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Voorwoord  
 

Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar methoden om de omvang van zogenaamde ‘ver-

borgen populaties’ te schatten en meer in het bijzonder de omvang van de populaties van jeugdigen 

die zich schuldig maken aan online delicten. Onder ‘verborgen populaties’ wordt doorgaans verstaan 

populaties waarvan de omvang niet eenvoudig met behulp van regulier bevolkingsonderzoek is te 

bepalen. Vaak gaat het om onderwerpen waarover mensen niet graag in het openbaar spreken, bij-

voorbeeld verschillende vormen van criminaliteit of sociaal ongewenst gedrag. Het onderzoek werd 

uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Mi-

nisterie van Veiligheid en Justitie. 

 

De onderzoekers werden ondersteund door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van 

prof. Dr. Bart Bakker. De benodigde data voor een van de hoofdstukken werden geleverd door de 

Nationale Politie. Verder hebben belangrijke bijdragen geleverd: prof. Dr. Walter Daelemans en Dr. 

Guy de Pauw, beiden verbonden aan de Universiteit Antwerpen, prof. Dr. Arno Siebes, Minke Bran-

denburg en Dr. Daniël Oberski, allen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Alle omissies en fouten 

blijven natuurlijk voor rekening van de auteurs van dit rapport.  

 

Namens het projectteam 

Peter van der Heijden (Universiteit Utrecht) 

Utrecht, september 2017 
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1. Inleiding  

 

1.1. Achtergrond en aanleiding van het onderzoek 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar methoden om de omvang van cybercriminaliteit van 

jeugdige daders in Nederland te schatten. Het onderzoek is de eerste stap in onderzoek dat tot daad-

werkelijke schatting moet leiden.  

 

Het internet en social media zijn de afgelopen decennia veel gebruikte communicatiekanalen gewor-

den, zeker onder jongeren. Uit cijfers van CBS blijkt dat tussen 2005 en 2016 het percentage 12- tot 

25-jarigen dat (bijna) dagelijks internet gebruikt is gestegen van 76% naar 95%. Gemiddeld besteden 

jongeren 3,5 uur per dag aan online-activiteiten als communiceren, gamen en internetten.  

Het ligt voor de hand dat op het internet en via social media ook strafbare feiten worden gepleegd. 

Daarbij is onderscheid te maken tussen gedigitaliseerde criminaliteit en cybercriminaliteit. Gedigitali-

seerde criminaliteit is traditionele criminaliteit met moderne middelen (zoals oplichting via internet, 

bedreiging via internet, cyberstalking, het digitaal verspreiden van illegale inhoud zoals kinderporno). 

Cybercrime is de misdaad waarbij ICT zowel het middel als het doelwit is (bijvoorbeeld ‘cracking’, 

‘hacken’ of computervredebreuk, waaronder het verspreiden van virussen en DDos aanvallen).  

 

Vanaf 2012 wordt in de Veiligheidsmonitor, een jaarlijks bevolkingsonderzoek van het CBS in samen-

werking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, naast slachtofferschap van ‘traditionele’ crimi-

naliteit ook aandacht besteed aan slachtofferschap van cybercrime. De belangrijkste informatiebron 

over online criminaliteit van jeugdige daders is op dit moment de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 

die in samenwerking tussen het WODC en het CBS tweejaarlijks wordt gepubliceerd. De MJC biedt 

inzicht in (ontwikkelingen van) het aantal jeugdige daders van criminaliteit waaronder ook enkele 

vormen van gedigitaliseerde en cybercriminaliteit. Het onderzoek maakt gebruik van een aantal me-

thoden en bronnen: zelfrapportage van daderschap in een enquête, politiecijfers over het aantal ver-

dachten van een misdrijf en cijfers van de rechterlijke macht over het aantal gestrafte jeugdige da-

ders. De enquête naar daderschap vindt een keer in de vijf jaar plaats in de vorm van de Monitor 

Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit (MZJ) waarin een aantal vragen naar online delicten is opgenomen.  

De directie Sanctietoepassing en Jeugd acht het van belang om over goede informatie te beschikken 

over het aantal jeugdige daders van gedigitaliseerde en cybercriminaliteit. De MJC levert politiek en 

bestuur waardevolle informatie. De gebruikte methoden zijn echter behept met een aantal beperkin-

gen (die we verderop kort bespreken). Dit gegeven leidde tot de vraag of er methoden bestaan die 

verbeteringen of aanvullingen van de beschikbare schattingen kunnen opleveren. De opdracht was 

om nieuwe, innovatieve technieken in het onderzoek te betrekken. Vooralsnog gaat het in bijzonder 

om informatie over het percentage jeugdigen in Nederland dat zich schuldig maakt aan drie, bene-

den vermelde, delicten. 

 

1.1. Doel en vragen van het voorbereidend onderzoek 

Het doel van het voorbereidend onderzoek is inzicht te verkrijgen in methoden waarmee het aantal 

(jeugdige) daders van gedigitaliseerde en cybercriminaliteit kan worden geschat.  
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De onderzoeksvraag is: met welke onderzoeksmethode of (combinatie van) methoden kan, voort-

bouwend op de inzichten uit de Monitor Jeugdcriminaliteit (MZJ), het percentage jeugdigen in Ne-

derland worden geschat dat zich schuldig maakt aan de volgende misdrijven: 

(1) online bedreiging,  

(2) het online verspreiden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen en  

(3) het inloggen op een computer/website zonder toestemming/kennisgeving, al dan niet gepaard 

met het wijzigen van gegevens.  

 

Onder ‘jeugdigen’ wordt hier verstaan personen vanaf 12 tot en met 22 jaar oud.  

 

Naast de vraag naar de omvang van de genoemde online delicten in termen van aantallen of percen-

tages daders is ook nagegaan of met de bestudeerde methoden de volgende aanvullende vragen 

over de betreffende delicten zijn te beantwoorden: 

o Welke modus operandi worden gehanteerd bij de verschillende vormen van cybercriminaliteit 

waar jongeren bij betrokken zijn als dader?  

o Welke persoonlijke, sociale en situationele achtergrondkenmerken van daders kunnen in kaart 

worden gebracht?  

 

Het voorbereidend onderzoek moet een concreet en uitvoerbaar plan opleveren om daadwerkelijke 

schattingen uit te voeren. 

De te onderzoeken schattingsmethoden dienen in elk geval te worden beoordeeld op de volgende 

aspecten:  

o De volledigheid, dan wel selectiviteit van de schattingen: welke vormen van het onderscheiden 

gedrag, welke typen daders en welke kenmerken van delicten en daders kunnen wel en niet in 

kaart worden gebracht? 

o Welke onderzoeksinspanning en- investering vraagt gebruik van de methode?  

o Op welke wijze kunnen de opgedane inzichten en de onderzoeksmethoden worden verwerkt in 

toekomstig trendonderzoek (in het bijzonder de MZJ)?  

o Op welke wijze zijn de benodigde data te verkrijgen? Bijvoorbeeld in het geval van geregistreerde 

data dient duidelijk te worden welke instanties over de data beschikken, de mate van geschikt-

heid van de data voor schattingen, procedures die de instanties hanteren om data ter beschik-

king te stellen. In het geval van enquêtes gaat het om: steekproeftrekking, werving van respon-

denten en wijze van enquêtering.  

 

1.2. Methoden om omvang cybercriminaliteit te schatten 

Op basis van een eerste beoordeling in het onderzoeksvoorstel is besloten om de volgende vier me-

thoden aan een nader onderzoek te onderwerpen. De vraag is of zij geschikt zijn om de omvang van 

cybercriminaliteit te schatten en welke rol zij kunnen spelen in of naast de bestaande Monitor Jeugd-

criminaliteit.  

1. De network scale up methode als een methode die eenvoudig in een onderzoek als de MZJ een 

plaats kan vinden; 

2. Randomized response, mogelijk in te zetten als periodieke controle op de uitkomsten van de MZJ; 

3. Vangst-hervangst methoden bij gebleken beschikbaarheid van geschikte data over (recidive-

rende) daders; 
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4. Social media text profiling als een zelfstandig en betrekkelijk eenvoudig te gebruiken methode, 

waarschijnlijk het meest geschikt om de relatieve ontwikkeling van cyberdelicten in de tijd te vol-

gen. 

 

Bij de beoordeling hebben we een onderscheid gemaakt tussen twee groepen methoden: schattin-

gen op basis van gegevens uit enquêtes en schattingen op basis van bestaande registraties. 

In de navolgende paragrafen geven we een korte toelichting op deze methoden en op de redenen ze 

in het onderhavige onderzoek op te nemen. 

 

1.3. Schattingen met enquêtegegevens 

In de eerste plaats onderscheiden we methoden waarbij aan respondenten vragen worden gesteld 

over de bestudeerde misdrijven. Enquêtes bieden het belangrijke voordeel dat in principe over alle 

onderwerpen waar belangstelling voor bestaat, vragen kunnen worden gesteld. Zo kan aan respon-

denten bijvoorbeeld worden gevraagd of zij bepaalde delicten hebben gepleegd, of dat zij mensen 

kennen die dat hebben gedaan. Een mogelijk belangrijke beperking van deze aanpak is het risico van 

sociaal wenselijke antwoorden dat een vertekend beeld kan opleveren. Meestal gaat het dan om een 

onderschatting vanwege de sociaal gevoelige aard van het onderwerp waarnaar wordt gevraagd. 

Maar ook overrapportage is mogelijk, bijvoorbeeld om een ‘stoere’ indruk te maken. Er zijn verschil-

lende manieren om risico op vertekening te beperken en de zelfrapportage van cybercrime te verbe-

teren. We bespreken in de navolgende paragrafen twee kandidaten die voor nader onderzoek zijn 

geselecteerd: de randomized response techniek en de ‘network scale-up’ methode.   

 

Randomized response 

Randomized response (RR) biedt perspectieven voor een betere zelfrapportage van gevoelig gedrag1. 

Bij randomized response worden de antwoorden op gevoelige vragen mede door kans bepaald. Bij-

voorbeeld kan de uitkomst van een worp met een dobbelsteen bepalen of de respondent een gevoe-

lige of een neutrale vraag moet beantwoorden. Daardoor is voor elke afzonderlijke respondent niet 

bekend op welke vraag het antwoord betrekking heeft. Voor de gehele groep kan dat op basis van de 

bekende kansverdeling van de worpen met dobbelstenen achteraf wel worden bepaald. Het bedrei-

gende karakter van de vragen wordt daardoor geminimaliseerd en de validiteit van de antwoorden 

verhoogd. 

 Gebruik van randomized response is echter betrekkelijk kostbaar omdat de onderzoekers een fou-

tenmarge in de steekproef introduceren. Een deel van de enquêteresultaten gaat dus ‘verloren’. Het 

introduceren van randomized response in de MZJ zou vanwege de omvang van de steekproef en de 

intensieve benadering tot een merkbare kostenverhoging van de monitor leiden. Daarom gaan de 

gedachten uit naar een beperkte inzet van de techniek in een afzonderlijk onderzoek. Daarmee kan 

mogelijk periodiek een controle worden uitgevoerd op eventuele onderrapportage van (cyber)crimi-

naliteit in de MZJ.  

                                                           
1 Peter G. M. Van Der Heijden, et. al., May 2000; Gerty J. L. M. Lensvelt-Mulders, Joop J. Hox, Peter, G. M. van der Heijden, 

Meta-analysis of Randomized Response Research: 35 Years of Validation. 

http://smr.sagepub.com/search?author1=PETER+G.+M.+van+der+HEIJDEN&sortspec=date&submit=Submit
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De ‘network scale-up’ methode 
Een tweede methode om het risico van sociaal wenselijk antwoorden te beperken is de ‘network 

scale-up’ methode voor het schatten van de omvang van (moeilijk toegankelijke) populaties. Bij ge-

bruik van deze methode wordt de respondenten niet naar hun eigen gedrag gevraagd, maar naar het 

aantal mensen in hun omgeving dat het bestudeerde gedrag vertoont. Met de verhouding van dit 

aantal met de aantallen mensen die zij in een aantal populaties van bekende omvang kennen, kan de 

omvang van de bewuste groep worden geschat. 

De methode is geschikt om onderzoek te doen naar vormen van deviant gedrag die in het sociaal ver-

keer waarneembaar zijn. Van de respondenten wordt immers verwacht dat zij weet hebben van per-

sonen binnen hun persoonlijk netwerk die een online misdrijf op hun kerfstok hebben.  

 

Een belangrijk voordeel van de methode is dat een betere dekking van de populatie wordt verkregen 

dan met een gewone self-report steekproef. De bevraging heeft immers niet alleen betrekking op het 

gedrag van de geïnterviewde zelf, maar ook op gedrag in de sociale omgeving van de geïnterviewde. 

Een tweede belangrijk voordeel is dat de methode in principe zonder veel extra belasting van respon-

dent en onderzoek en zonder veel extra kosten in de MZJ (of vergelijkbaar onderzoek) opgenomen 

zou kunnen worden.  

  

1.4. Schattingen met geregistreerde data 
Een tweede groep methoden om de omvang van moeilijk toegankelijke populaties te schatten gaat 

met een boogje om respondenten heen en maakt gebruik van databestanden die (sporen van) straf-

bare handelingen bevatten. We bespreken hier eerst een aantal bijzonderheden van het werken met 

geregistreerde data. Vervolgens komen twee methoden aan de orde die interessante perspectieven 

bieden om de omvang van online criminaliteit te schatten. Het betreft de vangst-hervangst methode 

en de relatief nieuwe methode ‘social media text profiling’.  

 

Voordelen gebruik registratiedata 

Het gebruik van bestaande data biedt een aantal voordelen in vergelijking met het houden van en-

quêtes. Zo kunnen de schattingen bij gebruik van registraties niet beïnvloed worden door sociaal 

wenselijke antwoorden van respondenten. Het onderzoek is ook niet afhankelijk van de vrijwillige 

medewerking van de respondenten en wordt dus ook niet bedreigd door lage responspercentages.  

 

Een voordeel specifiek voor het gebruik van gegevens uit registraties van handhavingsinstanties, zo-

als de politie, is dat de definitie en vaststelling van een delict niet afhankelijk is van de opvattingen of 

het geheugen van respondenten. Delinquenten rapporteren niet alle gepleegde delicten, niet alleen 

door moedwillig verzwijgen, maar mogelijk ook vanwege een andere opvatting over wat een delict is 

of omdat hun geheugen hen in de steek laat (helemaal vergeten of in een verkeerde tijd plaatsen). In 

registraties van handhavingsinstanties is een delict wat deze instanties registreren als een delict. 

 

Dit gegeven kan ook een beperking van registratiedata betekenen. De onderzoeker is afhankelijk van 

wat wordt geregistreerd en de vraagstelling en dataverzameling kunnen niet of nauwelijks aan de in-

formatiebehoefte worden aangepast. Verder verloopt registratie niet altijd eenduidig en consistent. 

Daarmee komt de vraag naar de validiteit van registratie als gegeven voor een onderzoek in beeld.  
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Verder hebben intensiteit en capaciteit van handhaving en opsporing natuurlijk een belangrijke, 

maar vaak onbekende invloed op de kwaliteit en volledigheid van registraties. Vangst-hervangst me-

thoden zijn daar echter, behoudens extremiteiten, betrekkelijk ongevoelig voor.  

 

Vangst-hervangst schattingen met politiedata 

Vangst-hervangst methoden zijn al meermalen gebruikt om schattingen te maken met gegevens uit 

politieregistraties. Politieregistraties, zoals de Basisvoorziening Handhaving (BVH), geven het aantal 

geregistreerde of aangehouden verdachten van een misdrijf weer. Het gaat om personen tegen wie 

een redelijk vermoeden bestaat dat zij een misdrijf hebben gepleegd.  

 

Vereenvoudigd weergegeven wordt met dit type methoden op basis van de verhouding tussen het 

aantal éénmaal gevangen of geobserveerde leden van een populatie en het aantal meermalen ge-

vangen of geobserveerde leden een schatting gemaakt van het aantal leden van de populatie dat nog 

nooit is gevangen of geobserveerd. De som van deze categorieën levert de gewenste schatting van 

de totale populatie. Met behulp van deze methoden kan inzicht worden gekregen in aantallen da-

ders, daderkenmerken en kenmerken van het delict, zoals de directe financiële schade. In principe 

kan voor alle gegevens die zijn geregistreerd het onbekende deel (dark number) worden bijgeschat. 

Vangst-hervangstmethoden bieden een effectieve, efficiënte en beproefde methode om het aantal 

daders van een delict te schatten en zijn een aantrekkelijk alternatief voor enquêtes.  

 

Om met succes schattingen met behulp van politiedata en vangst-hervangstmethoden te maken zijn 

voldoende zaken en gegevens over daders nodig. Bovendien dienen er voldoende daders te zijn die 

meermalen in de registratie voorkomen voor hetzelfde vergrijp. Dit zijn de zogenaamde recidivisten, 

de “hervangst”, een essentieel bestanddeel voor de schattingen. Het is niet op voorhand duidelijk of 

aan deze voorwaarden in het geval van online delicten is te voldoen. Het vooronderzoek bevat 

daarom een onderdeel waarin wordt nagegaan of voldoende data beschikbaar zijn voor het maken 

van jaarlijkse landelijke schattingen van de verschillende online delicten. 

 

Social Media Tekst Profiling 

Diverse organisaties analyseren internet- en social media verkeer o.a. om onwelgevallige inhoud als 

spam, hate-speech of propaganda van terroristische organisaties te weren. Daarbij maakt men onder 

meer gebruik van ‘social media text profiling’ (SMTP)2. Het doel is door middel van tekstanalyse geau-

tomatiseerd mogelijk bedreigende situaties en incidenten te identificeren en de verschillende rollen 

van betrokkenen dader, slachtoffer, toeschouwer, vast te stellen. Aan de betrokkenen kunnen bo-

vendien verschillende gegevens worden toegekend, zoals leeftijd, geslacht, persoonlijkheidskenmer-

ken, politieke overtuigingen en opleidingsniveau.  

 

Er zijn ons geen voorbeelden bekend van SMTP als middel om tot schattingen van aantallen delin-

quenten te komen. Om schattingen te maken van absolute aantallen daders en/of incidenten, moe-

ten op voldoende objectiveerbare wijze eenduidige tellingen van daders en/of incidenten gemaakt 

kunnen worden.  

SMTP leent zich het beste voor de analyse van online delicten met een duidelijke interactieve compo-

nent. Twee van de drie onlinemisdrijven die onderwerp zijn van het voorgenomen onderzoek hebben 

                                                           
2 Er zijn ook andere benamingen in omloop, o.a. ‘Social Media Profiling’. 
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een duidelijke interactieve component (bedreiging en verspreiden van seksueel beeldmateriaal van 

minderjarigen) en voldoen aan die voorwaarde.  

 

1.5. Onderzoek en beoordeling van de methoden 

In de navolgende hoofdstukken worden de vier geselecteerde methoden besproken. Twee metho-

den, randomized response en vangst-hervangst, zijn al geruime tijd bekend uit diverse toepassingen, 

o.m. in diverse (Nederlandse) beleidsonderzoeken. De twee andere methoden, NSUM en SMTP, zijn 

betrekkelijk, respectievelijk zeer nieuw en moeten uitgebreider worden geïntroduceerd en toege-

licht.  

