illegalen afkomstig uit West- en Oost-Europa (WOE; vaak 
hier kort aanwezig als drugtoerist of voor seizoenarbeid).5

Voor de groepen NEU en WOE is de veronderstelling van een Poisson-
verdeling geschonden. Voor de groep NnEU (= Nederland niet effectief 
uitgezet) is de veronderstelling van een Poisson-verdeling realistischer 
omdat het niet noodzakelijkerwijs het geval is dat de kans om opnieuw 
aangehouden te worden verandert ten gevolge van de aanhouding (merk 
op dat niet gesteld wordt dat voor de groep NnEU de Poisson-verdeling 
geldig is; de uitspraak die wij doen is veel voorzichtiger).

5  Ook westerse vreemdelingen kunnen illegaal zijn als ze eerder als ‘ongewenst’ zijn verklaard.
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In Engbersen e.a. (2002) en Leerkens e.a. (2004, p.35-39) is hier bij het 
maken van schattingen als volgt rekening mee gehouden:6

i er is in de data afkomstig uit de VAS registratie een onderscheid 
gemaakt tussen de illegalenpopulaties NEU (ongeveer 30 % van 
totaal aantal geregistreerden, samengevoegd met groep waarvoor dit 
onduidelijk is, leidt dit tot een percentage van 70), NnEU (30 %), en 
WOE;

ii voor de geobserveerde groep NnEU is een afgeknot Poisson-
regressiemodel geschat, leidend tot een NnEU-populatieschatting. Als 
verklarende variabelen in het regressiemodel zijn gebruikt: leeftijd, 
geslacht, land/regio van herkomst en reden van eerste aanhouding;

iii voor de geobserveerde groep NEU zijn de tellingen van het aantal 
keer dat leden uit deze populatie zijn aangehouden, genegeerd, omdat 
zij niet voldoen aan de veronderstelling van de Poisson-verdeling; in 
plaats hiervan zijn de covariaten van leden uit geobserveerde groep 
NEU ingevoerd in het afgeknotte Poisson-regressiemodel geschat voor 
de groep NnEU (zie (ii)), en zo is men gekomen tot schattingen van 
de Poisson-parameter voor de leden van de groep NEU. Op basis van 
deze schattingen van de Poisson-parameter zijn we gekomen tot een 
NEU-populatieschatting.

iv Indien uit de gegevens uit de registratie niet duidelijk was of iemand 
effectief dan wel niet effectief werd uitgezet, dan werd deze illegaal 
ingedeeld in de groep NEU. Deze aanzienlijke groep is meegenomen 
in de procedure beschreven in (iii).

v De verhouding niet-aangehouden versus aangehouden was voor NEU 
en NnEU samen 12/1. Deze verhouding is ook gebruikt om te komen 
tot een WOE-populatieschatting.

vi De totale schatting van de illegale populatie is gelijk aan de som van 
de NEU-populatieschatting, de NnEU-populatieschatting, en de 
WOE-populatieschatting.

Voor 2003 kwam, exclusief de WOE groep, aldus de volgende schatting tot 
stand: 77.077 (met 95%-betrouwbaarheidsinterval dat loopt van 60.469 
tot 93.684). De reeks van 1997 tot 2003 loopt van 125.304, 116.198, 78.081, 
91.788, 117.373, 104.990 en 77.077 (Leerkes e.a., 2004, p.38). We merken op 
dat de schattingen brede betrouwbaarheidsintervallen hebben, die deels 
de schommelingen in de schattingen kunnen verklaren.
In paragraaf 2.3 is aangegeven dat, indien de populatie open is waarbij er 

6 In Leerkes e.a. (2004) is voor de schattingen van de omvang van de illegalenpopulatie in de periode 
1997-2003 in essentie een identieke procedure gevolgd als in Engbersen e.a. (2002). Voor een 
bespreking van de geringe verschillen, zie Leerkes et al, 2004 (p.35-36); het belangrijkste verschil 
betreft de wijze waarop wordt omgegaan met schattingen van illegalen die aankomen op Schiphol. Deze 
Schipholgroep zal een aandachtspunt dienen te zijn in elke schatting van de omvang van de populatie 
illegalen. Overigens maken aan de grens geweigerde personen per definitie geen deel uit van de 
populatie illegaal in Nederland verblijvende personen.
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sprake is van een schending van de Poisson-assumptie, de geprojecteerde 
kans op een telling van nul te groot is, met als gevolg dat de schatting van 
de populatieomvang te groot is. Het is niet goed in te schatten in hoeverre 
dit probleem bij de VAS schattingen speelt.
Er valt verder weinig met zekerheid te zeggen over de veronderstel-
ling van een Poisson-verdeling bij de personen van de NnEU-groep. Er 
valt natuurlijk wel te speculeren over een verandering van de kans om 
opnieuw aangehouden te worden als gevolg van een eerdere aanhouding. 
In principe kan de kans om opnieuw te worden aangehouden toenemen 
(verklaring: illegaal heeft gemerkt dat aangehouden worden geen conse-
quentie heeft voor voortzetting van zijn verblijf in Nederland, en wordt 
daarom minder zorgvuldig in het zich ‘verborgen’ houden) of afnemen 
(verklaring: illegaal heeft gemerkt dat hij aan te houden is en verandert 
zijn gedrag zodanig dat de kans hierop een volgende keer afneemt). In 
Leerkes e.a. (2004, p.189) wordt aangegeven dat beide soorten verandering 
van pakkans voorkomen. Mogelijk is door deze tegenovergestelde schen-
dingen van de Poisson-assumptie de ‘overall’ schending gering.

Veronderstelling van verwaarloosbare niet-geobserveerde heterogeniteit
De tweede veronderstelling van de aanpak bij de NnEU-groep is dat de 
logaritme van de Poisson-parameter van persoon i, λi, gerelateerd is aan 
de verklarende variabele door het volgende model te schatten:

 Log (λi) = b0 + b1 Geslacht(i) + b2 Leeftijd(i) + b3 Land(i) + b4 Reden(i).

Voor de analyses op de data uit 1995 is aan de hand van de data uitgezocht 
of, na gebruik van de verklarende variabelen geslacht, leeftijd, land/regio 
van herkomst en reden van aanhouding, er nog evidentie was voor niet-
geobserveerde heterogeniteit. Hiertoe is een statistische toets uitgevoerd. 
Deze toets bleek niet significant te zijn. Hiermee is er geen aanwijzing 
dat de schatting die voor 1995 is gemaakt (voor de populatie NEU is deze 
12.691) een onderschatting is van de populatieomvang (vergelijk paragraaf 
2.3). Voor latere jaren is deze veronderstelling niet meer gecheckt.
Wij merken hierbij op dat de afhankelijke variabele, dat wil zeggen de 
telling hoe vaak illegalen zijn aangehouden, weinig informatie bevat. 
Zo is het aantal keer dat de tellingen 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 2003 voor de groep 
NEU voorkomt gelijk is aan respectievelijk 2226, 115, 17, 2, 0, 1: vrijwel alle 
observaties in de data zijn geconcentreerd in de tellingen 1 en 2. Het lijkt 
aannemelijk dat de toets waarmee onderzocht is of er evidentie was voor 
niet-geobserveerde heterogeniteit, daarom niet veel power heeft (dus niet 
gemakkelijk significant wordt). Wij komen tot de slotsom dat er over deze 
veronderstelling met de voorliggende gegevens weinig te zeggen valt.
Het is theoretisch mogelijk ook op een andere manier te onderzoeken 
of er sprake is van niet-geobserveerde heterogeniteit, namelijk door het 
negatief-binomiale regressiemodel te schatten en te bezien of dit model 
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beter bij de data past. De schattingsprocedure voor dit model conver-
geerde echter niet voor de illegalendata waarop wij dit model hebben 
geprobeerd te schatten. Klaarblijkelijk is dit model al te ingewikkeld om 
op deze data te schatten – wij denken dat dit een gevolg is van de spaar-
zame informatie die in de afhankelijke variabele aanwezig is.