Bij de beoordeling staat de algemene vraag voorop of met de geselecteerde methoden valide en be-

trouwbare schattingen zijn te maken van aantallen daders van delicten en eventueel andere kenmer-

ken van delicten en daders. Verder komt de vraag aan de orde of er bij gebruik van de methode mo-

gelijk bijzonderheden gelden ten aanzien van online delicten en jongeren. Ook bespreken we over-

wegingen die bij praktische toepassing aan de orde dienen te komen. Als een bijzonder achtergrond-

kenmerk van daders en slachtoffers besteden we ook enige aandacht aan het zogenaamde “binnen-

lands concept”. Hierbij gaat het om de vraag welk deel van de vergrijpen een puur Nederlandse aan-

gelegenheid is en bij welk deel ook sprake is van een buitenlands aandeel.  

 

We beantwoorden deze vragen in de eerste plaats aan de hand van methodologische literatuur, aan-

gevuld met een aantal gesprekken met experts.  

Er is ook nog kort nagevraagd welke informatie over online delicten een aantal maatschappelijke or-

ganisaties hebben. Bijlage 7 geeft daar een bescheiden overzicht van. Overigens betekent de beschik-

baarheid van gegevens nog niet de beschikbaarheid van een methode om schattingen mee te maken. 

Alleen als statistisch de relatie tussen de beschikbare gegevens en de te schatten populatie is te be-

palen, zijn schattingen mogelijk.  

 

De ‘network scale-up’ methode (NSUM) 
NSUM is in Nederland en Europa nog weinig bekend en weinig toegepast. Voor dit onderdeel hebben 

we het meest uitgebreide literatuuronderzoek verricht (voor een weergave van dit literatuuronder-

zoek, zie bijlage 2). Het onderzoek was in het bijzonder gericht op mogelijk relevante verbeteringen 

van de methode in de afgelopen 10 à 15 jaar. Een van de verbeteringen die zijn gerealiseerd is de 

ontwikkeling van statistische methoden die corrigeren voor imperfecte kennis van een respondent 

van zijn of haar netwerk. 

 

Randomized response 

De beoordeling van randomized response spitst zich toe op de vraag op welke manier deze methode 

een aanvulling kan bieden op de MZJ. Die beoordeling hebben we op basis van kennis en ervaring 

waarover we reeds beschikken kunnen maken, zonder aanvullend literatuuronderzoek. Verder is ge-

zien de grotere steekproeven die voor toepassing van deze methode nodig zijn, de vraag van belang 

op welke manier kosteneffectieve enquêtes zijn uit te voeren. We hebben daartoe gegevens over de 

uitvoering van veldwerk in een aantal internetpanels opgevraagd. 
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Social Media Tekst Profiling (SMTP) 

De mogelijkheden om schattingen van online delicten te maken met SMTP hebben we proberen te 

bepalen op basis van gesprekken met experts. Dat is ten dele gelukt. Met een aantal deskundigen in-

zake een specifiek onderdeel hebben we, ondanks herhaalde pogingen, geen contact kunnen leg-

gen.3 We hebben de informatie uit de gevoerde gesprekken aangevuld met een kleine literatuurver-

kenning.  

 

Vangst-hervangst 

Vangst-hervangst methoden zijn ook al geruime tijd bekend en beproefd als manier om schattingen 

te maken van de omvang van moeilijk toegankelijke populaties. De bruikbaarheid van deze metho-

den is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende politiedata over de geselecteerde 

online delicten. Om te bepalen of er voldoende data beschikbaar zijn hebben we een textmining on-

derzoek op een extractie uit de politieregistratie BVH verricht.  

 

Definitie Social Media 

Er is een aantal definities van het begrip ‘social media’ in omloop met een aantal gemeenschappe-

lijke elementen. Een voorbeeld is de omschrijving in het WODC-rapport ‘Onderzoek Toepassing Social 

Media Data-Analytics’, waarin wordt gesteld: “De essentie van sociale media is dat er een online plat-

form is waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de 

inhoud verzorgen.” Onder de noemer sociale media worden vervolgens onder andere weblogs, fora, 

op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als YouTube, Facebook, 

LinkedIn, Twitter en Google+ geschaard. Maar ook Tumblr, Pinterest, Whatsapp, Slideshare, Insta-

gram en Snapchat vallen onder de definitie.4 Ter illustratie van de diversiteit wordt een afbeelding 

getoond die wij in bijlage 1 weergeven.  

We hebben in dit onderzoek geen scherp afgebakende definitie van social media gehanteerd om 

twee redenen. In de eerste plaats is er geen duidelijke definitie voorhanden en blijkt het lidmaat-

schap van de verzameling die doorgaans met deze benaming wordt aangeduid nog in ontwikkeling te 

zijn. In de tweede plaats zou het hanteren van een scherpe definitie prematuur zijn in een metho-

denonderzoek. Pas bij een daadwerkelijk onderzoek van een delict op social media met een van de 

voorgestelde methoden is het zaak een passende afbakening te kiezen. 

                                                           
3 Het gaat met name om experts op het gebied van Authorship Attribution. 
4 Jorn Bakker, Hannah Tops, Daphne Nonahal, Onderzoek Toepassing Social Media Data-Analytics voor het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie Toelichting, beschrijving en aanbevelingen, Eindhoven, 1 juli 2015, p. 5 
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2. “Network scale up” methode 
 

2.1. Inleiding  

Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van de “Network scale up” methode (NSUM) 

hebben we betrekkelijk recente literatuur doorgenomen om na te gaan of er de afgelopen 10 à 15 

jaar belangrijke verbeteringen zijn ontwikkeld in de methode. De zoekacties in de literatuur worden 

weergegeven in bijlage 1. 

In het navolgende geven we eerst een korte beschrijving van de methode en van voorbeelden van 

toepassing (2.2). Daarna volgt een beschrijving van de veronderstellingen waarop de methode berust 

en manieren om de gevolgen van schendingen van die veronderstellingen te beperken (2.3). Op basis 

van deze beschrijving beoordelen we in de laatste paragraaf de geschiktheid van de methode om 

schattingen van online criminaliteit te maken en doen we aanbevelingen voor experimenten om de 

bruikbaarheid van de methode te vergroten (2.4).  

 

2.2. De network scale up methode 
De Network Scale Up Method (NSUM) kan worden gebruikt om de omvang van “verborgen” popula-

ties te schatten. De omvangsschatting is gebaseerd op de aanname dat de verhouding tussen het 

aantal personen dat een individu kent in een bepaalde subpopulatie (meestal aangeduid met m) en 

zijn totale netwerkgrootte (c) gemiddeld genomen gelijk is aan de verhouding tussen de omvang van 

deze subpopulatie (e) en de omvang van de totale populatie (t)5. Omdat over het algemeen zowel de 

individuele netwerkgrootte als de omvang van de subpopulatie onbekend zijn, is er een tussenstap 

nodig om e te kunnen schatten. Hiertoe wordt de respondenten gevraagd hoeveel personen zijn ken-

nen binnen één of meerdere subpopulatie(s) van bekende omvang. Aan de hand van deze data kan 

via een Maximum Likelihood methode de gemiddelde individuele netwerkgrootte (c) worden geschat 

(zie Killworth et al., 1998 voor een uitgebreide afleiding). Tenslotte kan hiermee de omvang van de 

verborgen subpopulatie geschat worden.  

 
In de afgelopen tien jaar is NSUM onder andere toegepast voor het schatten van het heroïne gebruik 

onder Amerikanen (Kadushin et al., 2006), het aantal kinderen dat ooit verstikkingsverschijnselen 

heeft gehad (Snidero et al., 2007, Snidero et al., 2009), de omvang van populaties met een verhoogd 

risico op HIV in Oekraïne (Paniotto et al., 2009), Iran (Shokoohi et al., 2011 en 2012) en China (Guo et 

al, 2013), het aantal drugsgebruikers in Brazilië (Salganik, Fazito et al., 2011) en het aantal homosek-

suele mannen in Japan (Ezoe et al., 2012). Bijlage 3 bevat ter illustratie een overzicht van bekende 

subpopulaties gebruikt in de onderzoeken.  

Onderzoekers oordelen uiteenlopend over de bruikbaarheid van NSUM voor het schatten van “ver-

borgen populaties”. Zo concluderen Ezoe et al. (2012) dat het schatten van de omvang van popula-

ties met NSUM in een internet survey in vergelijking met meer conventionele methoden een effec-

tieve methode vanuit het oogpunt van snelheid, eenvoud, en lage kosten bleek te zijn. Paniotto et al. 

(2009) zijn daarentegen van mening dat de resultaten van surveys laten zien dat de methode om de 

omvang van moeilijk toegankelijk populaties te kunnen schatten nog verder verbeterd moet worden.  

De meeste pogingen tot verbetering hebben betrekking op een aantal belangrijke aannames van de 

methode. NSUM berust op een drietal aannames waaraan in praktijk niet als vanzelf wordt voldaan.  

 

                                                           
5 m/c = e/t. 
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In een aantal onderzoeken heeft men geprobeerd de bruikbaarheid van de methode en de betrouw-

baarheid van de schattingen te controleren met zogenaamde backward predictions. Daarbij wordt 

gekeken of het model de omvang van bekende subpopulaties redelijk kan schatten. Als dit het geval 

is, dan is het aannemelijker dat het model ook een betrouwbare schatting geeft voor de subpopulatie 

van onbekende omvang (Kadushin et al. 2006). Onderdeel van deze methode is dat predictor subpo-

pulaties waarvan respondenten in een enquête de omvang slecht blijken te schatten, uit het model 

worden verwijderd. In het uiteindelijke model worden subpopulaties alleen als predictorvariabele 

opgenomen als de omvang ervan betrouwbaar “terug te schatten” is.  

 

2.3. Aannames van de methode en gevolgen en remedies bij schending 
NSUM berust op een drietal aannames, namelijk het afwezig zijn van barrier, transmission en estima-

tion effects (McCarty et al., 2001). Het is niet vanzelfsprekend dat in de praktijk van survey-onder-

zoek aan deze aannames wordt voldaan. Hieronder wordt voor iedere aanname besproken wat deze 

inhoudt en hoe schending ervan de betrouwbaarheid van de schattingen beïnvloedt. Ook komen ver-

schillende voorstellen voor verbeteringen van de methode aan bod.  

  
Ontbreken van (social) ‘barriers’ (1) 
De eerste aanname waar NSUM op berust is dat de kans om iemand te kennen in de “verborgen sub-

populatie” even groot is voor alle personen in de totale populatie. Men gaat daarbij uit van ‘random 

mixing’ of eenvoudig gezegd van het ontbreken van kliekvorming. Schending van deze aanname 

wordt het barrier effect genoemd en is moeilijk helemaal te vermijden. Zo is het evident dat respon-

denten die banden hebben met de te schatten subpopulatie, of er zelf lid van zijn, een grotere kans 

hebben om personen uit deze subpopulatie te kennen (Ezoe et al. (2012)). In het bijzonder geldt dit 

voor personen die zelf onderdeel uitmaken van de subpopulatie, zoals is aangetoond door Kadushin 

et al. (2006). Andersom zullen er ondervraagden zijn die juist geen enkele affiniteit hebben met de 

subpopulatie, hetgeen de kans dat zij mensen kennen in die groep juist verkleint. Daarnaast zullen er 

respondenten zijn met een uitzonderlijk groot of klein sociaal netwerk. Ook zij zullen respectievelijk 

een grotere of een kleinere kans hebben om personen uit diverse subpopulaties te kennen.  

 

Zoals een van de studies opmerkt (Maltiel, 2016) is het aannemelijk dat het barrier effect, of “non-

random mixing”, of “kliekvorming” een kenmerk is van sociale netwerken. De veronderstelling, die 

soms wordt uitgesproken, maar vaker niet, is dat een representatieve steekproef uit de bevolking er-

voor zorgt dat aan de voorwaarde van het ontbreken van kliekvorming is voldaan (Mahy, 2010). 

 

Steekproef  

Een eerste stap om barrier effecten te beperken, is ervoor te zorgen dat de steekproef voldoende 

respondenten bevat die banden hebben met de te schatten populatie. Kadushin et al. (2006) lieten 

zien dat er hierin grote verschillen bestaan tussen personen met verschillende achtergronden en dat 

een scheef gekozen steekproef kan leiden tot een onder- of overschatting van de omvang van subpo-

pulaties. Met name het risico op onderschatting is aanzienlijk, omdat de te schatten subpopulatie 

over het algemeen maar een klein deel uitmaakt van de bevolking. Hierdoor is ook het aantal respon-

denten met banden met die subpopulatie schaars. Daarom is over het algemeen een groot steek-

proefkader nodig om betrouwbare resultaten te verkrijgen.   

De beperkte cijfers die beschikbaar zijn geven de indruk dat de online delicten die onderwerp van 

deze studie vormen, onder jeugdigen minder uitzonderlijk zijn dan de verschijnselen die gewoonlijk 
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met NSUM worden geschat. De MJC rapporteert percentages van 1,2 tot 6,6, 12 en zelfs 18% voor de 

verschillende afzonderlijke online delicten door jeugdigen tussen 10 en 22 jaar gepleegd. Een onder-

zoek voor Meldknop.nl door het bureau Direct Research stelt vast dat bijna één derde van de jonge-

ren van 14 tot 18 jaar weleens seksueel getint beeldmateriaal heeft ontvangen dat niet voor hen be-

doeld was. De Monitor Sociale Veiligheid 2016 geeft aan dat 1 tot 2% van de leerlingen binnen het 

voortgezet (speciaal) onderwijs slachtoffer zijn van pesten via berichten of plaatjes op internet. Lan-

delijke cijfers wijzen al evenmin op een zeer uitzonderlijk verschijnsel. Volgens de Veiligheidsmonitor 

2016 is bijna 11% van de Nederlanders slachtoffer geweest van een of meerdere cyberdelicten. Bijna 

5% was slachtoffer van hacken en ruim 3% van cyberpesten waaronder volgens deze enquête ook 

online bedreiging valt. NSUM wordt daarentegen doorgaans gebruikt voor het schatten van de om-

vang van ‘verborgen’ populaties van bijvoorbeeld daklozen, Hiv-geïnfecteerden en gebruikers van 

verschillende verslavende substanties. In Nederland blijft de omvang van dit type populaties meestal 

onder de 0,5% van de totale bevolking (bijvoorbeeld daklozen en Hiv-geinfecteerden tot ca. 0,1%, 

verslaafden aan cannabis: ca. 0,4%).  

 

In de afgelopen tien jaar zijn er methodes ontwikkeld om de invloed van barrier effecten op schattin-

gen te bepalen en ervoor te corrigeren. Zo onderzochten Zheng et al. (2006) een methode om te be-

palen hoe de banden die personen hebben met een bepaalde subpopulatie variëren binnen de totale 

populatie. McCormick et al. (2010) ontwikkelde een model waarin niet alleen de gemiddelde net-

werkgrootte, maar ook de distributie van netwerkgroottes kon worden geschat. Beide bijdrages wor-

den veelvuldig genoemd in de literatuur, maar zijn tot op heden niet in de praktijk gebruikt.  

 

Aantal predictorsubpopulaties 
De literatuur biedt weinig houvast voor beantwoording van de vraag hoeveel subpopulaties van be-

kende omvang of ‘predictorvariabelen’ optimaal zijn om een goede schatting van de omvang van het 

totale netwerk van respondenten te maken. Dit aantal varieert sterk per onderzoek. Zo is de schat-

ting van homoseksuele mannen in Japan (Ezoe et al., 2012) gebaseerd op “slechts” drie subpopula-

ties van bekende omvang, terwijl bij het schatten van de omvang van de populatie met een verhoogd 

risico op HIV in Brazilië (Salganik et al., 2011) twintig subpopulaties werden gebruikt. Bij de overige 

onderzoeken zat het aantal hier tussenin. Het is onduidelijk of er een minimaal aantal subpopulaties 

nodig is om een betrouwbare schatting te krijgen.  

Volgens Killworth, McCarty et al. (1998) blijkt juist dat er geen duidelijke richtlijn is te geven voor een 

optimaal of minimum aantal subpopulaties dat in een NSUM-enquête opgenomen dient te worden. 

Zij deden een validatiestudie waarbij ze de omvang van een aantal subpopulaties van bekende om-

vang probeerden te schatten. Hierbij werd het aantal predictoren gevarieerd van één tot 30. Uit deze 

studie bleken sommige schattingen, bijvoorbeeld van het aantal piloten, altijd overeen te komen met 

de werkelijke omvang, ongeacht het aantal gebruikte subpopulaties, terwijl de grootte van andere 

groepen, bijvoorbeeld het aantal zelfmoorden in de afgelopen twaalf maanden, altijd werd overschat 

(p. 303, Figuur 3).  

 

 Stratificatie van subpopulaties 

McCormick et al. (2010) stelt voor de gegevens over de schattingen van de subpopulaties van be-

kende omvang door de respondenten op een andere manier te verzamelen. De verdeling van ken-

merken van deze populaties waarnaar wordt gevraagd, i.c. voornamen, moet zo veel mogelijk een 
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afspiegeling zijn van de populatie waarvoor het onderzoek representatief moet zijn. Als de totale po-

pulatie bijvoorbeeld 20% vrouwen jonger dan 30 jaar bevat, dan moet bij benadering ook 20% van de 

gebruikte namen vaak voorkomen onder vrouwen in die leeftijdscategorie. Gegevens over de popula-

riteit van voornamen naar geslacht en geboortejaar worden vaak geregistreerd door uitvoeringsorga-

nen van sociale zekerheid (in Nederland de SVB). De McCormick-regel ter beperking van barrier ef-

fecten is te veralgemeniseren naar andere kenmerken van subpopulaties, maar de keuze van voorna-

men is niet zonder belang. Het biedt namelijk ook de mogelijkheid om transmission en estimation 

effecten te beperken. Daarover meer in de betreffende paragrafen.  

 

The Mean of Sums Network Scale-up Estimator 

De Mean of Sums Network Scale-up schatter is een aanpak waarmee barrier effecten, de effecten 

van non-random mixing of ‘kliekvorming’ in de schatting van het totale network van respondenten 

kunnen worden beperkt. Deze procedure houdt rekening met de uniciteit van de subpopulaties van 

bekende omvang waarin een respondent mensen zegt te kennen. Het betekent dat een persoon ge-

kend in een vrij unieke populatie zwaarder mee weegt in de schatting van de omvang van het totale 

netwerk. Als een respondent bijvoorbeeld aangeeft één persoon te kennen in elk van 3 subpopula-

ties met een omvang van 100, 1.000 en 10.000 personen, dan wordt bij de gebruikelijke schatting dit 

aantal van 3 bekenden gedeeld door de som van de omvang van de populaties: 3/ 11.100 = 0,00027. 

De omvang van het netwerk van deze respondent is dan 0,00027 x de totale omvang van de popula-

tie. Met de Mean of Sums Network Scale-up schatter wordt de omvang berekend door de 3 subpopu-

laties-fracties afzonderlijk te berekenen: (1/100 + 1/1.000 + 1/10.000)/3 = 0,0037, hetgeen tot een 

bijna 14 maal zo hoge schatting leidt voor de omvang van het persoonlijk netwerk van de respon-

dent. Deze schatter leidt in het geval van non-random mixing over het algemeen tot (aanzienlijk) ho-

gere schattingen en bredere betrouwbaarheidsintervallen voor zowel de subpopulaties van bekende 

omvang als van het persoonlijk netwerk (Habecker, e.a., 2015).  

 
Perfecte ‘transmission’ (2) 
De tweede aanname bij gebruik van NSUM is dat alle respondenten “perfecte kennis” hebben over 

hun bekenden, er is perfecte ‘overdracht van kennis’ over hun gedrag en houdingen. Als iemand in 

zijn of haar sociale netwerk bijvoorbeeld drugs gebruikt, dan weet de respondent dat. Er zijn natuur-

lijk diverse omstandigheden die verantwoordelijk zijn voor imperfecte kennis van mensen in de om-

geving. Een belangrijke is dat mensen sommige zaken nu eenmaal liever verborgen houden. Bijgevolg 

is er een geringere kans dat mensen in hun omgeving van die zaken op de hoogte zijn.  

 

Er zijn meerdere manieren voorgesteld om effecten van imperfecte transmission te beperken.  

 

Zichtbare eigenschappen 

Kadushin et al. (2006) merken op dat het transmission effect binnen de subgroepen die als predicto-

ren gebruikt worden, kan worden beperkt door groepen te kiezen met duidelijk zichtbare eigen-

schappen. Een respondent zal bijvoorbeeld wel van al zijn bekenden de (voor)naam weten, maar zal 

er niet altijd van op de hoogte zijn of zij een tweelingzus of -broer hebben. Deze laatste eigenschap is 

dus minder zichtbaar en het gebruik van deze subpopulatie in het model vergroot het risico op trans-

mission effecten. Als vuistregel wordt gesuggereerd te kiezen voor kenmerken die voldoende alge-

meen bekend kunnen zijn, interessant genoeg zijn om te kunnen dienen als onderwerp voor dage-

lijkse conversatie, maar niet stigmatiserend zijn. Om die reden stelt het eerder aangehaalde artikel 
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van McCormick et al. 2010 ook voor om naar voornamen te vragen. Als men iemand als ‘bekende’ 

beschouwt, zal men over het algemeen ook de voornaam kennen. Als extra voorzorgsmaatregel stelt 

het artikel voor namen te kiezen die niet makkelijk zijn te verbasteren tot populaire bijnamen, omdat 

de onderzoeker dan het risico loopt dat de respondent de bekende alleen met bijnaam kent. Het lijkt 

ook verstandig rekening te houden met het verschil tussen doopnamen en veelvoorkomende varian-

ten van doopnamen.  

 

Beperken effecten stigma 

De literatuur stelt drie methoden voor om het transmissie effecten te corrigeren. Het betreft dan 

vooral de gebrekkige kennis over de subpopulatie die het gevolg is van een sociaal stigma. 

 

  Coming- out ratio 

In Japan werd bij het schatten van het aantal homoseksuele mannen (men who have sex with men, 

MSM) geprobeerd te corrigeren met een ‘coming-out rate’. Dit is het gemiddelde aantal bekenden 

binnen het netwerk van MSM dat van zijn geaardheid op de hoogte is, gedeeld door de gemiddelde 

totale netwerkgrootte van MSM. Hierbij werd aangenomen dat de netwerkgrootte van MSM niet af-

wijkt van de netwerkgrootte van een gemiddelde Japanse man. De totale omvang van MSM werd 

vervolgens gecorrigeerd door te delen door deze verhouding (Ezoe et al., 2012).  

 

  Game of contacts 

Salganik, Mello et al. (2011) ontwikkelden een methode van data verzamelen, genaamd ‘the Game of 

Contacts’, om transmission effecten te beperken. The Game of Contacts is een echt spel, inclusief 

speelbord, speelkaarten en pionnen. Het kan gespeeld worden door personen binnen een subpopu-

latie om de transmission rate van deze subpopulatie te bepalen. Deze transmission rate (te vergelij-

ken met de boven genoemde comming-out rate), wordt vervolgens gebruikt om de omvangschatting 

te corrigeren. Het betreffende artikel is gebaseerd op de resultaten van het spel gespeeld door 

drugsgebruikers in Brazilië. Door middel van het spel werd bepaald hoeveel mensen met een be-

paalde naam zij kenden, hoeveel van deze mensen zelf ook drugsgebruikers waren en hoeveel er op 

de hoogte waren van hun drugsgebruik. Uit de resultaten werd vervolgens de ‘sociale zichtbaarheid’ 

(i.e. de transmission rate) van drugsgebruikers bepaald.  

Hoewel dit methodologisch onderzoek vaak wordt geciteerd als veelbelovende oplossing voor trans-

mission effecten, is het tot op heden nog niet toegepast in ander onderzoek.  

 

Social respect scale 

Paniotto et al. (2009 en Guo et al. (2013) stellen een methode voor om te corrigeren voor een moge-

lijke aarzeling onder respondenten om naar waarheid te antwoorden ten gevolge van sociaal stigma. 

Zij ontwikkelden een ‘scaled social respect factor’ om de schatting van de gemiddelde netwerk-

grootte te corrigeren. Het idee hierachter is dat respondenten meer bekenden in een verborgen po-

pulatie zullen noemen, naarmate het respect voor leden van die populatie groter is. Daarnaast stel-

len Paniotto et al. voor om ook social distance tot de subgroep te meten en dit als maat voor be-

trouwbaarheid in te zetten.  

 

Estimation effects (3) 
Een derde belangrijke aanname bij gebruik van NSUM is dat respondenten een accurate opgave doen 

van het aantal personen dat zij binnen verschillende subpopulaties kennen (McCarty et al., 2001, p. 
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29). Dit is de ‘recall condition’, of, vollediger de ‘recall and reporting condition’, terwijl het schenden 

van de aanname een ‘estimation effect’ wordt genoemd. De respondent moet in staat zijn om in de 

beperkte tijd van een interview of het invullen van een vragenlijst, de kennis over zijn netwerk te re-

produceren, maar ook bereid zijn om die kennis te delen met een interviewer en onderzoeker. In het 

geval van kenmerken waarvoor het er kennis van dragen al stigmatiserend kan zijn, bijvoorbeeld de 

vraag ‘hoeveel prostituées kent u?’ of ‘hoeveel mensen in de gevangenis kent u?’ kan die bereidheid 

in het gedrang komen.  

Overigens ligt mogelijk verwarring met het transmission effect op de loer. Daar gaat het om de over-

dracht van kennis over de subpopulatie op personen buiten die populatie die als respondent in een 

onderzoek optreden. Bij estimation effecten gaat het om het overdragen van kennis over de subpo-

pulatie van respondenten aan de (eventuele) enquêteurs en onderzoekers.  

 

De literatuur besteedt betrekkelijk veel aandacht aan het mogelijk optreden van estimation effecten 

en beschrijft verschillende mogelijkheden om de effecten te beperken door de recall en reporting in 

enquêtes te vergemakkelijken of voor de eventuele effecten te detecteren en ervoor te corrigeren.  

 

Random error en controles op robuustheid van de schattingen 

Estimation effecten manifesteren zich vaak door een onderschatting van de omvang van grote popu-

laties en een overschatting van kleinere populaties (Killworth, 1998). Ook blijkt uit onderzoek van 

McCarty et al. (2001) dat de manier waarop respondenten het aantal personen schat dat zij binnen 

een bepaalde subpopulatie kennen, afhangt van de omvang van deze subpopulatie. Over het alge-

meen is het bij de kleinere subpopulaties (bijvoorbeeld wapenhandelaren in de VS) mogelijk het aan-

tal bekenden te tellen, terwijl bij subpopulaties met grotere omvang (bijvoorbeeld mensen met de 

naam Michael) over moet worden gegaan tot schatten. In het laatste geval gaven respondenten in 

survey-evaluaties aan soms moeite te hebben gehad met het geven van een schatting binnen de 

korte tijd die hiervoor beschikbaar was. Sommige respondenten schatten het aantal mensen dat ze in 

een subpopulatie kennen zelfs op basis van hun ‘gevoel’ voor hoe groot die groep zou moeten zijn. 

Een omgekeerde benadering van wat we graag zouden zien.  

 

De vraag is hoe dat ernstig dat is. De literatuur bevat een aantal voorstellen voor kwaliteitscontroles 

die suggereren dat er geen sprake is van ernstige vertekening van schattingen: 
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o De groep die zegt te schatten op basis van hun ‘gevoel’, gebruikt daarbij een grote spreiding aan 

getallen. Dit is eerder een aanwijzing voor random error bij de schattingen dan voor een syste-

matische vertekening. 

o De spreiding van de genoemde aantallen ‘alters’6 varieert met de bevraagde groepen en kenmer-

ken en niet met de vraagvolgorde of de lengte van het interview (McCarthy, 2001). 

o Er is onderzoek gedaan naar systematische vertekening door getalsvoorkeur van respondenten, 

bijvoorbeeld door de neiging af te ronden naar 5-tallen of 10-tallen. Die voorkeur blijkt te be-

staan, maar is vanwege de spreiding van de schattingen die respondenten maken van dien aard 

dat de totale schattingen er nauwelijks door beïnvloed worden (McCarthy 2001).  

o Ook missing data, het ontbreken van schattingen (tot iets meer dan 35% van de respondenten) 

voor een of meer van de subpopulaties hebben een verwaarloosbaar effect op de totale schattin-

gen.  

 

Kortom de schattingen uit de enquêtes lijken gemiddeld genomen behoorlijk robuust, ook al zijn er 

aanwijzingen dat de respondenten stevig improviseren. Bovendien zijn er mogelijkheden om de kwa-

liteit van de antwoorden en de invloed van estimation effecten te controleren. We bespreken deze in 

het navolgende.  

 

Summation Method 

De ‘Summation method’ (SM) behelst een vergaande aanpassing van het onderzoekdesign. De me-

thode is ontwikkeld om de vragen over bekende subpopulaties te vereenvoudigen en respondenten 

in staat te stellen om aantallen bekenden te tellen in plaats van te schatten. Geprobeerd wordt om 

het netwerk in kaart te brengen door voor de respondent relevante, duidelijk afgebakende groepen 

of kringen te onderscheiden. Het gaat o.a. om: naaste familie, overige directe familie, schoonfamilie, 

directe collega’s, overige personen die bij dezelfde organisatie werken, vertrouwde vrienden, kennis-

sen door vrijetijdsactiviteiten, buren, medeleden kerkgenootschap, etc. In totaal onderscheidt het 

betreffende artikel 16 van dat soort sociale kringen. De veronderstelling is dat wanneer de bevraagde 

categorieën niet overlappen, uitputtend zijn en niet te groot, respondenten de aantallen kunnen tel-

len in plaats van schatten. Dit zou een eenvoudiger taak zijn dan het schatten van aantallen beken-

den in diverse populaties die wat betreft de respondenten willekeurig zijn gekozen. Volgens 

McCarthy werd in een onderzoek in totaal 7 minuten gebruikt voor de methode met bekende popu-

laties en 5 voor de SM met 16 categorieën, terwijl per vraag bij de laatste methode gemiddeld 3 se-

conden meer werd besteed. Dat wijst op een zorgvuldiger beantwoording in een korter totaal tijds-

bestek.  

De methode zou ook in mindere mate onderhevig zijn aan transmission effecten en barrier effecten, 

omdat wordt gevraagd naar bekenden in kringen die voor de respondent relevant zijn. Bovendien is 

de keuze van te bevragen populaties voor de hand liggender. 

Maar de methode heeft ook een aantal beperkingen en nadelen: 

                                                           
6 ‘Alters’ is de vakterm voor ‘anderen’ in het netwerk van ‘ego’, i.c. de respondent 
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o Het is niet vanzelfsprekend dat respondenten gaan tellen in plaats van schatten. Dat probleem is 

mogelijk te ondervangen met een goede instructie. 

o Het is moeilijk om overlap tussen de verschillende sociale kringen en daarmee dubbeltellingen te 

voorkomen. Ook deze beperking is mogelijk op te heffen door een goede instructie.  

o Het belangrijkste bezwaar is echter dat de resultaten van de methode niet statistisch zijn te mo-

delleren en er geen controle meer mogelijk is aan de hand van het terugschatten van populaties 

van bekende omvang.  

 

Definitie ‘bekende’ 
Een heldere en eenduidige definitie van het begrip “bekende” helpt om vragen over het netwerk 

naar waarheid te beantwoorden. De meest gebruikte definitie luidt: “you know the person and they 

know you by sight or by name; you can contact them in person, by telephone or by mail; and you 

have had contact with the person in the past two years” (McCarthy et al., 2001). In sommige gevallen 

wordt een iets striktere definitie gehanteerd om het risico op transmission effecten door het opne-

men van een te ruime sociale kring te verkleinen. In het onderzoek van Kadushin et al. (2006) werd 

een kortere tijdspanne van een jaar aangehouden waarin de ondervraagden voor het laatst contact 

gehad moesten hebben met de bekende en volgens Guo et al. (2013) moesten de respondenten de 

bekende ook daadwerkelijk in levenden lijve hebben ontmoet.  

De vraag is of in de definitie van de kring van ‘bekenden’ ook sociale media opgenomen dienen te 

worden. Dit geldt te meer in een onderzoek naar online delicten. Aan het rijtje ‘persoonlijk contact’, 

‘telefonisch contact’ of ‘contact via mail’ kan bijvoorbeeld ook contact via Facebook of via een ander 

door de respondent gebruikt sociaal medium worden toegevoegd. Anderzijds worden de begrippen 

‘bekende’ en ‘persoonlijk netwerk’ op die manier mogelijk wel erg opgerekt. Identiteiten zijn niet al-

tijd duidelijk op social media, veel contacten sporadisch en kennis over de ander vaak beperkt van-

wege het ontbreken van persoonlijk contact. We zijn in de literatuur over NSUM geen voorbeelden 

tegengekomen die enige leidraad kunnen bieden. Mogelijk dat literatuur over sociale netwerken en 

over sociale media bruikbare aanknopingspunten biedt om het belang van contacten op sociale me-

dia te operationaliseren, bijvoorbeeld op basis van frequentie van contact en het bekend zijn van 

persoonlijke gegevens.  

 

Keuze subpopulaties 

De literatuur verschaft een aantal richtlijnen voor de keuze van te schatten subpopulaties van be-

kende omvang die estimation effecten moet ondervangen: 

o Varieer de aard van de kenmerken en vraag niet alleen naar ziekten, naar aandoeningen of naar 

voornamen. 

o Varieer de omvang van de populaties. Die zou tussen de .1 en 4% van de totale populatie moeten 

liggen, volgens één bron, maar volgens een ander is 20% optimaal om de standaardfout van de 

schattingen te beperken (McCormick, 2010). 

o In het geval van (voor)namen: vraag naar weinig voorkomende namen en vraag, om de variantie 

van de schattingen te verminderen, naar veel van dat soort namen. 

o Algemener geldt de regel dat estimation effecten door slechte recall alleen zijn te beperken door 

respondenten de omvang van méér subpopulaties te laten maken.  

 



 

 16 

Enquêtering  
De vraag is welke enquêtetechniek de beste data oplevert gezien mogelijke recall en report of esti-

mation effecten. Een deel van de betreffende onderzoeken heeft door respondenten zelfstandig (al 

dan niet via internet) ingevulde vragenlijsten gebruikt (Ezoe et al. (2012), Guo et al. (2013)) en een 

ander deel (al of niet telefonische) vraaggesprekken (Kadushin et al. (2006), Paniotto et al. (2009), 

Shokoohi et al. (2011 en 2012)). Beide methoden hebben voor- en nadelen. Zoals eerder besproken 

bestaat bij beide methoden het risico dat de ondervraagden niet eerlijk antwoorden op vragen, met 

name als deze vragen als gevoelig worden ervaren. Dit effect zou groter kunnen zijn in het geval van 

telefonische en face-to-face vraaggesprekken, waarbij minder anonimiteit ervaren kan worden dan 

bij het zelfstandig invullen van een vragenlijst. Anderzijds gaan de betreffende artikelen ervan uit dat 

het in face-to-face interviews makkelijker is om te controleren of de respondenten voldoende tijd be-

steden aan de beantwoording van de vragen en of zij aan belangrijke begrippen als ‘bekende’ de be-

tekenis geven die de onderzoekers voor ogen hebben. Dit zou bij het zelfstandig invullen van vragen-

lijsten (via internet) lastiger zijn te controleren. Professioneel beheerde access-panel bieden echter 

ook de nodige mogelijkheden om de tijd besteed aan - en de kwaliteit van het beantwoorden van de 

vragen in een enquête te controleren. Verder kan men ook betogen dat het zelfstandig invullen van 

een vragenlijst de respondent de mogelijkheid biedt om in eigen tempo, ongehinderd en niet afge-

leid door contact met een enquêteur, de vragen te beantwoorden.  

 

Datacorrectie  

De literatuur bevat ook een aantal voorstellen om de verzamelde data te corrigeren voor estimation 

effecten van beperkte kennis van de respondenten. 

 

Een eenvoudige manier om te corrigeren voor dit effect is het verwijderen van uitbijters uit de verde-

ling van schattingen van subpopulaties (Guo et al. (2013). Habecker e.a. (2015) stelt een specifieke 

rekenregel voor ter verwijdering van uitbijters.  

 

Habecker e.a. (2015) ontwikkelden verder ook een aanpak voor het iteratief terugschatten van sub-

populaties. De gebruikelijke procedure is om de subpopulaties die ‘teruggeschat’ te ver afwijken van 

de ware omvang, te verwijderen uit het model voor de schatting van de omvang van het totale net-

werk van respondenten. De alternatieve benadering houdt rekening met mogelijke onderlinge afhan-

kelijkheid van alle schattingen door iteratief te werk te gaan. De subpopulatie die het slechtst wordt 

geschat wordt als eerste uit het model verwijderd en vervolgens worden alle populaties opnieuw ge-

schat. Daarna wordt opnieuw bekeken welke subpopulatie het slechtst wordt geschat, die vervolgens 

weer uit het model wordt verwijderd, etc. Aldus kan worden nagegaan welk effect het verwijderen 

van elk van de slecht te schatten subpopulaties heeft op alle overige schattingen. Deze aanpak 

springt zuiniger en behoedzamer om met de predictorvariabelen, waardoor het definitieve model 

mogelijk meer predictorvariabelen kan benutten. De aanpak kan ook leiden tot een andere selectie 

van predictorvariabelen in het definitieve model (Habecker e.a., 2015).  

Het betreffende artikel stelt verder nog een procedure voor om de schattingen te wegen met de 

weegfactoren van respondenten. De combinatie van iteratief terugschatten, de Mean of Sums Net-

work Scale-up schatter, het verwijderen van uitbijters en gewogen schattingen leidt volgens het be-

treffende artikel voor één subpopulatie van bekende omvang een nauwkeuriger schatting op. Daaruit 

concluderen de auteurs dat ook de schattingen voor andere populaties met deze aanpak beter zullen 

zijn (Habecker e.a., 2015).  