Veronderstelling dat zij die herpakt worden met zichzelf koppelbaar zijn
Een veronderstelling waar in Leerkes e.a. (2004) weinig aandacht aan is 
besteed, is dat een illegaal die herpakt wordt met zichzelf koppelbaar 
is. Dat is niet gegarandeerd. Het gevolg van een schending van deze 
veronderstelling is dat er te veel lage en te weinig hoge tellingen in het 
te analyseren bestand zitten (bijvoorbeeld: als eenzelfde persoon twee 
keer is aangehouden maar niet gekoppeld, dan bevatten de data twee 
records met een telling van 1 in plaats van een record met een telling van 
2). Dit heeft tot gevolg dat de schatting van het model te hoog zal zijn. 
Het is onduidelijk in hoeverre deze veronderstelling al dan niet ernstig is 
geschonden. In geval een illegaal ongedocumenteerd wordt aangetroffen, 
wordt via biometrie gecontroleerd of hij/zij al bekend is.

Samenvattend
Deze methode leidt tot bruikbare schattingen, maar deze schattingen zijn 
gemaakt onder aanname van veronderstellingen die niet juist hoeven te 
zijn:
– aanname van een Poisson-verdeling voor elk lid van de NEU-groep;
– aanname dat het afgeknotte Poisson-regressiemodel van NEU-groep 

ook geldig is voor NnEU-groep;
– de aanname dat de verhouding van 1:12 voor de NnEU groep ook 

geldig is voor de WOE groep;
– aanname dat niet-geobserveerde heterogeniteit verwaarloosbaar is 

na opname in model van de geobserveerde heterogeniteit ten gevolge 
van hoofdeffecten voor leeftijd, geslacht, land/regio van herkomst/ en 
reden van aanhouding;

– illegalen die herpakt worden zijn met zichzelf koppelbaar.

Daarnaast blijkt uit Leerkes e.a. (2004) dat het model af en toe instabiel 
is, waardoor schattingen door toevalligheden in de data hoger uit kunnen 
vallen (zie Leerkes e.a., 2004, voor het jaar 2002). Al met al lijkt het model 
niet goed bruikbaar om kleine van-jaar-tot-jaarveranderingen vast te 
stellen.

3.3.2 Schattingen aantal Antillianen op basis van GBA en HKS

Een tweede relevante in Nederland gebruikte schattingsmethode is een 
vangst-hervangstschatting besproken in paragraaf 2.2. Deze is toegepast 
om te komen tot een schatting van het aantal Antillianen die niet staan 
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ingeschreven in de GBA. Gezien de relatie van de Antillen met Nederland 
kan hier niet van ‘illegale Antillianen’ worden gesproken. We bespre-
ken deze schatting hier omdat er een grote overlap bestaat tussen niet 
ingeschreven staan in de GBA en illegaal zijn. De methodiek komt ook 
terug in hoofdstuk 4, alwaar wij voorstellen doen voor het opzetten van 
een illegalenmonitor. Voor een beschrijving van GBA, en definities van 
de bevolking die hierin is geregistreerd, verwijzen wij naar Hoogteijling 
(2002; zij onderscheidt ‘geregistreerde bevolking’, ‘gewoonlijke bevolking’ 
en ‘feitelijke bevolking’).
In Van der Heijden, Zwane en Hessen (2006) is een schatting gemaakt 
van het aantal niet in de GBA ingeschreven Antillianen op basis van een 
koppeling van de GBA (verkregen met de Integratiekaart van het CBS) en 
HKS. Uit deze beide bestanden worden alle personen geselecteerd die als 
geboorteplaats de Nederlandse Antillen hebben opgegeven. We merken 
op dat, in tegenstelling tot de algemene vangst-hervangst methode die 
besproken is in paragraaf 2.2, het gekoppelde bestand betrekking heeft op 
alle Antillianen, dus niet alleen de Antillianen die niet ingeschreven staan 
in de GBA.
Na de koppeling is tabel 8 te maken:

Tabel 8: Schematische voorstelling aanwezigheid in gekoppelde 
bestanden

Niet in GBA In GBA

Niet in HKS (1) (2)
In HKS (3) (4)

In (4) zit het aantal mensen dat zowel in GBA als in HKS bekend is;
In (3) zit het aantal mensen dat wel in HKS maar niet in GBA bekend is;
In (2) zit het aantal mensen dat wel in GBA maar niet in HKS bekend is;
In (1) zit het aantal mensen dat noch in GBA noch in HKS bekend is.
We merken dus op dat alle cellen gezamenlijk betrekking hebben op de 
populatie van alle Antillianen, en slechts de cellen (1) en (3) op de popula-
tie van de Antillianen die niet ingeschreven zijn in de GBA.

Slechts de frequentie in cel (1) is onbekend. Het aantal mensen in (1) 
wordt geschat met de vangst-hervangst methode besproken in paragraaf 
2.2. De optelling van deze schatting bij het aantal in (3) levert dan het 
antwoord op de onderzoeksvraag: hoeveel Antillianen zijn er die in 
Nederland aanwezig zijn maar niet in de GBA zijn ingeschreven.7

7 We merken op dat – vanuit een theoretisch oogpunt – deze vangst-hervangstmethode verwant is met de 
multiplier-methode (zie sectie 2.6): de personen in (2) en (4) geven alle Antillianen die bekend zijn in de 
GBA. Voor de Antillianen bekend in HKS schat je de kans dat zij in de GBA zitten, door (3) te delen door 
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Bij het maken van de schatting is gebruik gemaakt van de methode 
ontwikkeld door Zwane en Van der Heijden (2006) om niet alleen covari-
aten mee te nemen die bekend zijn in zowel HKS als GBA (namelijk 
leeftijd en geslacht), maar ook covariaten die alleen bekend zijn in HKS 
(namelijk al dan niet antecedenten; druggebruiker) dan wel alleen in de 
GBA (burgerlijke staat; verblijfsduur). Deze covariaten zijn gekozen omdat 
verwacht kan worden dat zij invloed hebben op de kans van voorkomen in 
elk van de registraties.

We gaan nu over tot het bespreken van de veronderstellingen van deze 
methode, die eerder in zijn algemeenheid besproken werden in paragraaf 
2.2.

(i) Gesloten populatie
De gekoppelde data zijn beschikbaar op jaarbasis. Er zijn voor een 
periode van vier jaar jaarlijkse schattingen gemaakt. De aanname van 
een gesloten populatie is ongetwijfeld geschonden, omdat er tijdens 
‘het verzamelen van de data’ (hier: de periode waarop de registratie 
betrekking heeft) Antillianen Nederland zullen binnen komen en zullen 
verlaten. Probleem blijft dat personen die niet gedurende een geheel 
jaar aanwezig zijn geweest, in principe een kleinere kans hebben om 
waargenomen te worden in de GBA en binnen HKS. Wij kunnen niet goed 
inschatten hoe groot de invloed van de schending van deze aanname is op 
de schatting van het aantal Antillianen dat zich niet heeft ingeschreven 
in de GBA. De schending is met name groot indien de groep Antillianen 
die in HKS worden geobserveerd maar niet in de GBA, voor een groot deel 
bestaat uit personen waar we niet in geïnteresseerd zijn, zoals vakan-
tiegangers. Deze schending zal er toe leiden dat de schattingen die zijn 
gerapporteerd door Van der Heijden e.a. (2006), te hoog zijn.

(ii) Geen koppelfouten
Een tweede aanname is dat de koppeling van de bestanden zonder fouten 
plaatsvindt. Informatie over de koppeling wordt gegeven in CBS (2005). In 
Appendix 2 van Van der Heijden e.a. (2006) is meer informatie te vinden 
over de kans op de twee soorten koppelingsfouten die wij in paragraaf 2 
hebben besproken. De koppelingsfouten lijken gering.