 

 17 

 

2.4. Conclusie en aanbevelingen 
  
Bruikbaarheid van de methode 

NSUM is in een reeks van onderzoeken gebruikt om de omvang van ‘verborgen’ subpopulaties te 

schatten. De ervaring met de methode in grootschalige surveys en bevolkingsonderzoek is echter nog 

beperkt. De meeste onderzoeken hebben betrekking op nogal specifieke en kleine doelgroepen en 

zijn uitgevoerd in de Derde Wereld of in de Verenigde Staten. We zijn in de literatuur één Europees 

voorbeeld tegengekomen. De onderzoeken hebben vaak betrekking op volksgezondheidskwesties 

zoals HIV-besmetting, (intraveneus) drugsgebruik en prostitutie.  

Er zijn aanwijzingen dat de methode redelijk betrouwbare en mogelijk valide schattingen kan leveren 

van de omvang van moeilijk toegankelijke populaties. Maar gedegen validatie-onderzoek waarin bij-

voorbeeld een vergelijking wordt gemaakt met andere methoden ontbreekt. Het is aannemelijk dat 

naarmate een onderzoek informatie probeert te verkrijgen over ernstiger delicten de barrier en 

transmission effecten zwaarder gaan wegen. Het onderzochte gedrag speelt zich dan af in kleinere 

groepen die er alle belang bij hebben om weinig prijs te geven. Dit is echter een probleem voor alle 

methoden van bevraging van respondenten.  

Een aantrekkelijk aspect is dat de methode betrekkelijk eenvoudig en zonder veel bijkomende kosten 

en voorzieningen in een enquête is op te nemen. Belangrijk is dat er geen grotere steekproeven no-

dig zijn zoals wel het geval is bij gebruik van randomized response. Wel is te verwachten dat de vra-

genlijsten iets langer zullen worden, de enquêtetijd zal toenemen en dat de constructie van de vra-

genlijst extra tijd en aandacht vraagt. De predictorsubpopulaties moeten zorgvuldig worden geselec-

teerd, mede op basis van statistische informatie over de omvang van de populaties. 

Een mogelijke beperking is dat gevraagd wordt naar kennis over anderen. Dat gegeven stelt in verge-

lijking met andere enquêtemethoden beperkingen aan de diepgang en mate van detail van de vragen 

die gesteld kunnen worden. Veel verder dan het aantal online delinquenten dat men kent en moge-

lijk een aantal eenvoudige achtergrondkenmerken kan men waarschijnlijk niet gaan.  

We gaan ervan uit dat een methode als NSUM het iets makkelijker maakt om deviant gedrag te rap-

porteren. Het gaat immers primair over ‘anderen’ en niet over de respondent zelf. We zijn geen voor-

beelden tegengekomen van onderzoeken naar (online) criminaliteit of onderzoek onder jongeren. 

We zien geen redenen om bij gebruik van de methode onder jongeren bijzondere problemen te ver-

wachten. De methode lijkt vooral geschikt voor het schatten van de online delicten met een sociale 

component, i.c. online bedreiging en het online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal.   

Het lijkt mogelijk om met deze methode (een deel van) het soort online criminaliteit onder jeugdigen 

dat in de MZJ aan de orde komt aan het licht te brengen. De onderwerpen die te bevragen zijn blij-

ven echter in hoofdzaak beperkt tot daderschap waarmee een schatting van het aantal daders in een 

populatie kan worden gemaakt. Overige gegevens als het aantal delicten, opbrengsten, achtergrond-

kenmerken van daders, ernst van het delict, modus operandi vragen vergaande en gedetailleerde 

kennis van ‘de ander’ die niet algemeen zal voorkomen.  
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Aanbevelingen  

We concluderen dat de methode voldoende perspectief biedt om zelfstandig of aanvullend informa-

tie te leveren over de prevalentie van online delicten onder jeugdigen in termen van aantallen da-

ders. Niettemin resteren nog te veel vragen en onduidelijkheden om de methode meteen al vol in te 

zetten. Het is mogelijk om in een aantal stappen meer duidelijkheid te verschaffen.  

 

Similatiestudie  

In de eerste plaats is een aanvullende toets van de methode in de vorm van een simulatiestudie te 

overwegen. Tot op heden is de validiteit van de NSUM methode nog niet getoetst door middel van 

een simulatiestudie. In zo'n studie wordt de methode toegepast op een (zelf gegenereerde) popula-

tie waarvan alle eigenschappen volledig bekend zijn. Van deze populatie weten we dus niet alleen de 

omvang van de subpopulaties, maar ook de precieze netwerkgrootte van ieder individu, de kans dat 

een individu iemand in een subpopulatie kent, etc. Op deze manier kan op gecontroleerde wijze de 

betrouwbaarheid van NSUM schattingen worden getoetst. Daarnaast is het ook mogelijk om de in-

vloed van het schenden van verschillende aannames te meten en van maatregelen om deze te be-

perken. Naar onze mening zou een simulatie een goede aanvulling zijn op het huidige onderzoek 

naar deze methode. Een simulatie is op korte termijn en met relatief beperkte middelen uit te voe-

ren.  

 

Vergelijkend onderzoek met geoptimaliseerde NSUM 

Als een volgende stap om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden van de methode stellen we voor 

om NSUM in een onderzoek in een internetpanel te vergelijken met rechtstreekse vragen aan res-

pondenten en met randomized response.  

 
De literatuur maakt duidelijk dat er mogelijkheden zijn om het gebruik van de methode in een en-

quête te optimaliseren. Het gaat om maatregelen die schending van de assumpties van de methode 

tegengaan, de gevolgen van schending zo veel mogelijk beperken of de mogelijkheid bieden om voor 

eventuele effecten te corrigeren. Een aantal maatregelen wordt vrijwel standaard in de meeste on-

derzoeken toegepast. Een aantal maatregelen is nieuwer en er zijn nog weinig ervaringen mee gerap-

porteerd. Een aantal daarvan heeft betrekking op dataverzameling en een aantal op databewerking. 

De voorstellen inzake databewerking kunnen eenvoudig allemaal worden uitgeprobeerd. Mogelijk 

dat zelfs data van reeds uitgevoerde onderzoeken daarvoor kunnen worden gebruikt. De meest inte-

ressante voorzieningen inzake dataverzameling kunnen in het veldwerk voor een nieuw onderzoek 

worden uitgeprobeerd. Tot slot noemen we de voorstellen uit de literatuur die we niet zullen volgen.  

 

Direct nuttig: maatregelen databewerking 

De volgende maatregelen kunnen direct in een op te zetten onderzoek worden toegepast: 
o Om de betrouwbaarheid van de schattingen voor predictor subpopulaties te verhogen is het aan 

te bevelen vragen te stellen over subpopulaties met duidelijk kenbare eigenschappen, waaron-

der in elk geval een aantal voornamen, maar ook subpopulaties met andere kenmerken. 

o De literatuur biedt weinig houvast om het aantal te bevragen subpopulaties van bekende om-

vang te bepalen. Het lijk verstandig aan de veilige kant te blijven en 20 à 25 van die populaties in 

het onderzoek op te nemen.  

o Bij de keuze van subpopulaties is het zaak om populaties van een voldoende variërende omvang 

te kiezen.  
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o Uiteraard is een heldere en eenduidige definitie van ‘alter’ van belang voor het onderzoek. Deze 

is te ontwikkelen op basis van voorbeelden uit de literatuur. 

o Het is mogelijk de invloed van respondenten die uitzonderlijk grote en uitzonderlijk kleine net-

werken hebben geschat, te beperken door uitbijters in de verdeling van de omvang van netwer-

ken te verwijderen. De literatuur stelt verschillende benaderingen voor die zijn uit te proberen 

met beschikbare data. 

o Controle van de betrouwbaarheid van de schattingen door het ‘terugschatten’ van de omvang 

predictor subgroepen (van bekende omvang) is een standaard aanpak die eenvoudig is toe te 

passen.  

o Het verwijderen van predictor subpopulaties uit het model die met terugschatten niet goed te 

schatten zijn. Ook dit is standaard om de betrouwbaarheid (en waarschijnlijk validiteit) van de 

schattingen te verhogen. 

o ‘Iteratief terugschatten’, is een aangepaste benadering van het terugschatten van subpopulaties 

waarmee stapsgewijs het effect van het verwijderen van elk van de slecht te schatten subpopula-

ties op alle schattingen is te onderzoeken. Daardoor is het mogelijk de definitieve schattingen 

met behulp van meer subpopulaties te maken. Deze procedure is eenvoudig op beschikbare data 

uit te proberen.  

o Gebruik van de ‘Mean of Sums’ schatter bij het schatten van de omvang van het netwerk van res-

pondenten. Daarmee wordt rekening gehouden met het belang van bekenden in relatief unieke 

(kleine) subpopulaties. Ook deze procedure is eenvoudig op beschikbare data uit te proberen. 

o Het is van belang om in het te gebruiken access panel controles op de kwaliteit van het invullen 

van de vragenlijsten op te nemen. 

o Controles op robuustheid van de verzamelde data uitvoeren. De literatuur stelt een aantal me-

thoden voor om de kwaliteit van beantwoording van vragen over de omvang van subpopulaties 

te controleren. Bijvoorbeeld kan gekeken worden of respondenten wel duidelijk verschillende 

aantallen noemen voor verschillende groepen, of in een soort automatisme vervallen.  

o Wegen van de schattingen met weegfactoren voor de respondenten. 

 
Uitproberen: maatregelen dataverzameling  

De volgende maatregelen ten aanzien van de dataverzameling zijn te overwegen en als proef in een 

vergelijkend onderzoek op te nemen: 

o De effecten van ‘non-random mixing’ of kliekvorming zijn te beperken door de samenstelling van 

de onderzoeksteekproef. In het geval van een vergelijkend valideringsonderzoek kunnen bijvoor-

beeld meer (jeugdige) personen met voldoende affiniteit voor ICT en social media in de steek-

proef worden opgenomen. Die oversampling vergroot ook de efficiëntie van de steekproef. We 

gaan er dan vanuit dat deze personen niet anders reageren op de te vergelijken methoden dan 

de totale populatie.  

o Het opnemen van een maatstaf voor ‘sociale afstand’ van de respondenten tot de doelsubpopu-

latie is zeker te overwegen. Het is een manier om de variatie van kennis van respondenten over 

de relevante subpopulaties te achterhalen. Mogelijk kunnen de te verrichten schattingen ermee 

worden gecorrigeerd. Deze indicator kan worden uitgeprobeerd in een vergelijkend onderzoek. 

Overigens kan de zelfrapportage van online delicten mogelijk al voor een deel als zo’n maatstaf 

dienen. 

o Gerelateerd aan de vraag naar sociale afstand is de vraag naar een goede operationalisatie van 

een relevante sociale kring van respondenten op social media. De literatuur over NSUM heeft 
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daar nog geen aandacht voor, maar het is voor een onderzoek naar online delicten uiteraard van 

belang.  

o In dezelfde bron wordt voorgesteld om een zogenaamde ‘scaled social respect factor’ op te ne-

men om te corrigeren voor de mogelijke aarzeling van respondenten om toe te geven contacten 

te hebben met een gestigmatiseerde subpopulatie. Hoewel wij geen duidelijke aanwijzingen zien 

dat deze factor onder jeugdigen een belangrijke rol speelt, is het mogelijk nut van een dergelijke 

maat eenvoudig uit te proberen in een experimenteel onderzoek.  

o Stratificatie van predictorsubpopulaties is een andere manier om het effect van ‘non-random 

mixing’ of kliekvorming te beperken. De kenmerken van deze populaties moeten dan zo veel mo-

gelijk een afspiegeling zijn van de populatie waarvoor het onderzoek representatief moet zijn. Dit 

is een voorziening die zowel in een validatieonderzoek als in een representatief populatieonder-

zoek kan worden opgenomen.  

o Tot slot stellen we voor om in een vergelijkend onderzoek een methode op te nemen die we voor 

de gelegenheid de ‘Zweedse methode’ noemen. De aanpak van de Zweedse belastingdienst be-

helst een radicale vereenvoudiging van een netwerkbenadering. De antwoorden op de vraag ge-

steld aan particulieren en bedrijven “ik ken mensen/ bedrijven die belasting ontwijken” wordt 

daarbij sinds 2001 gebruikt om een tendens in beeld te brengen. 

 
Niet doen 

De volgende voorzieningen door de literatuur voorgesteld bieden te weinig meerwaarde om op te 

nemen in onderzoek: 

o De ‘Summation method’ (SM) streeft naar een vergaande vereenvoudiging van de taak van res-

pondenten in NSUM-onderzoek, door ze een telling te laten maken van een geheel van sociale 

kringen die voor hen van belang zijn. De resultaten zijn nog onduidelijk, maar een belangrijke be-

perking is dat de mogelijkheid tot controle en verbetering door het ‘terugschatten’ van popula-

ties van bekende omvang vervalt.  

o Twee methoden in de literatuur voorgesteld om te corrigeren voor de effecten van beperkte ken-

nis van respondenten, de ‘coming out ratio’ (Ezoe, 2012) en de ‘game of contacts’ zijn niet inte-

ressant omdat ze uitgaan van bevraging van leden van de dark number populatie. Dit zou een 

aanzienlijke complicatie en extra belasting voor een prevalentie-onderzoek naar online delicten 

van jeugdigen betekenen.  
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3. Randomized response 
 

3.1. Inleiding 

Een belangrijke kandidaat voor onderzoek naar gedrag dat moeilijk in kaart is te brengen zoals crimi-

naliteit is de randomized response interviewtechniek. Het is een bekende en in Nederland al vaak 

toegepaste techniek met gebleken goede resultaten. Om die reden nemen we in dit rapport geen 

nieuwe methodologische beoordeling op, maar beantwoorden de vraag of met randomized response 

vergelijkbare informatie is te verzamelen over online delicten van jeugdigen als met de Monitor Zelf-

rapportage Jeugdcriminaliteit (MZJ).  

 

Dit onderdeel van het onderzoek bestaat uit: 

o Een beoordeling van de geschiktheid van de vragen in de MJZ betreffende online delicten voor 

toepassing met randomized response; 

o Een berekening van de vereiste steekproefomvang die vergelijking met de uitkomsten van de 

MJZ toelaat; 

o De selectie van een kwalitatief goed internetpanel waarin voldoende jeugdigen zijn opgenomen; 

 

In paragraaf 3.2 komt kort aan de orde wat randomized response inhoudt en wat de voor- en nade-

len van gebruik van de techniek zijn. Paragraaf 3.3 bevat een weergave en bespreking van de vragen 

naar online delicten in de MZJ. In 3.4 komt aan de orde de steekproeven die nodig zijn om met ran-

domized response vergelijkbare resultaten te behalen als met de MZJ. Paragraaf 3.5 sluit af met con-

clusies en aanbevelingen. 

 

3.2. Wat is randomized response? 

Randomized response is een methode voor het bepalen van de prevalentie van meningen, attitudes 

of gedrag die gevoelig liggen. Voorbeelden zijn wetsovertredingen, drugs- en alcoholgebruik en sek-

sualiteit. Vragen over dit soort onderwerpen worden door de respondenten vaak als bedreigend er-

varen waardoor zij de neiging hebben om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Randomized res-

ponse is een methode die speciaal is ontworpen om het bedreigende karakter van de vragen te mini-

maliseren en zo de validiteit van de antwoorden te verhogen. 

Bij randomized response worden de antwoorden op de gevoelige vragen mede door kans bepaald. Zo 

gooit de respondent in de dobbelsteenmethode bijvoorbeeld 2 dobbelstenen en beantwoordt ver-

volgens de vragen op basis van het gegooide aantal ogen. Bij 2, 3 of 4 is het antwoord ‘ja’ verplicht en 

bij 11 of 12 ‘nee’. 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. 

Het in randomized response gehanteerde kans element 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 eruit te filteren kan toch een juiste prevalentieschatting worden gemaakt. 

Dit gaat echter wel ten koste van de betrouwbaarheid van de schattingen, waardoor grotere steek-

proeven nodig zijn dan met directe vragen. Een deel van de antwoorden van respondenten wordt im-

mers ‘weggegooid’. Dat is het offer dat wordt gebracht voor de grotere anonimiteit van de antwoor-

den.  

Randomized response heeft in diverse onderzoeken in Nederland en elders laten zien een hogere en 

meer waarheidsgetrouwe rapportage van gevoelige onderwerpen op te leveren. Een meta-analyse 
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van zes validatiestudies en 31 vergelijkende studies ondersteunt deze bevindingen met de conclusie 

dat randomized response inderdaad betere resultaten boekt dan andere enquêtemethoden en dat 

de resultaten beter worden, naarmate het onderwerp van onderzoek gevoeliger ligt.7 De methode is 

gebruikt voor o.m. het schatten van de omvang van sociale zekerheidsfraude, diefstal in de zorg en 

dopinggebruik in de sport.  

 

3.3. Online delicten in de Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit (MZJ) 

De MZJ stelt de respondenten vragen over verschillende misdrijven die online gepleegd kunnen wor-

den, waaronder de misdrijven die onderwerp zijn van het vooronderzoek. De MZJ onderscheidt twee 

groepen: cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit. Onder de eerste noemer wordt het ‘hac-

ken’ of de computervredebreuk gerangschikt, het zonder toestemming toegang verkrijgen tot com-

puters van anderen en onder de tweede de online bedreiging en het online verspreiden van seksueel 

getint beeldmateriaal.  

We citeren in de navolgende subparagrafen de vragen over online delicten in de MZJ. 

 

Vragen over online delicten in de MZJ 

 

De delicten die in dit vooronderzoek in de schijnwerpers staan, komen aan de orde in een aantal vra-

gen.  

Het gaat om de volgende delicten uit dit vooronderzoek en bijpassende vragen:  

 

(1) online bedreiging,  

(2) het online verspreiden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen en  

(3) het inloggen op een computer/website zonder toestemming/kennisgeving al dan niet gepaard 

met het wijzigen van gegevens.  

 

Vragen over Online bedreiging in de MZJ: 

 

Heb je weleens via een sms, e-mail of in een chatbox iemand een bericht gestuurd met de bedoeling 

hem of haar bang te maken?  

[Ja/Nee] 

 

Heb je weleens via andere sociale media zoals WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram of Snapchat 

iemand een bericht gestuurd met de bedoeling hem of haar bang te maken?  

[Ja/Nee] 

 

Vragen over verspreiden seksueel getint beeldmateriaal in de MZJ: 

 

Heb je weleens via internet of je telefoon seksueel getinte foto’s of filmpjes verspreid van iemand 

anders terwijl diegene nog geen 18 jaar was?  

[Ja/Nee] 

 

                                                           
7 Gerty J. L. M. Lensvelt-Mulders, Joop J. Hox, Peter G. M. van der Heijden, Cora J. M. Maas, Meta-Analysis of Randomized 

Response Research. Thirty-Five Years of Validation, Sociological Methods & Research, Vol. 33, No. 3, February 2005, 319-348. 
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Vragen over hacken in de MZJ: 

 

Heb je weleens ingelogd op een computer, e-mailaccount of sociale netwerksite van iemand anders 

zonder dat diegene hiervan wist?  

[Ja/Nee] 

 

Heb je weleens iemand zijn wachtwoord veranderd zodat diegene niet meer kon inloggen? 

[Ja/Nee] 

 

Heb je weleens op iemand anders z’n computer of profiel ingelogd en hier gegevens in veranderd of 

gewist zonder dat diegene daarvan wist?  

[Ja/Nee] 

 

Bespreking van de vragen in MZJ 

We beoordelen nu de aangehaalde vragen op de mogelijkheid om ze op te nemen in een onderzoek 

met randomized response. 

 

De vraag naar online bedreiging is opgedeeld naar de verschillende media waarin de bedreiging kan 

plaatsvinden: sms, e-mail of chatbox en andere sociale media zoals WhatsApp, Facebook, Twitter, 

Instagram of Snapchat.  

 

De vragen naar het hacken maken een onderscheid tussen de verschillende stappen die mogelijk zijn 

bij dit misdrijf: het zonder toestemming inloggen, het veranderen van een wachtwoord en het veran-

deren of wissen van (andere) gegevens, zonder medeweten van de eigenaar van de betreffende 

computer.  

 

De MZJ-vragen naar de verschillende delicten zijn zo te zien helder en eenduidig. De opdeling in ver-

schillende media en verschillende stappen komt de duidelijkheid en het concrete karakter van de vra-

gen ten goede. Dit is van bijzonder belang bij gebruik van randomized response, omdat de respon-

dent het gevoel kan hebben geen verduidelijkende uitleg te kunnen vragen of zelf op te zoeken, zon-

der zichzelf verdacht te maken.  

 

De vragen naar hacken geven bovendien een geleidelijke toename van de ernst van het misdrijf te 

zien. Dit komt de helderheid en eenduidigheid van de vragen ten goede en vergemakkelijkt eerlijke 

beantwoording. De respondent hoeft zichzelf door een te ruim begrip immers niet van een te zwaar 

vergrijp te beschuldigen.  

 

De vragen zijn zonder beperking van de terugkijkperiode (‘heb je wel eens?’). Deze periode komt in 

vervolgvragen aan de orde. Bij een positief antwoord op de eerste vraag betreffende een van de mis-

drijven wordt vervolgens de vraag gesteld hoe vaak men dit misdrijf in de afgelopen 12 maanden 

heeft gepleegd. Daarbij wordt de maand tot waar wordt teruggekeken gespecificeerd. Een voor-

beeld:  

 

Eerder gaf je aan dat je weleens via een sms, e-mail of in een chatbox iemand een bericht hebt ge-
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stuurd met de bedoeling hem of haar bang te maken. Hoe vaak heb je dat in de afgelopen 12 maan-

den gedaan? Dus sinds <maand (…)> <jaar (…) – 12 maanden)>. 

 

De respondent kan hier vrijelijk een aantal keren noemen dat tussen de ‘0’ en ‘97’ ligt. 

 

De vragen in de MZJ en de mogelijkheden van randomized response 

Gezien de duidelijkheid, eenduidigheid en concrete karakter van de vragen voorzien we geen proble-

men om dezelfde of vergelijkbare formuleringen te gebruiken in een onderzoek met randomized res-

ponse.  

 

Een opzet met vervolgvragen is met randomized response ook te realiseren, ook al komt een ‘ja’ of 

een ‘nee’ antwoord op de eerste vraag niet per se overeen met het wel of niet plegen van het delict. 

Dus ook als het antwoord op de eerste vraag ontkennend is geweest, moeten de respondenten ver-

volgvraag beantwoorden. De opzet met vervolgvragen is eerder toegepast in onderzoek naar uitke-

ringsfraude en dopinggebruik. De vraagstelling in die onderzoeken luidde: “Heb je wel eens . . ?“ met 

de antwoorden “ja” of “nee”, gevolgd door een vraag als “Hoe vaak heb je  . . ?”, met antwoordcate-

gorieën “nooit/1-3 keer/  . . ./meer dan 12 keer”, of een vraag als “Heb je de laatste maand  . . .”, we-

derom met antwoordcategorieën “ja” of “nee”.  

 

Ook is het mogelijk met behulp van randomized response de respondent te vragen met één getal aan 

te geven hoe vaak men zich heeft schuldig gemaakt aan een delict. Er is echter nog te weinig ervaring 

opgedaan met dit type vragen.  

De gebruikelijke manier van vragen stellen over omstreden gedrag met randomized response is 

daarom een vraag of er ooit in een afgemeten periode, bijvoorbeeld de afgelopen 12 maanden, het 

bewuste gedrag is vertoond. Er worden dan geen vragen meer gesteld over de frequentie waarmee 

dat gedrag is vertoond. Als die informatie met randomized response geleverd moet worden, zijn 

eerst nog aanvullend onderzoek en veldtesten nodig.  

 

Samenhang van variabelen 

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde of met een randomized response onderzoek dezelfde 

samenhangen tussen variabelen kunnen worden geanalyseerd als in het MZJ-onderzoek.  

 

In het MZJ-rapport wordt steeds de 12-maandsprevalentie van de delicten gerapporteerd, of kortweg 

de prevalentie van zelf gerapporteerd daderschap. Dit is het percentage jongeren dat zegt in de 

twaalf maanden voorafgaand aan het interview één of meerdere van de gevraagde delicten te heb-

ben gepleegd.  

 

De online delicten worden per delict en gesommeerd naar een aantal totalen gerapporteerd, t.w. ‘to-

taal gedigitaliseerde criminaliteit’, ‘totaal cyberdelicten’ en ‘totaal online delicten’ voor drie verschil-

lende leeftijdsgroepen jeugdigen, 10- en 11-jarigen, 12- tot en met 17-jarigen en 18 tot en met 22-

jarigen (zie tabel 1).  

 

Ook uitkomsten van randomized response kunnen worden gesommeerd tot één maat voor een aan-

tal delicten tezamen.  
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Tabel 1. Zelfrapportage daderschap online delicten (selectie) MZJ (de vermelde totalen betreffen 

meer delicten dan de getoonde selectie) 

Totaal online 10,3 (7,6-13,0) 31,0 

(28,6-33,4) 28,3 (25,8-30,8) 

10 en 11 jaar  

 

12 t/m 17 jaar 18 t/m 22 jaar 

 

 N=478 95%-BI N=1.470 95%-BI N=1.240 95%-BI 

Cyberdelicten    

Wachtwoord veranderd van ie-

mand anders zodat die persoon 

niet meer kan inloggen 

1,2 

 

(0,2-2,2) 6,6 (5,3-7,9) 5,8 (4,5-7,1) 

    

Inloggen op computer/website 

zonder toestemming/kennisgeving 

5,6 (3,5-7,7) 12,0 (10,3-13,7) 18,1 (16,0-20,2) 

    

Inloggen op computer/website 

zonder toestemming of kennisge-

ving en informatie veranderen 

   

1,4 (0,3-2,5) 3,7 (2,7-4,7) 5,1 (3,9-6,3) 

Totaal cyberdelicten 6,7 (4,5-8,9) 16,5  (14,6-18,4) 21,9 (19,6-24,2) 

Gedigitaliseerde delicten       

Bedreigen via sms, e-mail of chat-

box  

2,5 (1,1-3,9) 7,7 (6,3-9,1) 5,4 (4,1-6,7) 

       

Bedreigen via sociale media  2,0 (0,7-3,3) 8,4 (7,0-9,8) 4,9 (3,7-6,1) 

       

Verspreiden van seksueel beeldma-

teriaal van minderjarigen 

-  4,4 (3,4-5,4) 1,6 (0,9-2,3) 

Totaal gedigitaliseerde delicten 6,8 (4,5-9,1) 21,5 (19,4-23,6) 13,8 (11,9-15,7 

       

Totaal online delicten 10,3 (7,6-13,0) 31,0 (28,6-33,4) 28,3 (25,8-30,8) 

       

 

 

Verder worden de percentages jeugdigen die toegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan een van 

de online delicten, ook nog gerapporteerd voor verschillende groepen onderscheiden naar achter-

grondvariabelen. De gesignaleerde verschillen zijn niet op significantie getoetst. 

 

Voor elk van de drie leeftijdsgroepen afzonderlijk worden het totaal van de online delicten gerappor-

teerd en de totalen van cybercriminaliteit en van gedigitaliseerde criminaliteit. 

 

De volgende verschillen tussen de leeftijdsgroepen worden geconstateerd: 

 

Het percentage jongeren dat rapporteert in het afgelopen jaar een onlinedelict te hebben gepleegd, 

is het hoogst onder de 12- tot en met 17-jarigen, gevolgd door de 18- tot en met 23-jarigen en het 

laagst onder de 10- en 11-jarigen (respectievelijk 31%, 28% en 10%). 
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Minderjarigen rapporteren vaker betrokken te zijn bij gedigitaliseerde delicten dan bij cyberdelicten 

(respectievelijk 22% en 17%). Jongvolwassenen rapporteren daarentegen vaker betrokkenheid bij cy-

berdelicten dan bij gedigitaliseerde delicten (respectievelijk 22% en 14%). 

 

Voor geslacht (jongens en mannen, meisjes en vrouwen) voor elk van de drie leeftijdsgroepen afzon-

derlijk is er een rapportage van: 

o Offline delicten totaal   

o Online delicten totaal en afzonderlijk: cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit 

 

Voor twee herkomstgroepen (autochtoon en allochtoon) wordt voor elk van de drie leeftijdsgroepen 

afzonderlijk een rapportage gegeven van: 

o Offline delicten totaal   

o Online delicten totaal en afzonderlijk: cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit 

 

Voor twee online delicten zijn eerdere metingen beschikbaar. Het betreft het ‘verspreiden van een 

virus’ en het ‘bedreigen via sms, e-mail of chatbox’. Voor de leeftijdsgroepen 10- en 11-jarigen en 12- 

tot en met 17-jarigen zijn daar voor de jaren 2005, 2010 en 2015 gegevens over beschikbaar.  

 

Deze gegevens worden in de rapportage vergeleken en de verschillen zijn op significantie getoetst 

(p<0,05).  

 

Voor de twee jongste leeftijdsgroepen afzonderlijk een rapportage van: 

o Verspreiden van een virus voor de jaren 2005, 2010 en 2015 

o Bedreigen via sms, e-mail of chatbox voor de jaren 2005, 2010 en 2015 

 

De bovengenoemde analyses van verschillen en samenhangen van uitkomsten kunnen ook worden 

gemaakt met randomized response uitkomsten.8 Een belangrijke overweging daarbij is dat, naarmate 

kleinere groepen worden onderscheiden, grotere steekproeven nodig zijn.  

 

3.4. Randomized response onderzoek en steekproeven 

Het werken met randomized response vraagt aanzienlijk grotere steekproeven dan bij een conventio-

nele enquête. De reden is dat een deel van de steekproef niet rechtstreeks bruikbaar is om de onder-

zoeksvragen te beantwoorden vanwege de geïntroduceerde toevalsfactor. Om de gedachten te be-

palen geven we een aantal voorbeeldberekeningen en overwegingen.  

Als we voor een onderzoek van online delicten met randomized response uitgaan van de laagst vast-

gestelde prevalentie voor een van de online delicten en het bijpassende betrouwbaarheidsinterval, 

komen we uit bij onrealistisch grote steekproeven. Het betreft ‘het wachtwoord veranderd van ie-

mand anders zodat die persoon niet meer kan inloggen’ met in 2015 een gerapporteerde prevalentie 

onder 10 en 11-jarigen van 1,2% met een bijpassend betrouwbaarheidsinterval van 2% (van 0,2 – 

2,2). Om eenzelfde uitkomst met randomized response te kunnen vaststellen zou een steekproef van 

ongeveer 10.000 respondenten in deze leeftijdscategorie nodig zijn.9  

                                                           
8 Een precisering: het analyseren van verschillen en samenhangen tussen groepen kan, het koppelen op indivi-
dueel niveau, zoals bijvoorbeeld gebeurt met MZJ-gegevens die worden gekoppeld aan justitiële gegevens, kan 
niet.  
9 Dit ter illustratie. De leeftijdsgroep 10- en 11-jarigen vormt geen onderdeel van de opdracht van dit onderzoek. 
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Bij het gebruik van vervolgvragen zijn kleinere steekproeven nodig, met name als de prevalentie van 

het onderzochte gedrag laag is. In het bovengenoemde voorbeeld zou met de steekproef mogelijk tot 

een kwart kunnen worden gereduceerd met een vervolgvraag van het type: “Heb je ‘x’ in de afgelo-

pen 12 maanden gedaan?”. Dat zou in dit voorbeeld een steekproef van ca. 2.500 respondenten be-

tekenen. Dat aantal is in de leeftijdscategorie 10- en 11-jarigen nog steeds moeilijk te realiseren.  

 

Als we een minder strenge norm kiezen en het door 12 – 17 jarigen gerapporteerde percentage voor 

‘inloggen op computer of website zonder toestemming en informatie veranderen’ van 3,7% nog wil-

len onderscheiden van 0%, komen we op een steekproef van 6.000 te realiseren enquêtes in de be-

treffende leeftijdsklasse uit. Met een vervolgvraag van het type: “Heb je ‘x’ in de afgelopen 12 maan-

den gedaan?”, zijn netto 2.500 respondenten in die leeftijdscategorie nodig. 

 

Als we uitgaan van een prevalentiepercentage van 5%, met een betrouwbaarheidsinterval van 2,6%, 

is een netto steekproef van 2.000 respondenten nodig en met een vervolgvraag 800. 

 

Een andere manier om op kosten te besparen is het gebruik van internetpanels. Een randomized res-

ponse enquête kan in alle veldwerkmethoden worden opgenomen. Er is ons geen onderzoek bekend 

dat uitsluitsel biedt over mogelijke (negatieve) effecten van de veldwerkmethode op de kwaliteit van 

beantwoording van randomized response vragen. Wel zijn er diverse randomized response onder-

zoeken uitgevoerd met de verschillende methoden (face-2-face, telefonisch, Computer Assisted Self 

Interviewing, al of niet via internet), zonder bijzondere problemen.10 

Bijlage 4 bevat kostenopgaven van drie veldwerkbureaus die over professioneel beheerde accesspa-

nels beschikken voor het realiseren van 800 tot 6.000 interviews met een gemiddelde duur van 20 

minuten. De bijlage bevat verder een korte vergelijking op een aantal belangrijke criteria van een 

aantal belangrijke internetpanels in Nederland. 

 

3.5. Conclusie en aanbevelingen  

 

Conclusies   

Randomized response is een volwaardige enquêtemethode met als belangrijkste winst een grotere 

veiligheid voor de respondent en belangrijkste kostenpost een grotere steekproef. Met Randomized 

response kan daarom betrekkelijk eenvoudig dezelfde informatie worden verkregen over online de-

licten als met de MZJ. 

Net als bij conventionele enquêtes is de vraagstelling betrekkelijk eenvoudig aan te passen aan de 

informatiebehoefte. Vrijwel alle onderwerpen kunnen bevraagd worden: daderschap, aantal delic-

ten, opbrengst van delicten, achtergrond- en persoonlijkheidskenmerken van daders, motieven. Er is 

vrijwel geen principiële beperking aan de onderwerpen die bevraagd kunnen worden, buiten de crea-

tiviteit van de onderzoeker om duidelijke vragen te formuleren en de kennis van de respondent over 

het bevraagde.  

Net als in alle enquêtes neemt bij vergaande specificatie van de vragen het bedreigend karakter voor 

de respondent toe, maar bovendien wordt de kans dat de steekproef respondenten bevat die aan 

het gevraagde kenmerk voldoen, steeds kleiner. Er zijn weinig mensen die zware misdaden plegen, 

                                                           
10 O.a. verschillende onderzoeken voor de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zie: https://randomizedresponse.wp.hum.uu.nl/onderzoek/ 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik4dzl25_WAhVMa1AKHRcNDjIQFgg9MAI&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FComputer_Assisted_Self_Interviewing&usg=AFQjCNEQk6q65frfmdk48R62wrR_W1DiJA
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik4dzl25_WAhVMa1AKHRcNDjIQFgg9MAI&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FComputer_Assisted_Self_Interviewing&usg=AFQjCNEQk6q65frfmdk48R62wrR_W1DiJA
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maar het stellen van vragen erover wordt over het algemeen als erg bedreigend en incriminerend 

ervaren. Het dreigend karakter neemt bij randomized response minder snel toe dan bij directe bevra-

ging, maar de omvang van de steekproef juist sneller.  

Ook lijkt het stellen van vragen over het binnenlands concept mogelijk. Men kan respondenten vra-

gen of zij online delicten hebben gepleegd met een slachtoffer in het buitenland.11 De vraag is of da-

ders zich daar altijd bewust van zijn, maar vooral of een steekproef van behapbare omvang hier vol-

doende voorbeelden van bevat om er betrouwbare en zinvolle uitspraken over te doen.  

 

Aangezien de uitkomsten van randomized response onderzoek niet gebaseerd zijn op individuele 

antwoorden, wordt vaak gedacht dat vervolganalyses niet mogelijk zijn. Dat is echter een onterechte 

conclusie. Net als in gewone enquêtes is het met randomized response mogelijk om vervolgvragen te 

stellen om meer zicht te krijgen op het belang van de gerapporteerde delicten.  

Een eventuele samenhang tussen verschillende variabelen is te analyseren. Dan gaat het om de sa-

menhang (op groepsniveau) zowel tussen verschillende randomized response variabelen als tussen 

een gewone variabele en een randomized response variabele. 

Het is ook mogelijk om de antwoorden met randomized response gegeven op vragen naar afzonder-

lijke delicten te sommeren tot een maat voor een aantal delicten tezamen, bijvoorbeeld tot een to-

taal voor cyberdelicten of voor gedigitaliseerde criminaliteit.  

Eventuele verschillen tussen diverse groepen of tussen opeenvolgende jaren kunnen op significatie 

worden getoetst. Zo kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de prevalentie van delicten in de loop van 

jaren met uitkomsten van randomized response onderzoek ook worden gevolgd en de significantie 

van verschillen kan worden getoetst. Hetzelfde geldt voor groepen die zich onderscheiden op achter-

grondvariabelen, bijvoorbeeld geslacht of leeftijd. Het op significantie toetsen van verschillen maakt 

over het algemeen grotere steekproeven nodig.  

 

Vooralsnog moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van kwantitatieve vragen over bij-

voorbeeld de frequentie waarmee een delict in een bepaalde periode wordt begaan, , d.w.z. vragen 

van het type: “Hoe vaak heeft u ‘x’ gedaan in de afgelopen 12 maanden?” waar het antwoord één 

getal moet zijn. Hetzelfde geldt voor vragen of bijvoorbeeld financieel gewin. Het is in principe moge-

lijk om met randomized response zinnige antwoorden te krijgen op dit soort vragen, maar is nog te 

weinig kennis en ervaring opgedaan met het opvragen van (exacte) frequenties. Deze specifieke 

techniek zou eerst verder moeten worden ontwikkeld. 

 

Er is ons geen onderzoek met randomized response specifiek naar online criminaliteit of onder jeug-

digen bekend. Er zijn echter geen redenen om te denken dat jeugdigen en/ of plegers van online de-

licten duidelijk anders zullen reageren op onderzoek met randomized response dan op conventionele 

enquêtering zoals gebruikt door de MZJ.  