(3) + (4). Vervolgens neem je aan dat deze kans ook geldt voor de personen die niet in HKS voorkomen, 
en zo kun je een schatting krijgen van de frekwentie in (1). Een verschil met de multiplier-methode is 
dat de multiplier-methode niet veronderstelt dat er koppelingen plaatsvinden op individueel niveau, 
of op dezelfde data, omdat de multiplier verkregen door (3) te delen door (3) plus  (4) in de ‘gewone’ 
multiplier methode ook uit andere data afkomstig kan zijn dan de GBA. We merken overigens op dat de 
Antillianen-schatting complexer is dan hier beschreven omdat er in deze schatting is gecontroleerd voor 
covariaten, zie volgende alinea.
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(iii) Onafhankelijke registraties
Een derde aanname is dat de kans om waargenomen te worden binnen 
HKS en de kans om waargenomen te worden binnen de GBA, onafhan-
kelijk van elkaar zijn. Door te controleren voor de variabelen leeftijd, 
geslacht, burgerlijke staat, verblijfsduur, antecedenten en het al dan 
niet zijn van een harddruggebruiker, is de kans op schending van deze 
aanname door ons verkleind, maar waarschijnlijk nog wel aanwezig.

Voorzover deze schendingen voorkomen komt het ons voor dat de kans op 
een overschatting aannemelijker is dan de kans op een onderschatting: 
wij stellen ons dan rondzwervende jongeren voor (geen registratie in GBA) 
die in aanraking komen met de politie (wel registratie in HKS). Indien 
deze schending plaatsvindt, weten wij nog niet de sterkte van de schen-
ding, en wij weten dus niet hoever de werkelijke populatieomvang afligt 
van de door ons gepresenteerde schatting. Wij weten echter wel de boven-
grens, dus als we voor een bepaalde groep een schatting van 1000 hebben, 
dan weten we dat deze groep in ieder geval niet groter is.

(iv) Kans van voorkomen in registraties homogeen
Een vierde aanname is dat de kans om voor te komen in HKS en in GBA 
voor iedereen identiek is. De schending van deze aanname is beperkt door 
te controleren voor de variabelen geslacht en leeftijd, al dan niet antece-
denten, al dan niet druggebruiker, verblijfsduur en burgerlijke staat. Er zal 
ongetwijfeld nog sprake zijn van niet-geobserveerde heterogeniteit. Het is 
niet duidelijk in hoeverre deze vorm van heterogeniteit aanwezig is, en in 
welke richting de door ons geleverde schatting zal afwijken van de werke-
lijke populatieomvang. Wij zijn geneigd de invloed van deze mogelijke 
schending als gering in te schatten.

Samenvattend
Wij hebben een aantal veronderstellingen van de methode besproken, en 
hiervan is de veronderstelling van een gesloten populatie en van onafhan-
kelijkheid tussen de registraties waarschijnlijk geschonden. De methode 
is evenwel simpel, en data zijn beschikbaar. Indien er sprake is van een 
vertekening, dan is het waarschijnlijk dat deze vertekening over de jaren 
heen constant is, zodat veranderingen in de schattingen door de tijd toch 
een relatie hebben met wat er zich in werkelijkheid afspeelt.
Men dient evenwel alert te zijn op veranderingen in de wijze waarop er 
geregistreerd wordt, met name in hoeverre dergelijke veranderingen een 
trendbreuk kunnen veroorzaken in de schattingen. Tot slot merken wij 
op dat veranderingen niet altijd hoeven te leiden tot een trendbreuk. Om 
een voorbeeld te geven: een verhoogde kans van voorkomen in elk van 
de registraties (bijvoorbeeld in HKS ten gevolge van veranderde priori-
teiten bij de politie) leidt niet tot een trendbreuk in de schattingen. Wij 
illustreren dit als volgt. Stel dat de populatieomvang van personen met 
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een bepaalde nationaliteit is 10.000. Stel dat voor deze nationaliteit geldt 
dat de kans van voorkomen in GBA 90% is. Eerst is de kans om in HKS 
voor te komen 20 % maar door verscherpt toezicht verandert dit een 
paar jaar later in 40%. Een kans van voorkomen in HKS van 20% levert 
bij benadering tabel 9 op en dit leidt ten gevolge van de aanname van 
onafhankelijkheid van voorkomen in HKS en GBA tot een schatting van 
800 personen die noch in GBA, noch in HKS voorkomen, en dus is de 
grootte van de groep die niet in GBA voorkomt 800+200=1000. Een kans 
van voorkomen in HKS van 40 % resulteert bij benadering in tabel 10 en 
dit leidt tot een schatting van 600 personen die noch in GBA, noch in HKS 
voorkomen, en dus is de grootte van de groep die niet in GBA voorkomt 
600 + 400 = 1000. In beide gevallen is de schatting van het aantal personen 
dat niet in GBA voorkomt dus 1000, en er is dus geen trendbreuk, ondanks 
de verandering van de kans om in HKS voor te komen.

Tabel 9: Voorkomen in GBA en 
HKS, kans om in HKS te 
komen 20%

Tabel 10: Voorkomen in GBA en 
HKS, kans om in HKS te 
komen 40%

GBA HKS GBA HKS
Nee Ja Nee Ja

Nee 200 Nee 400
Ja 7.200 1.800 Ja 5.400 3.600

De mogelijkheden die deze methode biedt om tot een illegalenschatting te 
komen, worden besproken in hoofdstuk 4.

3.3.3 Schatting aantal werkgevers dat gebruikmaakt van illegale werk-
nemers

Er is een beperkt aantal publicaties waarin de nadruk ligt op illegale 
werknemers. We merken op dat een illegale werknemer niet noodzake-
lijkerwijs een illegaal is, omdat het soms ook voor legaal in Nederland 
verblijvenden verboden is te werken. Een vroege publicatie is Jonkman-
te Winkel (1994), die schattingen levert op basis van indrukken van de 
Loon Technische Dienst en de Belastingdienst. Een ander oud onderzoek 
is dat van Zandvliet en Gravesteijn-Ligthem (1994), van het Nederlands 
Economisch Instituut, die schattingen onder meer baseren op inter-
views met werkgevers. Recent, in 2005 is door Mosselman en van Rij van 
Regioplan een rapport gepubliceerd over naleving van de Wet arbeid 
vreemdelingen (Mosselman en van Rij, 2005). Omdat de methodiek verge-
lijkbaar is, beperken we ons tot bespreking van dit onderzoek.
Van Rij en Mosselman maakten gebruik van randomized response om te 
komen tot een schatting van het aantal werkgevers dat gebruik maakt van 
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illegale arbeidskrachten. De vraag die zij stelden was:

Als uw moeder geboren is in januari, februari of maart, dan beantwoordt u stelling 
a. Anders beantwoordt u stelling b. Omdat ik niet weet wanneer uw moeder geboren is, 
weet ik niet op welke stelling u antwoord geeft.
7 Kan het zijn dat u in de afgelopen 12 maanden met illegale arbeidskrachten 

heeft gewerkt?
a Ik heb wel met illegale arbeidskrachten gewerkt
b Ik heb niet met illegale arbeidskrachten gewerkt
Bent u het met uw stelling eens of oneens?
       eens       oneens

Dit leverde voor Nederland een schatting op van 19 %8, uitgesplitst naar 
verschillende branches.

Op basis van eerder onderzoek dat Regioplan uitvoerde, worden op 
creatieve wijze enkele voorzichtige indicaties geconstrueerd van het 
aantal illegaal tewerkgestelden. Men schat het aantal illegale arbeidsre-
laties op 267.000 per jaar. Dit aantal heeft betrekking op 66.750 – 89.000 
illegale werknemers, en in totaal is er sprake van 44.500 – 66.750 arbeids-
jaren. Aannamen waarop deze ruwe berekeningen zijn gebaseerd zijn:
– de randomized response-schatting van 19 %, die correspondeert met 

89.000 werkgevers;
– een schatting van 3 illegale werknemers per werkgever die illegalen 

in dienst heeft, op basis van de eigen enquête en gegevens van de 
Arbeidsinspectie

– en een gemiddelde arbeidsrelatie van 2 tot 3 maanden, vastgesteld op 
basis van eerder onderzoek.

Voor meer informatie raadplege men het rapport.

Samenvattend
De eindschatting is gebaseerd op het samenbrengen van verschillende 
deelcomponenten. Er is niet een enkele overall-benadering. Dit heeft de 
volgende gevolgen:
– De kwaliteit van de eindschatting is afhankelijk van de zwakste 

deelcomponent. De zwakste schakel bepaalt de kwaliteit van de 
schatting.