 

Aanbevelingen  

Een belangrijke overweging bij gebruik van randomized response is de omvang van de benodigde 

steekproeven. Gebruik van randomized response in de MZJ zou alleen al daarom een majeure in-

greep betekenen en tot een aanzienlijke verhoging van de kosten leiden.  

                                                           
11 Vragen over online delicten gepleegd vanuit het buitenland horen eerder in een slachtofferenquête thuis, al gelden daar 
dezelfde beperkingen.  
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Randomized response levert betere resultaten op naarmate het onderwerp van onderzoek gevoeli-

ger ligt en er een groter gevaar bestaat van sociaal wenselijke antwoorden. Er zijn wel enige aanwij-

zingen dat dit gevaar bij onderzoek van online delicten onder jeugdigen zoals verricht met de MZJ be-

staat, maar er is toch onvoldoende duidelijkheid of er sprake is van een zodanig probleem dat de ex-

tra kosten voor grotere steekproeven voor onderzoek met randomized response te rechtvaardigen 

zijn.12 

Een vergelijkend onderzoek van randomized response met conventionele directe bevraging kan be-

palen of er sprake is van onderrapportage van online delicten door jeugdigen en hoe groot of ernstig 

eventuele onderrapportage is. In zo’n onderzoek worden dezelfde vragen over online delicten direct 

en met randomized response aan de respondenten voorgelegd. De vragen naar online delicten zoals 

geformuleerd in de MZJ zouden ook gebuikt kunnen worden.13  

Om de ernst van onderrapportage goed te beoordelen is een gedifferentieerd beeld van eventuele 

onderrapportage voor verschillende achtergrondvariabelen, zoals geslacht, leeftijdsgroep en her-

komstgroepering, ook interessant. Gezien de vereiste steekproef is dit moeilijker te realiseren. De 

voorbeeldberekingen van steekproeven gepresenteerd in de vorige paragraaf bieden ook geen ga-

rantie dat deze analyses gemaakt kunnen worden.  

 

Op basis van de resultaten kan worden besloten randomized response al of niet op te nemen in de 

MZJ. Een alternatief kan ook zijn om in de toekomst de vinger aan de pols te houden door met enige 

regelmaat de rapportage met randomized response en met directe vragen te vergelijken.  

 

Er zijn mogelijkheden om de kosten van dit type onderzoek in de hand te houden. In de eerste plaats 

kunnen de enquêtes worden afgenomen in een internetpanel. Mogelijk kan ook worden volstaan 

met een kortere vragenlijst dan voor online delicten in de MZJ. Mogelijk kan worden volstaan met 

een beperkt aantal vragen in een ‘omnibusconstructie’ waar meerdere kleine onderzoeken zijn opge-

nomen. Bij een vergelijking via een internetpanel gaan we ervan uit dat een eventueel verschil tussen 

directe bevraging en randomized response in een internetpanel niet anders uitvalt dan in een face-

to-face enquête. 

Een andere mogelijkheid is de vergelijking de eerste keer grofmazig op te zetten en bijvoorbeeld de 

groep jeugdigen als geheel als te vergelijken groep op te vatten en niet verschil te maken tussen de 

twee leeftijdsklassen. Ook kunnen alleen verschillen worden getoetst tussen de rapportage van groe-

pen delicten. Het lijkt ons verstandig hiervoor niet al bij voorbaat voor te kiezen, maar alleen bij te-

genvallende (lage) gerapporteerde prevalenties. 

Als randomized response inderdaad een significant hogere rapportage oplevert, kan bij vervolgon-

derzoek met kleinere steekproeven worden volstaan. Het wordt dan ook eenvoudiger om de onder-

rapportage te differentiëren naar verschillende delen van de populatie.  

                                                           
12 M.G.C.J. Beerthuizen, N. Tollenaar, A.M. van der Laan, De psychometrische kenmerken van de MZJ-vragenlijst over gedigi-

taliseerde, cyber- en offlinedelicten bij jongeren. Schaalconstructen, afnamemodi en omvangschattingen, WODC, Cahier 

2017-4, par. 3.2.1. 
13 Daarmee is niet gezegd dat de vragen in de MZJ naar online delicten zonder problemen zijn. In dit onderzoek komt enkel 

de vraag aan de orde of met randomized response dezelfde informatie is te verzamelen als met de MZJ. Voor een analyse van 
de vragen naar online delicten in de MZJ, zie: Beerthuizen, Tollenaar, Van der Laan, 2017-4, m.n. hoofdstuk 5.  
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4. Analyse van Social Media Teksten  

 

4.1. Inleiding: analyse van Social Media Teksten: tellingen en schattingen 

De analyse van internet- en social media verkeer is inmiddels vertrouwd en bijna standaard gewor-

den binnen uiteenlopende terreinen als de media, , klantrelaties en Public Relations, marktonder-

zoek, economie, en speelt ook een steeds grotere rol bij de bestrijding van terrorisme en andere vor-

men van misdaad. Diverse aanbieders van internet en social media proberen met dit soort analyses 

o.a. onwelgevallige inhoud als spam, hate-speech of propaganda van terroristische organisaties te 

weren.14 

Aan de hand van een korte literatuurverkenning en gesprekken met drie deskundigen op het terrein 

van SMTP proberen we vast te stellen15: 

o In welke mate tellingen zijn te maken van daders en incidenten van online criminaliteit. 

o Of de aanpak geschikt is voor het maken van absolute schattingen van aantallen daders en delic-

ten, dan wel voor het volgen van de relatieve ontwikkeling in de tijd (trends). 

o Idem voor andere betrokkenen bij incidenten (slachtoffers, ‘toeschouwers’); 

o Of betrouwbare schattingen gemaakt kunnen worden van nadere kenmerken van daders en 

eventueel andere betrokkenen. 

o Hoe de benodigde data zijn te verkrijgen en in welke mate deze data dekkend of selectief zijn 

voor de bestudeerde delicten. 

 

Korte beschrijving 

Text mining of text profiling wordt doorgaans voor drie doeleinden gebruikt: 

o Feitelijke analyse: het vaststellen van gebeurtenissen of feiten (detectie). Daartoe behoort ook 

trendmining: een schatting van de trends, de ontwikkeling van aantallen voorvallen. 

o Sentimentanalyse: wat vinden mediagebruikers van bepaalde gebeurtenissen, verschijnselen, 

producten, organisaties? 

o Meta-informatie: informatie over de auteur van de tekst: profilering, demografische eigenschap-

pen, identiteit van de auteur 

Er zijn ons geen voorbeelden bekend van SMTP als middel om tot omvangschattingen van aantallen 

delinquenten te komen. Om schattingen te maken van absolute aantallen incidenten en aantallen 

daders, moeten op voldoende objectiveerbare wijze eenduidige tellingen van incidenten en/of da-

ders gemaakt kunnen worden.  

 

In de navolgende paragrafen bespreken we achtereenvolgens de verschillende vormen van social 

media analyse en de normen waarmee de analyseresultaten zijn te beoordelen (4.2), vervolgens de 

toepassingen en de elementen waarop deze toepassingen betrekking hebben (4.3), waarna we de 

methode beoordelen aan de hand van de geschiktheid om de drie online delicten die onderwerp van 

dit onderzoek zijn te analyseren, aan de hand van behaalde resultaten en aan de hand van beschik-

baarheid van gegevens (4.4). Het hoofdstuk sluit af met een conclusie (4.5).  

 

                                                           
14 Er zijn meerdere benamingen voor dit type analyses in omloop. Wij kiezen hier voor Social Media Text Profiling, of SMTP. 
15 Bijlage 2 onderdeel B geeft een overzicht van de geraadpleegde literatuur. 
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4.2. Vormen en normen  

De analyses van social media teksten zijn gebaseerd op taalkundige toepassingen met behulp van au-

tomatische leertechnieken. Deze technieken bestaan uit twee vormen: ‘supervised’ of ‘unsupervised 

learning’. In het eerste geval dient gestart te worden met een annotatie van de data. Dat betekent 

dat een deel van de data wordt voorzien van de correcte categorieën (bijvoorbeeld ‘bedreiging’ of 

‘geen bedreiging’). Aan de hand van dit materiaal ontdekken de automatische leertechnieken zelf de 

linguïstische patronen die relevant zijn voor de beoogde classificatie. De resulterende “classifier” kan 

dan op basis van de geleerde patronen aan nieuwe berichten een categorie, kenmerk of ‘label’ toe-

kennen.  

 

In het geval van ‘unsupervised learning’ worden vaak clustering technieken gebruikt die zelf samen-

hangende clusters maken. Andere vaak gebruikte technieken zijn ‘(probabilistic) topic models’ waar-

mee typerende semantische structuren van teksten, zoals frequentie van kenmerkende woorden, 

kunnen worden blootgelegd. Deze technieken verdienen de voorkeur indien er nog geen bekende 

patronen zijn of wanneer deze mogelijk snel verouderen. Een belangrijk nadeel van deze benadering 

is dat de interpretatie van de door de software onderscheiden clusters zonder vooropgezette classifi-

catie vaak moeilijk is.  

 

De twee vormen kunnen ook worden gecombineerd in ‘semi-supervised learning’. Hierbij worden 

niet geannoteerde data gebruikt voor het verbeteren van een model dat getraind is op geannoteerde 

data. Daarmee zijn veel meer data beschikbaar, hetgeen de analyseresultaten aanzienlijk kan verbe-

teren.  

 

Bij de ontwikkeling van een classifier moet altijd een afweging worden gemaakt tussen ‘precision’ en 

‘recall’, die negatief (kunnen) correleren. Precisie (ook wel ‘positieve voorspellende waarde’ ge-

noemd) is het deel van de herkende gevallen dat relevant is. Recall (ook wel ‘sensitivity’) is het deel 

van de relevante gevallen dat als relevant herkend wordt. Als een computerprogramma bijvoorbeeld 

7 honden identificeert in een video met 9 honden en een aantal katten, maar 3 van die 7 zijn in wer-

kelijkheid katten, dan is de precisie van het programma 4/7 (aantal terecht als honden geïdentifi-

ceerde honden / als honden geïdentificeerde dieren) en de recall 4/9 (aantal terecht als honden ge-

identificeerde honden / werkelijk aantal honden). In toepassingen waarbij het onderzochte verschijn-

sel betrekkelijk uniek is, is de precision over het algemeen laag. De precision is namelijk proportio-

neel aan de proportie “relevante” berichten of posts van alle posts en die is zeer laag. Zelfs met een 

hoog lijkende sensitivity en specificity kan de recall dan nog behoorlijk laag uitvallen. 

De ‘recall’ moet hoog genoeg zijn om zo veel mogelijk (potentieel) relevante gevallen te identificeren 

(vermijden van valse negatieven), terwijl de ‘precision’ hoog genoeg moet zijn om dit werkbaar te 

houden (vermijden van valse positieven). Classifiers kunnen worden geëvalueerd aan de hand van 

een gewogen gemiddelde van precision en recall. Dit gemiddelde wordt weergegeven met een F-

score die varieert tussen ‘0’ en ‘1’.16 

Een andere maat die vaak gebruikt wordt om de resultaten van textmining analyses te beoordelen is 

de ‘accuracy’ of nauwkeurigheid. Dit is de verhouding tussen het aantal juist geclassificeerde objec-

ten en het totaal aantal objecten in een verzameling.  

 

                                                           
16 𝐹1 = 2.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
, met waarden tussen 0 en 1. 
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4.3. Toepassingen en analyseniveaus 

Er zijn de nodige voorbeelden van analyses van normoverschrijdend gedrag in onlinecommunicatie 

die raakvlakken vertonen met de delicten die in dit onderzoek centraal staan. In het AMiCA project17, 

een samenwerking van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit 

Leuven, worden analysetechnieken ontwikkeld om bedreigende situaties op sociale netwerken auto-

matisch te herkennen door middel van zowel tekst- als beeldanalyse. Drie kritieke situaties staan 

centraal in het onderzoek: 1) cyberpesten, 2) seksueel overschrijdend gedrag, en 3) depressie en zelf-

moordneiging. Onder ‘seksueel overschrijdend gedrag’ wordt onder meer verstaan ‘grooming’, ofte-

wel ‘digitaal kinderlokken’.  

De eerste twee gedragsvormen vertonen duidelijke raakvlakken met twee van de gedragingen die in 

dit onderzoek centraal staan, te weten: online bedreiging en verspreiden van seksueel getint beeld-

materiaal van minderjarigen. Naar het oordeel van onderzoekers verbonden aan het project, is SMTP 

geschikt om deze gedragingen te detecteren op een manier zoals dat in het AMiCA-project gebeurt 

met bijvoorbeeld cyberpesten.  

 

Analyse van berichten 

De analyse-eenheid in het AMiCA-project (en vaak in textmining) is de afzonderlijke ‘post’, ‘message’ 

of ‘page’. Aan de ‘post’ kan een kwalificatie worden toegekend (bijvoorbeeld, bedreiging, belediging, 

vervloeking, kwaadspreken) en aan de auteur van de ‘post’ een rol (pester, slachtoffer, toeschouwer) 

of andere kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding). Trends in de relevante verschijnselen worden ook 

bepaald aan de hand de ontwikkeling van karakteristieken van berichten en kenmerken van de au-

teurs.  

Met deze analyse-eenheid zijn echter niet zonder meer tellingen te maken van aantallen delicten of 

aantallen daders of slachtoffers. Een delict of incident bestaat doorgaans uit meerdere, samenhan-

gende ‘posts’. Om afzonderlijke delicten of incidenten te onderscheiden moeten ‘threads’ of groepen 

samenhangende berichten, naast de betrokken auteurs van berichten en de geadresseerde slachtof-

fers geïdentificeerd kunnen worden. In het geval van online delicten is het mogelijk dat afzenders van 

berichten hun identiteit op een of andere manier verhullen. Een manier om de ‘ware’ identiteit van 

afzenders van berichten te achterhalen is ‘authorship attribution’.  

 

Authorship Attribution 

Het identificeren van auteurs van teksten aan de hand van schrijfstijlen is al een oude discipline. Toe-

passingen vonden tot voor enkele decennia vooral plaats binnen de humaniora. Het gaat dan om vra-

gen als ‘schreef William Shakespeare werkelijk alle stukken die aan hem worden toegeschreven?’, of 

‘zijn de Ilias en Odyssee van dezelfde hand?’. Als gevolg van toepassing van de computer en geavan-

ceerde statistische technieken heeft de discipline de afgelopen decennia een snelle ontwikkeling 

doorgemaakt. Een eerste en vaak aangehaald voorbeeld van deze moderne geautomatiseerde en 

statistische benadering dateert van 1964. Het betreft een onderzoek naar de vraag welke auteurs 

verantwoordelijk zijn voor de ‘Federalist Papers’ die de grondslag vormen voor de Amerikaanse Con-

stitutie.  

De ontwikkeling van geautomatiseerde analysemethoden heeft ook geleid tot toepassingen in onli-

necommunicatie via email, internetforums, Twitter en andere applicaties en platforms (Stamatatos, 

2009). Een van die toepassingen betreft ‘Social Media Forensics’, het identificeren van auteurs die 

                                                           
17 Automatic Monitoring for Cyberspace Applications 
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zich schuldig maken aan of verdacht worden van enige vorm van online-criminaliteit, zoals bedrei-

ging, haatmail of computervredebreuk. Er zijn ook forensische toepassingen buiten het domein van 

online criminaliteit, zoals het toeschrijven van verklaringen aan gekende terroristen.  

De identificatie vindt vooral plaats aan de hand van kenmerken van de schrijfstijl van een auteur. 

Vandaar dat het vakgebied vaak ‘stylometrie’ wordt genoemd. Het begrip ‘stijl’ moet daarbij ruim 

worden opgevat. Het kan gaan om zaken als het woordgebruik van de auteur, maar ook om inter-

punctie, letterfrequentie en -volgorde, in voorkomende gevallen ook juist om taalfouten en het ge-

bruik van bijzondere tekens of symbolen die binnen de onlinecommunicatie vaak voorkomen zoals 

veelvuldig gebruik van hoofdletters, nadrukkelijke interpunctie, typische internet gerelateerde uit-

drukkingen en afkortingen en emoticons (Rocha e.a., 2016). In sommige gevallen wordt ook nog ge-

bruik gemaakt van andere kenmerken dan de schrijfstijl, bijvoorbeeld het moment van de dag 

waarop een online bericht is opgesteld (Spitters e.a., 2015).  

  
‘Closed’ en ‘open class’ Authorship Attribution 

Er zijn twee typen van vragen of problemen in ‘authorship attribution’ te onderscheiden. Het eerste, 

meest ‘eenvoudige’ is het aanwijzen van de auteur van een bepaalde tekst uit een verzameling van 

gekende auteurs. In dit geval is er een ‘training set’ of ‘trainingcorpus’ beschikbaar die teksten van 

àlle kandidaat auteurs bevat. Vervolgens moet een anonieme tekst uit een ‘test set’ aan een van die 

kandidaat auteurs worden toegeschreven. Dit type probleem staat bekend als ‘closed class’. Het eer-

der genoemde onderzoek van de ‘Federalist papers’ is een goed voorbeeld hiervan. Twaalf essays 

waarvan het auteurschap omstreden was moesten aan één van twee auteurs worden toegeschreven 

waarvan teksten beschikbaar waren (Abassi&Chen, 2008). 

Een ‘open class’ vraagstelling vormt over het algemeen een grotere analytische uitdaging. Hier be-

staat de mogelijkheid dat de anonieme tekst niet is toe te schrijven aan een auteur die behoort tot 

de verzameling gekende auteurs. Met andere woorden, niet alle kandidaat auteurs zijn in dit pro-

bleem al op voorhand in een training set geïdentificeerd en bekend. Dit type probleem vormt vooral 

een grotere analytische uitdaging naarmate de verzameling gekende auteurs kleiner is ten opzichte 

van de verzameling van kandidaat auteurs die nog niet gekend zijn.  

 

Online Authorship Attribution met ‘open class’ analyse 

Het ‘closed class’ vraagstuk biedt een weinig realistische benadering voor onlinecommunicatie, zeker 

wanneer het gaat om een vergrijp als bedreiging. Het is zeer aannemelijk dat althans een deel van de 

daders of verdachten zal proberen om hun identiteit te verhullen door het gebruik van meerdere ali-

assen. Een ‘open class’ benadering lijkt noodzakelijk.   

Andere uitdagingen en kwesties om mee rekening te houden bij authorship attribution voor online-

communicatie (door jeugdigen) zijn: 

o Grote aantallen kandidaat auteurs, terwijl veel authorship attribution onderzoek betrekking 

heeft op beperkte aantallen. 

o Er zijn vaak maar kleine steekproeven teksten beschikbaar. De te analyseren teksten van on-

line verkeer zijn vaak zeer kort, variërend van 140 tekens (maximaal bij Twitter) tot enkele 

honderden of duizenden woorden (Juola, 2006). Het is niet ongebruikelijk dat van sommige 

auteurs maar één tekst beschikbaar is.  

o Het aantal teksten per auteur varieert waarschijnlijk aanzienlijk. Dit kan een complicatie vor-

men bij de analyse waarmee rekening moet worden gehouden.  
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o Een belangrijk complicerend verschijnsel is dat het zeer aannemelijk is dat kwaadwillende 

auteurs doelbewuste pogingen doen om onder de radar te blijven en de stijl van hun berich-

ten met dat doel proberen te variëren (o.a. Rocha e.a., 2016).  

o ‘retweets’ en ‘share’ moeten onderscheiden worden van de originele berichten. 

o De ‘lingo’ of ‘slang’ in de virtuele wereld van social media ontwikkelt vernieuwt zich bijna 

voortduren en in hoog tempo, zeker onder jongeren. Dat maakt het waarschijnlijk nodig de 

analyses betrekkelijk vaak te herhalen en/of te kalibreren.  