– Daarnaast heeft elke deelcomponent waarop de schatting is 
gebaseerd een betrouwbaarheidsinterval.

8 Het gebruik van randomized response leverde wat problemen op waarvan de bespreking hier niet 
opportuun is. Voor de details verwijzen we naar het rapport.
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Men heeft behoefte aan een betrouwbaarheidsinterval van de eindschat-
ting. Deze is echter niet te construeren zonder aannamen te doen 
over hoe de deelcomponenten samenhangen. Een simulatie van een 
betrouwbaarheidsinterval van de eindschatting, onder aanname dat de 
betrouwbaarheidsintervallen van de deelcomponenten onafhankelijk 
zijn, levert mogelijk een zeer groot betrouwbaarheidsinterval van de 
eindschatting op.
Voor een illegalenmonitor heeft deze aanpak het nadeel dat het kostbaar 
lijkt de deelcomponenten jaarlijks te ‘updaten’. Verder heeft de gebruikte 
aanpak het nadeel dat kenmerken van de illegale werknemers zoals 
leeftijd, geslacht, herkomst, niet te onderscheiden zijn. Een laatste punt 
van commentaar is dat hier een schatting wordt gegeven het aantal 
illegale werknemers, en een illegale werknemer mogelijk legaal in 
Nederland verblijft.

3.3.4 Schatting die gebruikmaakt van de multiplier-methode

Burgers (1995) heeft een schatting gemaakt van het aantal illegalen in 
de vier grote steden op basis van een schatting voor de stad Rotterdam. 
Zonder op de details in te gaan, komt de schatting voor Rotterdam tot 
stand door een schatting te maken van het aantal criminele illegalen in 
Rotterdam, en deze te combineren met de ratio criminele/niet-criminele 
illegale vreemdelingen verkregen uit eigen interviews. Deze combinatie is 
aan te merken als een toepassing van de multiplier-methode.
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4.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is de grote variëteit getoond van methoden die kunnen 
worden gebruikt bij het schatten van de omvang van verborgen popula-
ties, en meer in het bijzonder illegaal in Nederland verblijvende 
vreemdelingen. Hoofdstuk 3 heeft duidelijk gemaakt hoe moeizaam 
het is om deze methoden in de praktijk toe te passen. In veel landen is 
de toepassing regelrecht mislukt. Landen die wel met serieuze cijfers 
komen, hebben daarin veel kwaliteit en moeite geïnvesteerd. In dit hoofd-
stuk worden de eerdere bevindingen kort naast elkaar gezet, vanuit het 
perspectief dat er in Nederland een wetenschappelijk verantwoorde en 
publiek geloofwaardige illegalenmonitor moet komen die op korte termijn 
resultaten moet gaan opleveren.

4.2 Vergelijking van de methoden

In tabel 11 zijn de belangrijkste kenmerken van de methoden in één 
overzicht samengebracht. Hieruit blijkt direct dat de methoden op 
sommige punten goed vergeleken kunnen worden. Zo zijn kenmerken als 
dekking en beschikbaarheid van data voor alle methoden helder. Maar 
soms liggen de voor- en nadelen van de verschillende methoden op een 
geheel verschillend vlak en zijn daarom moeilijk tegen elkaar af te wegen. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de beschikbaarheid van een uitgebreide set 
postcodekenmerken van illegalen (de postcodemethode), tegenover 
inzicht in het opsporingsproces (Detection Controlled Estimation). De 
verschillende kenmerken van de methoden worden hier, aan de hand van 
tabel 11, kort toegelicht.

De postcodebenadering
De postcodebenadering vergt het bepalen van aantallen illegalen per 
6-digit-postcodegebied. Omdat er veel gegevens over postcodegebieden 
bekend zijn en deze het verblijf van aangehouden illegalen goed verklaren 
is een gestratificeerde steekproef effectief. Bij een goed design belooft 
een steekproef van 400 postcodegebieden zeker veel kleinere betrouw-
baarheidsintervallen dan concurrerende methoden. De methode is 
dekkend, er vanuit gaande dat elke illegaal in een postcodegebied woont. 
Bij de methode wordt niets verondersteld over het gedrag van illegalen, 
en met name niet of en waar ze geregistreerd zijn. De data kunnen in 
theorie worden verzameld door deskundigen, door professionele inter-
viewers die de wijken ingaan en door buurtbewoners. De achilleshiel is 
echter de validiteit van de waarnemingen. Een positieve aanwijzing is 
het onderzoek in de Verenigde Staten. Op basis van area sampling wordt 
daar met vragenlijsten, door interviewers dus, vastgesteld welke personen 

4 Opties voor een illegalenmonitor in 
Nederland
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op een adres illegaal zijn, met een onderrapportage van 15-25%. Of dit 
in Nederland ook haalbaar is, is niet duidelijk. Taalproblemen, angst en 
een traditioneel veel lagere bereidheid om aan onderzoek deel te nemen 
kunnen de benadering in Nederland onmogelijk maken. Het is dan ook 
niet verantwoord om zich op deze methode te verlaten zonder degelijk 
vooronderzoek, met als mogelijke uitkomst dat de methode onhaalbaar is. 
Bij de meeste voorgestelde varianten zijn geen instanties die toestemming 
hoeven te geven voor het verzamelen van gegevens. Eén van de varianten 
is dat de dataverzameling gebeurt door welzijnswerkers in verschillende 
wijken. In dat geval is er natuurlijk wel de medewerking van de betrokken 
organisaties nodig.

Detection Controlled Estimation
Detection controlled estimation is een schattingstechniek, waarbij statis-
tisch onderzoek wordt gedaan met paren van controleurs en potentiële 
overtreders. Het is geen integrale onderzoeksmethode. Daarom moet er 
een context worden beschreven waarin de methode kan worden gebruikt. 
Bij de volgende twee benaderingen zou de techniek toepasbaar kunnen 
zijn
1 een speciaal ontworpen survey waarin op basis van bekende 

trekkingskansen paren van controleurs en potentiële overtreders 
(illegalen) worden getrokken

2 bestaande gegevens van politie en vreemdelingendienst, waarbij 
statistisch wordt gemodelleerd op basis van welke aanwijzingen 
controles worden uitgevoerd

Mogelijkheid 1 vraagt dus om nieuw te verzamelen data. Dit kan gebeuren 
door een controlerende instantie. Om echter de slag van steekproef naar 
populatie te kunnen maken is het nodig dat het opsporingsproces verloopt 
volgens een vast steekproefdesign. Vanuit het perspectief van opsporing 
is het waarschijnlijk dat dit geen efficiënte methode is: zo wordt niet het 
maximaal aantal illegalen aangehouden. Een alternatief is dat slechts een 
beperkt gedeelte van de opsporing via dit vaste design verloopt. Het is 
echter te verwachten dat in de hektiek van alledag dit vaak mis gaat. Nog 
een alternatief is dat buurtbewoners van illegalen als informanten, dus 
in termen van het model als ‘controleurs’ fungeren. Dan gelden dezelfde 
overwegingen als bij de postcodebenadering.
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Bij mogelijkheid 2 wordt de opsporing niet aan de eisen van de steekproef 
aangepast, maar, omgekeerd, wordt er een statistisch model ontwikkeld 
dat recht doet aan de praktijk van de opsporing. Dit vraagt om uitvoerig 
statistisch vooronderzoek, overleg met en medewerking van controle-
rende instanties. Het verantwoord formuleren van het vereiste statistische 
model vergt zeker een jaar voorbereiding, en de bemoeienis van zware 
methodologische onderzoekers. Controlerende instanties moeten niet 
alleen bereid zijn zich diep in de keuken te laten kijken, maar ook tijd 
vrij te maken voor overleg. Daar tegenover staat dat de methode niet 
ingrijpt in de bestaande praktijk, en gebruik maakt van gegevens die toch 
al worden verzameld. Deze benadering zou passen in een veel bredere 
criminologische studie naar het functioneren van opsporingsinstanties, 
waarbij de schatting van het aantal illegalen niet meer dan een bijproduct 
is. Kortom, dit is een grote statistische uitdaging, die in bredere zin wel 
eens erg lonend kan zijn in termen van inzicht krijgen in opsporingsstra-
tegieën, maar die ongeschikt is om snel een illegalenmonitor op te tuigen. 
Succes is ook niet bij voorbaat verzekerd.

Sneeuwbalsteekproeven
Bij sneeuwbalsteekproeven worden de respondenten grotendeels door 
reeds bestaande respondenten geworven. Op de klassieke manier gebeurt 
dit doordat respondenten namen van nieuwe respondenten doorgeven. 
Voor onderzoek naar aantallen illegalen zijn sneeuwbalsteekproeven op 
deze manier niet uitvoerbaar vanwege de angst om anderen aan te geven. 
Bij Respondent Driven Sampling worden nieuwe respondenten door de 
bestaande respondenten anoniem geworven. Voor werving en deelname 
is een financiële incentive beschikbaar. Bij onderzoek naar illegalen is 
deze variant van sneeuwbalsteekproeven nooit toegepast, en daarmee is 
dus ook niet bewezen dat het niet werkt. De ervaringen van Engbersen 
met ‘gewone’ sneeuwbalsteekproeven zijn echter weinig bemoedi-
gend. Hoewel de methode in beginsel dekkend is (elke illegaal heeft 
een positieve trekkingskans), zal het lastig zijn dit in de praktijk waar 
te maken voor groepen die er goed in slagen onzichtbaar te blijven. Het 
is daarom zeker nodig Respondent Driven Sampling uitvoerig te testen; 
daarbij achten wij de kans dat het niet uitvoerbaar blijkt aanzienlijk.

Delphi-methode
Bij de Delphi-methode worden in het geheel geen data verzameld, en 
wordt op basis van de inzichten van deskundigen een schatting van het 
aantal illegalen geproduceerd. Daarmee vervalt een statistische basis voor 
deze schatting. Het zal ook zeer lastig zijn om in de loop van de tijd consi-
stent te blijven redeneren, waardoor ook de betrouwbaarheid van trends 
zeer twijfelachtig is. Goedkoop en snel is de Delphi-methode natuurlijk 
wel.
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Vangst-hervangstmethoden: schattingen op basis van één enkele registratie
Met deze methoden zijn de nodige ervaringen opgedaan in Nederland. 
Van deze ervaringen wordt gebruik gemaakt bij de, wat uitvoeriger, 
beschrijving van de voor- en nadelen. De huidige schattingen van het 
aantal illegalen (samenwerking Erasmus en UU) zijn gebaseerd op de VAS 
data. Het afgeknotte Poisson-regressiemodel speelt hierin een grote rol. 
Samengevat:
i Dit afgeknotte Poisson-regressiemodel is geschat voor de illegalen die 

niet uitzetbaar waren
ii De resultaten van dit model zijn vervolgens geprojecteerd op de 

groep illegalen die wel uitgezet zijn (d.w.z., hiervoor is de geschatte 
regressievergelijking uit (i) gebruikt).

iii Voor de Oost- en West-Europeanen (die erg beweeglijk zijn en dus 
naar alle waarschijnlijkheid vaak niet het gehele jaar in Nederland 
aanwezig zijn) is aangenomen dat de verhouding aangehouden/niet-
aangehouden identiek is als die voor de eerste groep.

Hiermee is expliciet gemaakt dat de eigenlijke methode niet dekkend is, 
maar tegelijkertijd aangegeven hoe er met de onderdekking (t.a.v. groepen 
(ii) en (iii)) is omgegaan. Naast de aannamen die gemaakt zijn voor de 
groepen in (ii) en (iii) is een belangrijke veronderstelling bij (i) dat, voor 
een individu, de Poisson-parameter niet verandert t.g.v. een aanhou-
ding of een niet-aanhouding. Dit is een veronderstelling die ongetwijfeld 
geschonden is, maar het is onduidelijk voor hoeveel illegalen deze schen-
ding geldt. Daarnaast wordt verondersteld dat de Poisson-parameter 
een functie is van covariaten, en hiervoor is land van herkomst, leeftijd, 
geslacht en reden van aanhouding gebruikt. Een derde aanname is dat 
een herpakte illegaal met zichzelf koppelbaar is.

Op jaarbasis bevat de afhankelijke variabele (het aantal keer dat men is 
aangehouden) in de data uit VAS weinig informatie: vrijwel elke illegaal 
is slechts 1 of 2 maal aangehouden. Dit heeft tot gevolg dat de methode 
schattingen oplevert met grote betrouwbaarheidsintervallen. Het gevolg 
hiervan is dat het moeilijk is om van-jaar-tot-jaar te kunnen besluiten 
dat veranderingen in de schattingen ook veranderingen in de popula-
tie reflecteren (m.a.w.: de veranderingen zijn niet snel significant). 
Momenteel bestaat VAS niet meer; VAS is per 1 april 2005 vervangen door 
PSH-V. De kwaliteit van de VAS registratie is niet geheel duidelijk, en dit 
geldt ook voor PSH-V.

Deze schattingsmethode heeft voor- en nadelen. De methode heeft 
bewezen schattingen te leveren die niet op voorhand al worden aange-
vochten. De schattingen zijn ook relatief goedkoop verkrijgbaar. Het 
gaat immers om reeds bestaande gegevens. Echter, het is onduidelijk in 
hoeverre al dan niet aan de veronderstellingen is voldaan, en de betrouw-
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baarheidsintervallen rondom de schattingen zijn zeer groot (maar 
daardoor wekken deze betrouwbaarheidsintervallen een realistische 
indruk). Men zou kunnen aannemen dat een eventuele schending van de 
veronderstellingen door de tijd heen constant is, zodat de methode in een 
monitor bruikbaar is. Op korte termijn lijkt PSH-V nog niet bruikbaar om 
als enige databron te fungeren, en daarom lijkt de mogelijkheid om het 
vangst-hervangst model met afgeknotte Poisson-regressie toe te passen 
in 2006 af te vallen. Voor jaren hierna kan er echter serieus over worden 
nagedacht.

Vangst-hervangstmethoden die gebruik maken van gekoppelde bestanden
Een andere mogelijkheid is een schatting te baseren op gekoppelde 
bestanden. Ook met deze methode bestaat binnen Nederland ervaring. 
Een dergelijke schatting is vergelijkbaar aan de schatting die tot stand is 
gekomen voor het aantal Antillianen dat niet in de GBA is ingeschreven. 
Hier heeft een koppeling plaatsgevonden tussen HKS en de GBA.

We bespreken hier de volgende problemen:
i Een veronderstelling is hier dat de kansen op voorkomen in elk van de 

twee bestanden onafhankelijk zijn.
ii Verder dient het te gaan om een gesloten populatie.
iii Tenslotte bestaat er uit nog weer andere administraties informatie 

over het bestaan van illegalen die in Nederland zijn aangehouden, en 
deze informatie nemen we idealiter mee in de schatting.

De eerste veronderstelling kan versoepeld worden door ook nog eens te 
koppelen met een derde of een vierde registratie (zie ook (iii)). Momenteel 
wordt door ons onderzocht of dit haalbaar is voor PSH-V en BVV.
Voor punt (ii) lijkt het aannamelijk dat dit probleem groter is voor sommige 
landen van herkomst dan voor andere. De methode maakt het mogelijk 
om per land van herkomst een aparte schatting te maken. Voor die landen 
waarvoor we waarschijnlijk van doen hebben met een min of meer geslo-
ten populatie, geeft de schatting een beter beeld dan voor landen waar de 
populatie meer open is. Voor deze laatste landen dient bezien te worden of 
de schattingen waarschijnlijk over- of onderschattingen zijn.
Punt (iii) is opgelost als blijkt dat er gekoppeld kan worden. Indien er 
niet gekoppeld kan worden, dan valt er nog te denken aan een schatting 
op basis van twee registraties, waarbij we zeker weten dat de schatting 
boven een bepaalde waarde dient te liggen. Hiervoor zouden Bayesiaanse 
technieken gebruikt kunnen worden. In dit laatste geval bestaat er dan 
echter weer het probleem dat er nog steeds aangenomen dient te worden 
dat de kansen van voorkomen in elk van de registraties onafhankelijk zijn.
Op grond van de ervaringen met de methode bij het schatten van het 
aantal Antillianen lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de methode 
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tot veel kleinere betrouwbaarheidsintervallen leidt dan bij de schattings-
methode die gebruik maakt van van slechts één bestand.