De vraag of het gaat om een open of closed class probleem en de aantallen auteurs en teksten bepa-

len voor een belangrijk deel de manier waarop een authorship attribution onderzoek wordt uitge-

voerd.  

Om tellingen te maken van incidenten en van daders of verdachten moet worden vastgesteld of een 

bepaalde persoon of, neutraler geformuleerd ‘online identiteit’, verantwoordelijk is voor een als rele-

vant aangemerkte tekst, bijvoorbeeld een bedreigende tweet, email of WhatsApp bericht. We ge-

bruiken de neutrale term ‘identiteit’ omdat er vaak geen persoon identificerende gegevens bekend 

zullen te zijn. Het is voldoende om vast te stellen of het gaat om één unieke identiteit (account) op 

het betreffende platform of medium.  

De volgende mogelijkheden zijn hier te onderscheiden: 

o Een deel van de relevante berichten zal afkomstig zijn van identiteiten die meerdere teksten heb-

ben geproduceerd, al of niet als relevant aangemerkt. We noemen deze verzameling voor deze 

gelegenheid ‘set A’. Deze set kan een groot aantal auteurs bevatten. 

o Een deel van de berichten kan afkomstig zijn van personen binnen set A die zich voordoen als ie-

mand anders uit de set.  

o Een deel van de berichten kan afkomstig zijn van personen binnen set A die zich voordoen als ie-

mand anders, maar niet uit set A.  

o Het is ook mogelijk dat iemand van buiten set A zich voordoet als iemand die wel tot set A be-

hoort.   

o Tot slot is het mogelijk dat er identiteiten zijn waarvan alleen verdachte teksten of één verdachte 

tekst beschikbaar is. De steekproef aan teksten van deze groep zal over het algemeen beperkt 

zijn.  

 

In de literatuur is een aantal verschillende benaderingen voor ‘open class’ vragen gesuggereerd. Een 

voorbeeld is ‘similarity detection’, het detecteren van overeenkomsten, dat een realistische aanpak 

voor onlinecommunicatie zou moeten bieden. Het uitgangspunt is hier een situatie waarbij de kandi-

daat auteurs niet allemaal of helemaal niet gekend zijn. Anonieme teksten worden met anonieme 

teksten vergeleken om overeenkomsten vast te stellen. Op basis van die overeenkomsten wordt ver-

volgens bepaald welke teksten door welke ‘identiteiten’ of ‘auteurs’ zijn gemaakt. Deze analyse werd 

bijvoorbeeld verricht voor teksten op eBay en online fora waar veel anonieme identiteiten voorko-

men (Abassi&Chen, 2008).  

De analyses kunnen worden uitgevoerd op afzonderlijke berichten of documenten, of op verzamelin-

gen documenten van verschillende identiteiten. In het eerste geval gaat het om het toeschrijven van 

een bepaald bericht aan een auteur. De vraag is bijvoorbeeld of een anonieme email is opgesteld 

door een bepaalde gekende auteur (of neutraler ‘identiteit’, doorgaans een emailadres). In het 

tweede geval gaat het om de vraag of verschillende teksten aan een identiteit zijn toe te schrijven of 
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dat verschillende identiteiten in werkelijkheid dezelfde identiteit zijn. Bijvoorbeeld: ‘behoren 2 (of 

meer) emailadressen toe aan één identiteit?’.  

Analyses van afzonderlijke berichten kunnen alleen voor beperkte aantallen kandidaat auteurs wor-

den uitgevoerd, met name als het gaat om kortere teksten (minder dan 250 woorden). Bij identiteits-

analyse probeert de analist identiteiten vast te stellen op basis van alle beschikbare teksten van een 

identiteit. Als gevolg zijn er doorgaans grotere steekproeven teksten nodig voor analyse. Elke ano-

nieme identiteit wordt vergeleken met alle andere identiteiten. Identiteiten met een overeenkomst-

maat die voldoende groot is, worden door middel van clustering samengevoegd en als één identiteit 

beschouwd (Abassi&Chen, 2008).  

Rocha e.a. (2016) beveelt een specifiek algoritme aan voor forensische analyse van Social Mediabe-

richten dat de beste resultaten voor open class authorship attribution zou moeten opleveren. Het 

gaat om de Weibull-calibrated support vector machine (W-SVM). Het algoritme onderscheidt zich 

doordat het de mogelijkheid biedt om een tekst aan géén van de eerder gekende auteurs toe te wij-

zen indien de overeenkomsten met teksten in de trainingset te beperkt zijn.  

 

De analyse 

authorship attribution vindt plaats aan de hand van stijlkenmerken. In de literatuur wordt doorgaans 

over ‘features’ gesproken. Deze features worden met de computer statistisch geanalyseerd, al of niet 

aan de hand van een ‘leerbestand’ (‘trainingcorpus’). 

Er is in principe geen grens aan het aantal kenmerken waarmee teksten geanalyseerd en getypeerd 

kunnen worden. In totaal zijn er in authorship attribution analyses meer dan 1000 verschillende ken-

merken gebruikt. Zelfs binnen afzonderlijke studies zijn van een of twee tot wel honderden en dui-

zenden verschillende kenmerken ingezet (Juola, 2006). Er is echter geen overeenstemming bereikt 

over welke kenmerken het meest effectief zijn om auteursstijlen te typeren (Abbasi&Chen, 2008). 

Wel zijn er aanwijzingen dat het gebruik van meerdere soorten kenmerken, bijvoorbeeld een combi-

natie van lexicologische, syntactische, structurele kenmerken, beter werkt voor toepassingen op onli-

necommunicatie dan het gebruik van een enkele soort kenmerken (idem; Juola, 2006). Studies die 

grote aantallen kenmerken gebruiken, leveren over het algemeen betere resultaten op dan studies 

met een beperkte set kenmerken. Ook rapporteert de literatuur aanwijzingen dat het gebruik van 

zogenaamde n-grams van woorden of geannoteerde syntactische kenmerken van belang is (Juola, 

2006; Spitters e.a., 2015)18.  

Er bestaan programma’s die het omzetten van stijlkenmerken in bruikbare statistieken vergemakke-

lijken. Bijvoorbeeld gebruik van ‘natural language processing (NLP) toolkits’ vergemakkelijkt de ana-

lyse van complexe syntactische of semantische stijlkenmerken. Met ‘Part-of-Speech (POS) Tagging’ 

kan grammaticale annotatie worden geautomatiseerd (Rocha e.a., 2016). Er is ook gespecialiseerde 

software beschikbaar voor het verrichten van analyses, o.a. ‘JGAAP’ (The Java Graphical Authorship 

Attribution Program) en ‘Stylo’ in R.  

 

 In het geval van ‘supervised’ stylometrische analyse wordt gebruik gemaakt van een trainingscorpus 

van teksten waarvan de auteurs bekend zijn. Aan de hand van dit geannoteerde trainingscorpus 

wordt een ‘classifier’ ontwikkeld. Met die classifier kunnen vervolgens anonieme teksten worden 

                                                           
18 N-gram zijn frequentietellingen van sequenties van tekens of woorden in een tekst. De ‘n’ duidt de lengte van de betref-
fende sequentie aan. Bijvoorbeeld het aantal keren dat de sequentie ‘seq’ voorkomt in een tekst is de trigram van die tekst. 
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toegeschreven aan de auteurs. Bij ‘unsupervised learning’ ontbreekt een trainingscorpus van geanno-

teerde of gecategoriseerde data. Met behulp van statistische technieken moeten hier verborgen pa-

tronen in de data worden opgespoord. Voor de hierboven besproken ‘similarity detection’, een mo-

gelijke realistische benadering voor de analyse van onlinecommunicatie, kan alleen gebruik worden 

gemaakt van unsupervised leertechnieken. De reden is dat er vooraf geen teksten beschikbaar zijn 

van een verzameling gekende auteurs die kan dienen als training set. De belangrijkste unsupervised 

technieken zijn principale componentenanalyse (PCA) en clusteranalyse. 

Unsupervised learning is ook aantrekkelijk omdat er geen noodzaak is om vooraf een geannoteerde 

trainingset aan te maken. Mede om die reden werd deze aanpak vaak gebruikt in authorship attribu-

tion. Niettemin heeft een aantal studies uitgewezen dat gebruik van enige geannoteerde data de re-

sultaten van de analyses aanzienlijk kunnen verbeteren. Om die reden worden supervised technieken 

nu meer toegepast (Rocha e.a., 2016). Overigens is er een tussenweg mogelijk met Semi-supervised 

learning waarbij wordt gewerkt met een kleine hoeveelheid geannoteerde data en een grotere hoe-

veelheid niet geannoteerde.  

Vaak gebruikte supervised technieken voor authorship attribution zijn Support Vector Machines 

(SVM’s), neurale netwerken, beslisbomen, nearest neighboor analyse en lineaire discriminant ana-

lyse. In verschillende publicaties wordt een duidelijke voorkeur uitgesproken voor SVM’s als zijnde 

een effectieve en robuuste analysetechniek.  

 

4.4. Beoordeling 

We beoordelen SMTP op basis van geschiktheid om de drie geselecteerde delicten te analyseren, op 

inmiddels behaalde resultaten met analyses die overeenkomsten vertonen met de problemen die in 

dit rapport centraal staan en op de beschikbaarheid van data voor analyse. 

 

SMTP en de drie geselecteerde online delicten 

De besproken analysetechnieken bieden vooral perspectief voor het identificeren van verdachten 

van online bedreiging. Online bedreiging vindt niet noodzakelijk altijd anoniem plaats, maar het ge-

bruik van pseudoniemen en van meerdere, ook anonieme accounts op één of meerdere platforms, 

speelt wel vaak een belangrijke rol.  

Voor zover teksten worden gebruikt bij het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal, zou 

authorship attribution ook een rol kunnen spelen bij het identificeren van verdachten van dit delict. 

Overigens zijn er ook mogelijkheden om met behulp van ‘machine learning’ seksueel getint beeldma-

teriaal te herkennen. We hebben ons in dit onderzoek niet verder verdiept in deze technieken.  

Er zijn ook mogelijkheden om authorship attribution toe te passen op programmeercode en langs 

deze weg bijvoorbeeld hackers te identificeren. Er zijn echter vele manieren om computervredebreuk 

te plegen of te hacken zonder computercode te maken of te veranderen. Authorship attribution lijkt 

daarom niet geschikt om een goede telling of schatting voor hacking te maken.  

 

Behaalde resultaten  

De meest basale, maar nog weinig overtuigende waardering van authorship attribution in de litera-

tuur is, dat ‘het werkt’ en wel beter dan willekeurige identificatie van auteurs gebaseerd op kansver-

deling (Juola, 2006). Er zijn voorbeelden van onderzoeken waarbij de auteurs van anonieme teksten 

met een accuracy van meer dan 90% geïdentificeerd kunnen worden. Met een nieuw ontwikkelde 

techniek ‘Writeprints’ werd bijvoorbeeld een accuracy van 94% behaald bij het identificeren van 

schrijvers van commentaren op de website van eBay (Abbasi&Chen, 2008).  



 

 37 

De prestaties van de verschillende onderzoeken variëren nogal met de aard van het gestelde pro-

bleem en de aantallen auteurs en teksten. Er is al op gewezen dat veel authorship attribution onder-

zoek betrekking heeft op kleine aantallen auteurs en naar verhouding grote steekproeven van tek-

sten. Voor veel van de mogelijke praktische toepassingen, zeker binnen het domein van onlinecom-

municatie, zijn dit weinig realistische condities (Luyckx&Daelemans, 2008). Bij grotere aantallen au-

teurs nemen de prestaties van deze analyses vaak duidelijk af, bijvoorbeeld tot een minder indruk-

wekkende 56% correcte toewijzing (Idem).  

Een recent en belangrijk overzichtsartikel van Social Media Forensics laat zich over het algemeen op-

timistisch uit over de mogelijkheden en ontwikkeling van het vakgebied. Maar het maakt ook een 

voorbehoud en komt op grond van een overzicht van resultaten tot de conclusie dat er nog veel werk 

is te verzetten voordat een bruikbare methode beschikbaar is (Rocha e.a., 2016).  

De vraag is wel of voor een schattingsmethode voor online delicten een accuracy van meer dan 90% 

nodig is. Bij een dergelijk hoog percentage is de uitkomst eerder op te vatten als een telling. Indien 

bij de delicten voldoende recidive voorkomt en te identificeren is, kunnen met de resultaten moge-

lijk, ook bij lagere percentages accuracy, wel vangst-hervangst schattingen worden uitgevoerd. Dat is 

op voorhand niet te beoordelen. 

 

Beschikbaarheid data 

De (sociale) media waarop online criminaliteit, met name online bedreiging en het verspreiden van 

seksueel getint beeldmateriaal, kan voorkomen zijn (o.m.): Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, 

YouTube, Email, sms, WhatsApp, MySpace, LinkedIn, Google+. 

 

De marktaandelen van de verschillende aanbieders zijn niet stabiel. FaceBook verliest bijvoorbeeld 

aan populariteit onder de jeugd ten voordele van ‘Peer tot Peer’ netwerken zoals SnapChat die hele-

maal besloten zijn. Bijlage 5 geeft een overzicht van marktaandelen van verschillende social media in 

Nederland. 

 

Een klein deel van deze media is toegankelijk voor analyse door justitie of wetenschap. Van Twitter is 

bijvoorbeeld ca. 5% openbaar, van Facebook, ca. 10%. De Nederlandse Politie heeft toegang tot alle 

Twitterdata. Contractueel mag alleen het Nederlandse deel van berichten operationeel worden ge-

bruikt. Het gebruik van Tweets en metadata van Tweets is verder conform de Wet Bescherming Per-

soonsgegevens beperkt tot welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Het betreft vooral duide-

lijk omschreven toezichttaken van de Politie. We gaan ervan uit dat deze bepalingen geen belemme-

ring hoeven te zijn voor het gebruik van de (geanonimiseerde) gegevens voor wetenschappelijk on-

derzoek. Het doel van de analyses is weliswaar het achterhalen van auteurschap van berichten, maar 

dat hoeft niet te betekenen dat personalia worden achterhaald. Het marktaandeel van Twitter is ech-

ter beperkt met een populariteit van maximaal 25% en een dagelijks gebruik van maximaal 10%, i.c. 

onder jongeren van 15 tot 19 jaar. 

Met de beschikbare gegevens van social media is geen landelijk beeld te geven van online criminali-

teit. Mogelijk is een indicatie voor trends te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van een analyse van 

het gebruik van Twitter en daarbij rekening te houden met de ontwikkeling van zo veel mogelijk ‘sto-

rende’ variabelen, zoals het marktaandeel van Twitter en de demografische samenstelling van de ge-

bruikersgroep.  
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4.5. Conclusie 

We hebben de mogelijkheden van Social Media analyse onderzocht als methode voor het schatten 

van de omvang van online criminaliteit in de eerste plaats omdat deze aanpak een methode biedt die 

niet naar een ‘proxy’ of afgeleide kijkt, maar rechtstreeks naar het verschijnsel zelf. Het is eerder te 

beschouwen als een vorm van ‘digitaal sporenonderzoek’ van online delicten. Andere methoden stel-

len, al of niet met omwegen, vragen aan mogelijke daders of slachtoffers, of maken gebruik van ge-

gevens over aangiften of meldingen bij de politie. In alle gevallen is er sprake van meer schakels tus-

sen het verschijnsel cybercriminaliteit en onderzoeksgegeven.  

In de tweede plaats belooft de analyse van social media data een betrekkelijk goedkope en daardoor 

ook frequent toe te passen alternatief of aanvulling te zijn voor de gebruikelijke methoden. In een 

minimumvariant kan een bruikbaar onderzoek worden uitgevoerd door een team van een senior-on-

derzoeker en twee junior-onderzoekers, ieder voorzien van een krachtige PC. De tijd die benodigd is 

voor een onderzoek is afhankelijk van veel factoren. Het is moeilijker daar een indicatie voor te ge-

ven. Onderzoek specifiek van social media data van jeugdigen zou mogelijk iets duurder kunnen uit-

vallen vanwege een snellere ontwikkeling van de gebezigde ‘lingo’. Het onderzoek zou daarom moge-

lijk vaker moeten worden herhaald of gekalibreerd. 

 

Vanwege het belang van teksten bij online bedreiging lijkt de methode het meest geschikt voor ana-

lyse en schattingen van dit delict. Beide andere delicten, computervredebreuk en het online versprei-

den van seksueel getint beeldmateriaal, kunnen met minder (online) woorden toe. 

In principe lijkt het mogelijk om met SMTP aantallen daders, aantallen slachtoffers, aantallen delicten 

of incidenten en achtergrond- en persoonskenmerken van diverse betrokkenen te schatten. Of nog 

andere vragen zijn te beantwoorden is op dit moment niet duidelijk. Mogelijk dat ook informatie 

over modus operandi is te achterhalen. In principe lijkt de methode ook geschikt om sporen vanuit 

en naar het buitenland te volgen. Er zijn echter ook manieren om deze sporen uit te wissen of te ver-

valsen.  

 

De aanpak is vooralsnog vooral een belofte. Op grond van ons onderzoek concluderen we dat er in 

deze hoek nog geen methode beschikbaar is die op dit moment ingezet kan worden voor omvang-

schattingen. Onderdelen van de benodigde aanpak, de analyse van een aantal samenhangende be-

richten en authorship attribution zijn in verre mate ontwikkeld en worden wel al operationeel inge-

zet. We hebben echter nog geen voorbeelden van onderzoek aangetroffen waarbij deze onderdelen 

geïntegreerd worden gebruikt om een telling of schatting te maken. Een specifiek onderdeel dat rea-

listisch gezien nodig lijkt voor het soort situaties waarin online delicten kunnen voorkomen met be-

trekkelijk grote aantallen niet gekende auteurs, ‘open class authorship attribution’, is volgens de lite-

ratuur nog onvoldoende ontwikkeld om met goed resultaat realistische analyses auteurschap van on-

linecommunicatie te maken. 

 

Een andere beperking is dat er geen data beschikbaar zijn om met SMTP landelijke schattingen te 

maken van online criminaliteit. Enige informatie zou zijn te verkrijgen door een deel van de markt in 

kaart te brengen en dat beeld op te vatten als een indicatie van algemenere trends. De Politie be-

schikt over Twittergegevens waarmee deze exercitie in principe zou zijn uit te voeren.  

Een andere mogelijkheid om een beter landelijk beeld te verkrijgen is een volledig ontwikkelde schat-

tingsmethode ter beschikking te stellen aan platformbeheerders en hen ertoe te bewegen de resulta-

ten periodiek te rapporteren.   
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5. Vangst-hervangst schattingen met politiedata 
 

5.1. Inleiding 

Vangst-hervangst methoden zijn een belangrijk voorbeeld van schattingen van ‘dark numbers’ op ba-

sis van bestaande data uit registraties.  