4.3 Conclusie

Op basis van de eis dat er op korte termijn een illegalenmonitor moet 
worden opgestart is op dit moment (april 2006) de enige begaanbare 
weg het maken van schattingen op basis van gekoppelde bestanden. Het 
is relatief goedkoop, er is wat ervaring mee (Antillianenschatting), en 
mocht er aan bepaalde veronderstellingen niet voldaan zijn, dan valt te 
beredeneren in welke richting er een vertekening is. Voor een monitor 
zou aangenomen kunnen worden dat de vertekening door de tijd heen 
constant is, waardoor veranderingen van jaar op jaar wel juist geïnterpre-
teerd kunnen worden. De achilleshiel van de methode is dat er groepen 
met kans één buiten elke registratie vallen, met andere woorden dat de 
dekking niet geheel volledig is. Eén manier om hiermee om te gaan is om 
dit soort groepen dan maar bewust niet mee te tellen; een alternatief is 
om na te gaan in hoeverre de postcodebenadering op termijn een alterna-
tief of aanvulling kan zijn.

WODC_243_14.indd   Sec5:147WODC_243_14.indd   Sec5:147 5-10-2006   10:20:475-10-2006   10:20:47



WODC_243_14.indd   Sec5:148WODC_243_14.indd   Sec5:148 5-10-2006   10:20:485-10-2006   10:20:48



Estimation methods for sizing hidden populations, specifically the illegal 
migrant population

Introduction

In the Hoofdlijnenakkoord of the second Balkenende administration it was 
proposed that illegal residence by foreigners in the Netherlands will be 
counteracted more strongly than before. The illegally resident foreigners 
in the Netherlands form an example of a hidden population. In order 
to evaluate the effects of the intended policy it is therefore necessary to 
estimate the size of this kind of hidden populations. This report gives 
an overview of methods that can generally be used to make inferences 
about the size of hidden populations. More particularly the suitability of 
the methods is discussed to determine the size of populations of illegal 
foreigners and the sizes of subpopulations of these groups, for instance by 
nationality or by place of residence.

Formally, populations can be hidden for two reasons:
– No list exists on which all members of the population are listed, in 

other words, naturally there is no sampling frame. In the case of 
illegal foreigners, there are lists on which a number of them appear, 
for instance a medical registration, police files, schools pupil files 
etc., but there is no complete list on which every illegal foreigner 
appears.

– There is a list on which all members of the population are listed, but 
many more people appear on the list, and it is not a priori clear who 
does and who does not belong to the hidden population. In this case 
we speak of a ‘hidden population’ when it is difficult to determine 
who belongs to it. The question whether someone wants to change 
jobs is easily asked and answered, but medical questions or questions 
about socially undesirable behaviour or criminal behaviour are much 
more awkward.

The size of a hidden population often is a statistic which can only be 
determined with much effort. Therefore it is important to gain insight in 
all available alternatives to reach this goal. This report is mainly based on 
a search of the available literature; with respect to some issues, practical 
experience some authors with the subject matter has also been given a place 
in the text.
For the definition of an illegal foreigner, two points of view are possible: the 
economic and the demographic point of view. According to the economic 
point of view, a foreigner is illegal when he has a paid job without a valid 
working licence. In the demographic definition, the residence permit is 
central. Then, an illegal foreigner is someone who stays in the Netherlands 

Summary
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without a valid residence permit. It is irrelevant whether this person entered 
the country legally or illegally. This is the definition which is used is the 
major part of this report.
The report was written with a number of different goals in mind. In the first 
place it is a general overview of statistical methods which can be used for 
the estimation of the sizes of hidden populations. In this sense the report 
is meant to be a reference book. This overview is given in chapter 2 in a 
number of separate sections. Not only has been attempted to explain the 
technical working of the methods, but also to present the reader with an 
impression of how the methods relate to the state of the art of statistical 
methodology. He who, after reading such a section, mentions the method in 
a presentation on an international conference will not be surprised by totally 
new insights that appear to be part of accepted science. In the second place 
the report aims to give an insight into suitable methods for counting illegal 
foreigners. Not every method which is used for counting hidden populations 
is suitable for this purpose. Every method starts with a certain idealised 
image of reality. The actual reality is often much more complex and messy. 
For this reason, in chapter 3 an overview is given of a number of practical 
examples both in the Netherlands and abroad. It will appear that some 
methods are useful, but they always have to be supplemented with specific 
adaptations. In describing the practical applications, the third goal is to give 
the reader a general idea of the problems that appear when illegal foreigners 
are counted in practice. Finally, and this is the goal of chapter 4, the report 
gives information and support that can be used for choosing a specific 
method for executing a longitudinal estimation procedure of the size of the 
population of illegal foreigners.

The methods

The methods which are discussed in this report vary considerably with 
respect to procedure, assumptions and required input. Some of them have 
already been used for the estimation of the size of illegal populations, others 
have been used for the estimation of the size of other hidden populations 
but not for illegal populations; there are also methods of which the use is 
conceivable, but for which practical experience is still lacking.

Capture-recapture methods

Capture-recapture methods form a class of estimation techniques for which 
there exists a considerable body of experience, especially in the Netherlands. 
These methods are ways of doing survey research without sampling frame. 
Sample elements are literally ‘caught’, but also released again. By drawing 
different samples and determining how many elements appear in more 
than one sample, the size of the population from which they are drawn can 
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be estimated. The name ‘capture-recapture’ originates from biology, where 
this method is used for the estimation of population sizes of animal species. 
It is attempted to catch the animals repeatedly. In biology it is customary 
to draw the samples at different moments in time. Literally, the animals are 
caught, and later recaught. But it is also conceivable that two catchers catch 
and release the animals independently from each other. In this way the draw 
samples which are constructed more or less simultaneously. This metaphor 
usually applies to examples in epidemiology and government statistics. In 
that case, existing records in different registrations are used, in which the 
sample elements are ‘caught’. After linkage, the numbers of persons from 
the target population that appear in one or more of the registrations can be 
determined. Under certain conditions the number of persons that do not 
appear in any of the records in the registrations can be estimated. Together, 
the number of linked persons and the estimated number of absent persons 
constitute the estimation of the size of the hidden population.

The use of linked registrations

In order to apply capture-recapture methods on the basis of linked 
registrations to the population of illegal foreigners, a number of conditions 
have to be met. These conditions are the following:
– closed population: during the period to which the estimates relate, 

the population must remain constant
– no linking errors: the persons are correctly and uniquely identified
– independent inclusion in registrations: the probability to appear in 

all registrations is the product of the probabilities to appear in each of 
the registrations separately.

These conditions are not always met. In many respects it is known how 
violations of the conditions influences the estimates; more in particular, it is 
known whether they lead to an upward or a downward bias. Finally, there is a 
fourth condition, which is more a wish than a requirement.
– the probability to appear in a registration is identical for all members 

of the hidden population

When this condition is not met, statistical methods are available to handle 
these differences in probability. They have to be included in the model and 
estimated, which makes the statistical calculations of the sizes of the hidden 
populations more complicated, but not impossible.

Repeated capture

When samples are captured repeatedly (illegal foreigners are apprehended 
repeatedly), the estimation procedure of the size of the hidden population 
is based on one single data set, in which illegal foreigners may appear 
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more than once. For the number of appearances a theoretical distribution, 
the Poisson distribution, is used, which indicates the probability that a 
person is caught 0, 1, 2 times etc. This distribution depends on a parameter, 
which is estimated on the basis of the data, after which the probability can 
be determined that an individual is never caught. This, in turn, leads to 
estimation of the size of the total population. The most crucial assumption is 
that this distribution can actually be used. It is assumed that the probability 
of recapture, after a first capture, remains unchanged. An assumption 
which, like in the case of linked registrations, can be avoided with the use 
of complex statistical calculations, is that every illegal foreigner has the 
same Poisson-parameter. When this assumption is not met, the differences 
between the Poisson-parameter can be included in the model and explicitly 
be estimated.

Snowball sampling

Snowball samples are another example of samples without sampling 
frame. The first step in a snowball sample is a small initial sample. Next, the 
drawing of new elements is left to the respondents already in the sample. 
There are two variants of this kind of samples: (i) the ‘classic’ snowball 
sample, where the respondents mention to the fieldwork organisation the 
names of new potential respondents and (ii) respondent driven sampling, 
where the respondents themselves approach new potential respondents with 
the request to participate to the survey. This last approach has the advantage 
that nobody discloses the identity of another person. In the framework 
of research of illegal foreigners, this is a considerable advantage, as from 
previous research it appeared that there is much fear to participate. It even 
is questionable whether this fear can be removed by the use of respondent 
driven sampling. Presently, this question cannot be answered, because the 
method has never been applied within this context. The construction of 
estimators on the basis of the outcomes of snowball samples is statistically 
complex. For the classical approach, handy formulas are available only in the 
case of an initial sample and one single wave of new respondents. In the case 
that the number of illegal foreigners has to be calculated as a percentage of 
a larger population (e.g. all foreigners), a more general method is available. 
In this method one has to account for the fact that people with a large social 
network are overrepresented. This makes the estimation process complex.

Detection Controlled Estimation

Detection Controlled Estimation (DCE) is an estimation technique to 
simultaneously estimate the characteristics of offenders and their inspectors. 
This may concern persons, e.g. students who may commit fraud during their 
exams, or companies that violate environmental regulations. In both cases 
there is an inspector. In the case of exams, this is the supervisor; in the case 
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of companies this is the investigator. In both examples, the sampling units 
are pairs: an inspector is assigned to every potential offender. An offense is 
registered only when it is made by a potential offender and it is discovered 
by the inspector. Undiscovered offenses are not registered. Estimation of 
the size of a hidden population therefore amounts to estimate the number 
of undiscovered offenses. The probability of making an offense is denoted 
by p1; the probability of discovery of an offense is denoted by p2. Then the 
probability of a discovered offense is equal to p1p2. The probability that this 
is not the case is equal to 1-p1p2. In this last case it is unknown whether an 
offense occurred; is is only known that no offense has been discovered.
The probabilities of offenses and their discoveries are linked by the 
technique to the characteristics of the offenders and the inspectors. Once 
this relationship has been estimated, it is also possible to make inferences 
about the number of undetected offenses. In this respect, ‘being an illegal 
foreigner’ may be interpreted as an offense. The inspector may be a police 
officer, but also a respondent in a survey, who reports on his knowledge of 
illegal foreigners in his neighborhood.
DCE is a very flexible econometrical technique, which allows a wide variety 
of refinements in the formulation of the model. For instance, there may 
be foreknowledge at the inspectors at the strategic level (they know the 
offenders characteristics), at the tactical level (they see the actual offense 
coming) and the possibility may be included that the offenders self-report 
their offenses. These adaptations come, however, with a price. Estimation 
with these advanced models require high level programming, an therefore a 
long production time to execute the estimation process.

Estimation based on postal code areas

The Netherlands are partitoned into a refined network of postal codes. Of 
these postal codes, characteristics are known at the most detailed level (6 
digits). Of course, also the national distributions of these characteristics 
are known. This makes it possible to use the database of postal codes as a 
sampling frame. For hidden populations that are concentrated in postal 
code areas with specific characteristics, this allows for the possibility to use 
the postal code characteristics for efficient estimation of their sizes at the 
national level. Obvious examples are the homeless, drug addicts, prostitutes 
and also the illegal foreigners, as in police administrations the postal code of 
their place of residence is included. From 1998 until 2003, 11517 postal code 
areas illegal foreigners who were apprehended were found to live in each 
month. In 2003, more than 100 of such postal code areas are added. Analysis 
of data from Experian, a firm which sells postal code area segmentations, 
showed that these areas are strongly linked to economic indicators like 
purchasing power and amount of debts of the inhabitants. These data and 
regularities make it possible to draw a well stratified sample of postal code 
areas. However, after that follows the most uncertain part : the estimation 
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of the number of illegal foreigners within each postal code area. To this end, 
a number of approaches are possible: (i) determination by the police, (ii) 
observation by trained experts, (iii) face to face interviews by well trained 
interviewers within the postal code areas, (iv) a survey using a large internet 
panel (market research firm TNS NIPO appeared to have a sufficient number 
of respondents which live in postal code areas where illegal foreigners 
were apprehended). It is, however, unknown whether this results into valid 
estimates per postal code area. An encouraging indication is the fact that 
in the U.S.A. the number of illegal foreigners is determined on the basis of 
face to face interviews; the levels of underreporting are considered to be 
acceptable. It is, however, not clear that these findings also apply to the 
Dutch situation.

Randomized response

Randomized response is a method designed for the measurement of 
sensitive opinions, attitudes and behaviour, like violations of the law, use 
of drugs and alcohol and sexuality. Respondents often perceive questions 
about these types of subjects as threatening; this leads to an inclination to 
give socially desirable answers. Randomized response is a method that is 
specifically designed to minimize the threatening nature of these questions 
and in this way increase the validity of the answers. By the randomized 
response procedure, the answers to sensitive questions are partly 
determined by chance. This can be achieved in various ways. For instance, 
in the so called ‘forced response’ method the respondent throws two dice 
and then answers the question on the basis of the number of dots. On 2, 3 
and 4 dots he is obliged to say yes, on 11 of 12 dots he is obliged to say no. 
On all other numbers the respondent answers truthfully. In this way, nobody 
knows whether an obligatory answer has been given, and the privacy of the 
respondent is guaranteed. On the basis of statistical analysis of the given 
answers, the distribution of the true answers can be deduced.
Randomized response is hard to conceive in a direct survey among 
potentially illegal foreigners. (‘are you illegal?’, yes/no), but it is a method 
that can be used for obtaining information about illegal foreigners, e.g. 
among employers who may employ them illegally.

De Delphi method

The Delphi method is not a statistical technique, but a procedure that 
is based on combining the judgments of experts. The basic procedures 
of the Delphi method are the following. (1) A panel is formed of experts 
who all have their individual view on the subject matter. (2) The experts 
have no direct contact. They learn about each other’s opinions through a 
moderator, who distributes the input anonymously. (3) In the first round, the 
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experts state their opinions on the problem area, in this case the size of the 
population of illegal foreigners. (4) In the second round, they are confronted 
with each other’s opinion; they adjust their opinions and/or motivate their 
unchanged or adjusted opinions. (5) In the following round, this procedure 
is repeated. Ideally this process continues until the opinions converge (and 
there is one common estimate of the size of the population) or, alternatively, 
until the different opinions stop changing. The purpose of the method is to 
make use of the joint knowlegde of experts, without disturbing factors that 
may play a role in personal discussions like conflicts and the domination by 
the most verbally gifted persons or strongest egos.
Although the method is used on a very large scale and for a large variety of 
problems, it is not undisputed. As a rule, no use is made of a clear empirical 
line of reasoning. Still, the procedure has been statistically investigated. Not 
surprising, but still useful is the overwhelming evidence that consensus after 
the first round usually increases. Apparently, the experts tend to listen to 
each other and learn from each other. It also appears from the comparison 
with already known figures or short term forecasts that the results of a 
Delphi procedure at the end are more accurate than in the first round. 
Moreover, Delphi appears to give more accurate results than comparable 
group processes. In other words: where a scientific evaluation is possible, 
the method appears to be superior to comparable alternatives. Still, the use 
of the Delphi method as a basis for a monitor of sizes of hidden populations 
seems to be problematic. Experts without statistical training will have have 
to extrapolate figures from their local experience to the national level. 
Moreover, it will be hard to keep the line of reasoning constant over the 
years, which is a threat to the comparability of the figures through time.

Other methods

Chapter 2 concludes with some short descriptions of a number of other 
methods. The demographic method departs from a given point in time when 
the size of the hidden population is known. On the basis of demographic 
variables like fertility, mortality and emigration it is calculated how the 
expected size of a cohort of illegal foreigners develops through time. The 
multiplier methode is a way to use known proportions to estimate an 
unknown figure. It is, for instance, possible to make use of the fact that one 
out of 10 heroin users will die of an overdose sooner or later. The number 
of victims of an overdose at a certain place or time may be used for the 
estimation of the total number of heroin users: when there are 50 victims of 
an overdose, the total number of heroin users is estimated to be 500. With 
the residual method the number of illegal foreigners is calculated as the 
result of a subtraction. The usual way of doing this is to make an estimate of 
the total number of foreigners, an to subtract the number if legal foreigners. 
Finally, the three cards method is a new alternative to randomized response 
for asking sensitive questions. By ingenious variation of question texts on 
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three different cards, one of which is given to the respondent, an estimation 
can be made of the percentage that falls into a sensitive category.

Application of the methods in practice

Whereas the overview of the different methods forms a reasonably clear 
list of possibilities for the estimation of numbers of illegal foreigners, the 
description of the international practice, in particular, is a messy set of 
partly succeeded attempts, lacking information and ad hoc adaptations 
without a systematic approach. For instance in Marocco the number of 
emigrants was determined on the basis of a demographic analysis. By 
subtracting the number of legal emigrants, the illegal emigration could be 
deducted. So far, the calculations were carried out in a plausible manner. 
However, next this number was allocated to the different European countries 
proportional to legal emigration. For this calculation there was no empirical 
basis. An attempt to conduct the same analysis for Tunesia failed due to 
the bad quality of the Tunesia census. In Portugal immigration data were 
compared with census data from 1981. The number of illegal foreigners 
was estimated as the difference between the number of foreigners in the 
census and the legal immigrants. In 1991 there appeared to be confusion 
about the difference between place of birth and place of residence, which, 
in retrospect, rendered the estimate worthless. In Belgium it was established 
in 1990 that in the neighbouring countries the illegal foreign population was 
estimated to be 10% of the total foreign population. This figure was copied, 
but never officially published. In the Czech republic a study was made of 
loopholes in the law. Next, a panel of experts (researchers, immigration 
officials) judged to what degree these loopholes were used by illegal 
foreigners and employers. Unfortunately, the results of this study were never 
published.
These examples (many more are described in chapter 3) make clear that 
attempts to count illegal foreigners only lead to plausible results when 
considerable investments are made in resources and quality. Two countries 
that are good examples in this respect are the U.S.A. and South Africa. The 
country which provides a good application of the residual method is the 
U.S.A. Three large surveys can be used: the census, the supplementary 
ACE (Accuracy and Coverage Evaluation) and the CPS (Current Population 
Survey). These data are combined with those of the immigration service IND. 
The US Bureau of the Census started in 1980 counting the illegal immigrants, 
based on the census. On the basis on the questions in the census, in 1980 it 
was determined who was foreign-born and who was legal or illegal.

The general framework for counting the number of illegal foreigners was a 
formula by which the number of foreign born in the U.S.A. was calculated:
 Foreign born = L – (M+E) + T + R
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L the number of legal foreigners
M the total mortality among foreigners
E the total emigration of foreigners
T the number of temporary resident foreigners
R the number of unauthorized foreigners; this was partitioned into the 

number of foreigners who still are in an asylum procedure and the 
real illegals.

The components were estimated on the basis of different sources, which 
were analyzed by different teams.

In South-Africa, estimates were based on flow data (immigration and 
emigration) of three different groups: (1) legal entry, illegal stay, (2) illegal 
entry, legal stay and (3) illegal entry, illegal stay. Besides, a large survey was 
carried out in the countries of origin to investigate the nature of the illegal 
stay. A surprising result was that as a rule the duration of the stay of illegal 
foreigners in South-Africa was short (several months). After that, they 
returned to the country of origin. For the investigators this was a reason to 
put the problem of illegal foreigners in Sout Africa somewhat in perspective.

Research in the Netherlands

Within the Netherlands there is a rich experience with the estimation of 
numbers of illegal foreigners; especially in the field of more advanced 
statistical methods much work has been done in the Netherlands. There 
is a limited number of publications in which emphasis is placed on illegal 
employees. As early as 1994 there were publications in which estimates 
were presented based on impressions of the Loon Technische Dienst and the 
Belastingdienst and based on interviews with employers. Recently, in 2005, in 
a report by Regioplan an account was given of the compliance to a law which 
regulates work by foreigners (Wet Arbeid Vreemdelingen). In a survey among 
employers the randomized response method was applied.
In 1995 the number of illegal foreigners was estimated in the four big cities 
in the Netherlands, based on an estimate for Rotterdam. The estimate for 
Rotterdam was constructed by making an estimation of the number of 
criminal illegal foreigners in Rotterdam, and combining this with the ratio 
criminal/non-criminal illegal foreigners obtained in other interviews. This 
combination can be seen as an application of the multiplier method.
The majority of the applied methodological publications deals with capture-
recapture methods. There is experience with both main variants of the 
method: linked registrations and repeated capture. On the basis of repeated 
capture, estimates of the size of the illegal population in the period 2000-
2003 are made on the basis of the regional Vreemdelingen Administratie 
Systeem (VAS, Foreigner Administration System), which at the end of 
march 2005 has been replaced by the national Politie Suite Handhaving-
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Vreemdelingen (PSH-V, Police Suite Enforcement-Foreigners). In principle, 
all apprehended illegal foreigners are registered in this system. In doing 
so, the model had to be adapted for illegal foreigners who came from 
Eastern Europe (usually they stay for a short period, so they are not a closed 
population) and illegal foreigners who were effectively expelled from the 
Netherlands (in that case the Poisson model did not apply). The fact that the 
method leads to relatively large confidence intervals appeared to be a serious 
practical problem.
A second relevant estimation method that was used in the Netherlands is 
the capture-recapture method on the basis of linked registrations. This is 
applied to estimate the number of Antillians who are not registered in the 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA, the Dutch population register). 
Given the special relationship between the Antilles and the Netherlands, 
formally there are no ‘illegal Antillians’. More in general, there often is a 
large overlap between being illegal and not being registered in the GBA. The 
data were combined with the HerkenningsDienst Systeem (HKS, recognition 
service system) of the police. Execution of the estimation method appeared 
to be relatively simple, with acceptable confidence intervals.

How to continue?

In chapter 4 the discussed methods are systematically compared with 
respect to their usefulness in the near future. Most of the methods are 
not qualified, because they require a considerable amount of preliminary 
research. The answer to the question whether they can really be used 
is uncertain. Incidentally, on the basis of this report it is clear how such 
preliminary research has to be conducted. Capture-recapture methods can 
be used immediately; they have proved to work, although their underlying 
assumptions are not met perfectly. The method is cheap, because the data 
are already available. However, the size of the confidence intervals with the 
repeated capture method is a problem. When linked registrations are used, 
it may be difficult to base the estimations on data that are sufficiently recent 
for policy purposes.
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Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onderzoeks-
resultaten van het WODC wordt een beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionarissen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het ministerie van Justitie. Dit gebeurt aan de hand 
van een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp van het rapport 
opgesteld wordt. De rapporten in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) 
worden uitgegeven door Boom Juridische uitgevers en zijn voor belang-
stellenden die niet voor een kosteloos rapport in aanmerking komen, te 
bestellen bij Boom distributiecentrum, postbus 400, 7940 AK Meppel, 
tel.: 0522-23 75 55, via e-mail: bdc@bdc.boom.nl.
Een complete lijst van de WODC-rapporten is te vinden op de WODC-site 
(www.wodc.nl). Daar zijn ook de uitgebreide samenvattingen te vinden 
van alle vanaf 1997 verschenen WODC-rapporten. Volledige teksten van 
de rapporten (vanaf 1999) zullen met terugwerkende kracht op de WODC-
site beschikbaar komen. Hieronder volgen de titelbeschrijvingen van de in 
2002, 2003, 2004 en 2005 verschenen rapporten.
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