Het gaat om een groep statistische methoden waarmee op basis van het aantal malen dat iemand 

voorkomt in een registratie, een schatting gemaakt kan worden van het aantal personen dat tot de-

zelfde groep behoort, maar niet is geregistreerd. Vaak worden politieregistraties of registraties van 

andere handhavingsinstanties gebruikt als gegevensbron. Politieregistraties, zoals de Basisvoorzie-

ning Handhaving (BVH), geven het aantal geregistreerde verdachten van een misdrijf weer. Het gaat 

dus om personen tegen wie een redelijk vermoeden bestaat dat zij een misdrijf hebben gepleegd. In 

het geval van een delict kan dus op basis van het aantal delicten dat per verdachte bij de politie is ge-

registreerd, een schatting worden gemaakt van het aantal niet geregistreerde verdachten van het 

delict. Het aantal geregistreerde verdachten geeft tezamen met het geschatte aantal het totale aan-

tal verdachten van het delict in een bepaalde periode.  

Vaak wordt niet van alle registraties van verdachten (of slachtoffers) gebruik gemaakt, maar alleen 

van die personen die slechts 1 of 2 registraties hebben, met als motivatie dat deze het meest lijken 

op de personen die niet zijn geregistreerd (en dus niet in de data voorkomen). Een dergelijk model is 

minder gevoelig voor verschillen tussen leden van de geschatte populatie die de schatting kunnen 

vertekenen, dan andere modellen. Het model staat daarom bekend als robuust.  

Vangst-hervangstmethoden bieden een effectieve, efficiënte en beproefde methode om het aantal 

daders van een delict te schatten en zijn een aantrekkelijk alternatief voor enquêtes. Er zijn in het re-

cente verleden schattingen gemaakt van o.m. het rijden onder invloed, vuurwapenbezit, illegaal ver-

blijf in Nederland en huiselijk geweld.  

 

Paragraaf 5.2 beschrijft het type gegevens dat nodig is om vangst-hervangst schattingen van online 

delicten te maken. Paragraaf 5.3 introduceert en beschrijft het verloop van het onderzoek naar de 

beschikbaarheid van de benodigde politiegegevens. Pararaaf 5.4 geeft kort de resultaten weer van 

het onderzoek en paragraaf 5.5. besluit met een conclusie over de beschikbare gegevens en de mo-

gelijke toepassing van vangst-hervangst methoden voor het schatten van de online delicten.  
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5.2. Beschikbaarheid data 

Om met succes schattingen met behulp van politiedata en vangst-hervangstmethoden te maken zijn 

voldoende zaken en gegevens over daders nodig. Bovendien dienen er voldoende daders te zijn die 

met meerdere delicten in de registratie voorkomen voor hetzelfde vergrijp. Recidivisten zijn de ‘her-

vangsten’ in de terminologie van de schattingsmethode. Het is niet op voorhand duidelijk of aan deze 

voorwaarden in het geval van online delicten (van jeugdigen) is te voldoen. In de eerste plaats wordt 

online criminaliteit minder vaak geregistreerd dan traditionele criminaliteit. Bovendien blijkt een gro-

ter deel van de jeugdige verdachten van cybercriminaliteit als ‘first offender’ te boek te staan (83,8 

%) dan jeugdige verdachten van misdrijven als geheel (67,4 %)19. De geregistreerde recidive van cy-

bercriminaliteit blijft dus relatief beperkt. 

Verder blijkt uit onderzoek dat de registratie van de aangegeven cybercriminaliteit door de politie 

onvolledig is.20 Een deel van de aangegeven online delicten wordt door de politie geregistreerd als 

traditionele criminaliteit waarbij mogelijk wel wordt gespecificeerd dat ICT tot de modus operandi 

behoorde. Een waarschijnlijk niet onbelangrijk deel van online criminaliteit blijft in de registraties 

verborgen. Een tweede beperking is dat er meerdere registraties van delicten bestaan die niet zijn 

geïntegreerd. Aangiften van cybercriminaliteit bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) 

kunnen niet (zonder meer) worden gekoppeld aan de Basisvoorziening handhaving (BVH). Verder is 

de koppeling met het systeem dat de werkprocessen van de recherche ondersteunt (SUMM-IT) niet 

toereikend. Deze zaken zijn dus niet zichtbaar in BVH. De twee laatste beperkingen vormen waar-

schijnlijk geen (groot) probleem voor het onderhavige onderzoek. De registratie in SUMM-IT betreft 

een relatief klein aantal gecompliceerde zaken die (waarschijnlijk) weinig gewicht in de schaal leggen 

voor landelijke prevalentiecijfers. Het meldpunt beperkt zich tot oplichting in internethandel en be-

handelt niet de delicten die in dit onderzoek centraal staan.  

 

De belangrijkste beperkingen voor gebruik van de vangst-hervangst methoden voor het schatten van 

cybercriminaliteit schuilen in de beschikbaarheid van data. In dit onderzoek is daarom een onderdeel 

opgenomen waarin wordt gezocht naar gegevens over de geselecteerde delicten in de politieregistra-

ties. Het doel was na te gaan of in politieregistraties in een periode van een jaar een voldoende aan-

tal daders, inclusief recidivisten, is te vinden om vangst-hervangst schattingen mee te maken. Dit on-

derdeel van het onderzoek bestaat uit het doorzoeken van de BVH op aangiften en bijbehorende ver-

dachten met een combinatie van een geautomatiseerde selectie van mogelijke onlinemisdrijven en 

textmining van omschrijvingen en verklaringen in de vrije velden van de aangiften. Op deze manier 

hopen we voldoende zaken van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit aan te treffen.  

De zoekopdracht is zonder leeftijdsbeperking uitgevoerd. Indien niet voldoende jeugdige daders en 

recidiverende jeugdige daders zijn te vinden, is wellicht wel voor de hele groep daders van onlinemis-

drijven, ongeacht leeftijd, aan deze voorwaarde te voldoen. De omvang van verschillende leeftijds-

groepen, waaronder jeugdigen, kan vervolgens worden geschat met een vangst-hervangstmethode 

met leeftijd als covariaat.  

 

                                                           
19 S. Zebel, e.a., Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: Een empirische verkenning, p. 75 
20 Startnotitie WODC-onderzoek Dark number jeugdige daders in Nederland van gedigitaliseerde criminaliteit 

en cybercriminaliteit, 12 april 2016  
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5.3. Textmining in politieregistraties  

 

Doel  

Dit onderdeel in het onderzoek richt zich op de vraag of er voldoende gegevens over daderschap en 

recidive voor cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit uit politieregistraties zijn te halen om 

vangst-hervangst schattingen mee te maken. Hiertoe is een eerste stap gezet en een voorlopige clas-

sifier ontwikkeld die verder verbeterd moet worden.  

Het doel is een telling te maken van het aantal daders van onlinecriminaliteit voor een recent kalen-

derjaar op basis van een landelijke extractie uit BVH van aangiften voor online delicten.21 De analyse 

van de gelichte dossiers en de classificatie van zaken als onlinecriminaliteit heeft plaatsgevonden 

door textmining. De bedoeling van de exercitie is het ontwikkelen van een zogenaamde ‘classifier’ 

waarmee teksten op basis van hun typerende kenmerken automatisch aan een relevante klasse of 

categorie kunnen worden toegewezen, bijvoorbeeld, zoals in dit onderzoek, aan een vorm van online 

criminaliteit. Een classifier wordt ontwikkeld met een machine learning-algoritme. Dit algoritme 

neemt een set data die door de onderzoekers zijn geannoteerd, d.w.z. in een van gedefinieerde klas-

sen, zoals de geselecteerde delicten, zijn ingedeeld en traint hierop een model. Dit model kan dan 

gebruikt worden om geautomatiseerd een aanzienlijk grotere hoeveelheid nieuwe data te classifice-

ren. We geven in het navolgende een kort verslag van het verloop en de resultaten van deze analyse.  

 

Data  

De dataset bestaat uit aangiften uit de Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de Nederlandse Poli-

tie. De aangifte bevat o.m. verklaringen van getuigen en verdachten en bevindingen en toelichtingen 

van agenten. Per aangifte is de volgende informatie geleverd: registratienummer van de aangifte, de 

verantwoordelijke politie-eenheid, de tekst van de aangifte, een persoons-ID, geslacht, woonplaats, 

nationaliteit en leeftijd van de verdachte. De extractie is gemaakt zonder leeftijdsbeperking.  

Bij het onderzoek is enkel gebruik gemaakt van de tekst van de aangifte (“Incident productinhoud"). 

De aangiften hebben betrekking op de jaren 2013-2015, en zijn verkregen door een extractie met 

een zeer brede query op de volledige BVH registratie van die jaren. De query bestaat uit een groot 

aantal begrippen die een verband met online- en criminele activiteiten zouden kunnen aangeven, zo-

als ‘internet’, ‘gsm’, ‘ransomware’, etc. (zie bijlage 6).  

De met de query geselecteerde dataset bevat 242.987 unieke documenten. Er heeft geen controle op 

‘False Negatives’ plaatsgevonden. In een eventuele herhaling van het onderzoek is het verstandig 

een dergelijke controle op te nemen.  

 

Annotatie van de data 

Uit de dataset is in een eerste fase van het onderzoek een kleine subset van 1.896 documenten gean-

noteerd door twee personen. De selectie van te annoteren documenten is evenredig verdeeld over 

                                                           
21 In de vangst-hervangst methode wordt over een bepaalde, vaste periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar, geteld hoe vaak 

leden van de onderzoekspopulatie zijn geobserveerd. Dit levert een frequentieverdeling op van personen met een, twee, 

drie, enz. observaties. Uit deze verdeling kan onder de aanname dat de registraties random realisaties uit een Poissonverde-

ling zijn, het aantal personen worden geschat dat wel tot de onderzoekspopulatie behoort, maar niet is geobserveerd. Bij het 

verzamelen van de data is het van belang om een vaste observatieperiode aan te houden, omdat alleen dan de registraties 

random realisaties zijn. Als men bijvoorbeeld voor iedere geobserveerde persoon de observatieperiode zou laten ingaan op 

de datum van de eerste observatie, dan gaat het niet meer om random realisaties uit een Poissonverdeling, en is het model 

niet meer geldig. 
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de periode 2013-2015. Bovendien is er zorg voor gedragen dat het aantal geannoteerde documenten 

voor de drie online delicten zoveel mogelijk in balans bleef. 

Bij de annotatie werd vastgesteld of de zaak beschreven in het document viel in een of meer uit drie 

categorieën: online bedreiging, online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal, en computer-

vredebreuk. De criteria die bij de annotatie zijn aangehouden zijn te vinden in tabel 2. Om er zeker 

van te zijn dat de personen die annoteerden dezelfde criteria aanhielden zijn 98 documenten door 

beiden geannoteerd. Bij 5 documenten waren zij het niet eens over een of meer van de toegekende 

categorieën, waarvan 2 maal in het geval van online bedreiging, en 4 maal in het geval van computer-

vredebreuk. Van deze gevallen is de negatieve classificatie meegenomen, omdat ambiguïteit in de 

trainingset de resultaten negatief kan beïnvloeden. 

 

Tabel 2: Criteria aangehouden voor annotatie van de data 

 

Online bedreiging 

 

o Dreigementen via een online medium 

o Op smartphone: via applicaties (Whatsapp, Skype) is online, sms en bellen is niet online 

o Dreigementen: dreigen om iemand iets aan te doen (fysiek geweld, openbaar maken privé-informatie, 

etc.) 

 

Online verspreiding seksueel getint beeldmateriaal 

 

o Verspreiding moet plaatsgevonden hebben, maken van materiaal en/of dreigen met verspreiding is niet 

voldoende 

o Zonder toestemming van afgebeeldenen verspreiden van seksueel beeldmateriaal (of met toestemming 

in geval van minderjarigen) 

o Zelf verspreiden van beeldmateriaal van persoon zelf valt hier niet onder, tenzij het om minderjarige 

gaat 

o Webcamseks van minderjarige met meerderjarige of onder dwang 

 

Computervredebreuk 

 

o Er is door de verdachte iets veranderd/weggehaald op een computer waar deze op onrechtmatige wijze 

toegang toe had (al dan niet via internet) 

o Inloggen op een computer of website zonder toestemming van eigenaar account, of internetbankieren 

met iemand anders rekening zonder toestemming 

o Ongewenste aanpassingen met een rechtmatig verkregen account vallen hier dan weer niet onder (zo-

als door een systeembeheerder) 
 

 

Aangezien de voorlopige resultaten lieten zien dat in sommige klassen het aantal positieve records te 

klein was om een goed presterend classificatiemodel te trainen, werden in de tweede fase extra data 

geannoteerd. Een nieuwe set van 1.200 records werd geannoteerd met als eindresultaat een totale 

trainingset van 3.096 zaken. Deze nieuwe trainingset werd op een enigszins afwijkende manier gese-

lecteerd: het beste model voor de drie online delicten gezamenlijk uit de eerste fase22 werd getraind 

                                                           
22 Een Random Forest classifier met AdaBoost-boosting en zonder resampling, filtered documents en basic tf-idf feature 
vectoren. 
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en getest met 10-voudige kruisvalidatie. In elk van de tien testfases werden de zaken onderscheiden 

als ‘correct’ of ‘incorrect’ geclassificeerd. Voor deze twee sets werd met een filteringmethode als be-

schreven in de volgende subparagraaf een lijst van woorden samengesteld die kenmerkend zijn voor 

de groepen. Om de nieuwe annotatieset te selecteren werd dezelfde methode als voor de eerste set 

gebruikt, met de aanvullende eis dat het document tenminste één van de karakteristieke woorden 

voor de classificatie moest bevatten.  

De opzet van deze methode was om meer data te annoteren die ofwel heel duidelijk tot een catego-

rie behoorden, ofwel gelijkenis vertoonden met documenten die moeilijk waren te classificeren. 

Daardoor is het mogelijk om de ruis in de data te verminderen en de resultaten van de classificatie te 

verbeteren. Deze aanpak heeft mogelijk enige bias geïntroduceerd, aangezien de data niet meer wil-

lekeurig werden geselecteerd, maar de bias blijft waarschijnlijk klein: het percentage relevante docu-

menten nam zelfs iets af.  

Tabel 3 laat voor beide fasen van het onderzoek het aantal documenten zien dat tot elk van de online 

delicten werd gerekend. Van de 3.096 geannoteerde documenten, hebben er 198 betrekking op on-

line bedreiging, 68 op het online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal en 80 op computer-

vredebreuk. In totaal hebben 320 zaken betrekking op een of meerdere van deze drie vergrijpen. Het 

percentage als online delict geïdentificeerde zaken was in de als eerste geannoteerde set iets hoger 

dan in de aanvullend geannoteerde set. Niettemin is de aanvulling nuttig en kan deze een positief 

effect hebben op de ontwikkeling van een classifier. Dat geldt vooral voor de kleinste categorie, het 

online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal, waar 50% meer zaken worden geïdentifi-

ceerd.  

 

 

Tabel 3: drie delicten in geannoteerde documenten 

 Bedreiging Verspreiding seksu-
eel getint materiaal 

Computervrede-
breuk 

Online criminali-
teit totaal 

Aantal documenten 
fase 1 

141  43  64  214  

     

% van totaal 
(n=1.896)  

6,9  2,27  3,38  11,29  

     

Aantal documenten 
fase 1 + 2 

198  68  80  320  

        

% van totaal 
(n=3.096) 

6,4  2,2  2,58  10,34  

 

 

Het grootste deel van de data valt binnen géén van de drie categorieën. Dit betekent dat de data niet 

evenwichtig verdeeld zijn, wat ook wel "class imbalance” wordt genoemd. Dit kan ervoor zorgen dat 

de negatief geclassificeerde documenten (de documenten die niet binnen een van de gedefinieerde 

categorieën vallen) overwicht krijgen bij het trainen van een model. Het kan voor een model bijvoor-

beeld zinnig lijken om alles te classificeren als negatief, zijnde niet vallend in een van de gedefini-

eerde categorieën, omdat het aantal correct geclassificeerde documenten dan erg hoog is (in het ge-

val van online verspreiden van seksueel beeldmateriaal tot 97,73% correct). Omdat de geannoteerde 
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dataset ook vrij klein is, is het dan voor een model moeilijk om de relevante tekstkenmerken voor 

een categorie te achterhalen. Class imbalance is een veelvoorkomend probleem in datamining. 

 

Analyse  

Een belangrijke stap in de analyse is het ontwikkelen van een zogenaamde ‘featurevector’ per docu-

ment. Dit kan op meerdere manieren. De eenvoudigste bestaat uit het tellen hoe vaak de verschil-

lende woorden voorkomen in het document. Wat gecompliceerder is gebruik van de ‘tf-idf term 

weighting’ (term frequency - inverse document frequency). Hierbij wordt de woordfrequentie in het 

document afgezet tegen de relatieve frequentie van het woord in het volledige tekstcorpus, dus in 

alle documenten in de trainingsdata. Een hoge tf-idf-waarde geeft aan dat een woord relatief veel 

vaker voorkomt in het document onder analyse dan in andere documenten in het corpus en dat het 

dus relatief kenmerkend is voor het document. 

Met behulp van deze tf-idf-waarden is ook een soort filter te maken. Toepassing van deze filter bete-

kent meestal dat de meerderheid van de termen niet meer meetelt, aangezien de meeste termen in 

een corpus niet kenmerkend zijn en niet veel vaker in het ene type documenten verschijnen dan in 

een ander. Voor dit onderzoek is als filterfactor de waarde 3 gebruikt, wat dus betekent dat bij ge-

bruik van het filter alleen termen die 3 keer vaker of drie keer minder vaak voorkomen in interes-

sante documenten dan in niet-interessante documenten in de analyse zijn meegenomen. Door een 

factor 3 te gebruiken werd de kans dat een term per toeval vaker voorkwam in de interessante docu-

menten zo klein mogelijk gemaakt, zonder dat er te veel woorden werden weg gefilterd, wat zou ge-

beuren bij hogere waarden. Toepassing van de filter behield 2.878 van de 41.548 termen voor de ca-

tegorie online delict algemeen. Voor online bedreiging, online verspreiding van seksueel getint beeld-

materiaal en computervredebreuk resteerden lexicons van respectievelijk 2.425, 1.594 en 1.854 ter-

men. 

 

Een belangrijke tweede stap is gebruik van n-grams in plaats van losse woorden. N-grams zijn sets 

van een aantal woorden die als combinatie voorkomen. Door n-grams te gebruiken kan er meer con-

text worden meegenomen, wat mogelijk kenmerkende combinaties van woorden blootlegt. Een 

voorbeeld: het bigram ‘online bedreiging’ is waarschijnlijk kenmerkender voor online criminaliteit 

dan de losse woorden ‘online’ en ‘bedreiging’. 

 

Om de mogelijkheden van classificatie met behulp van textmining te onderzoeken zijn er meerdere 

classifiers getraind. Het trainen en testen van de classifiers gebeurde met 10-fold cross-validation. Bij 

deze methode wordt de data in 10 delen verdeeld. Vervolgens worden er 10 classifiers getraind, 

waarbij telkens een ander deel van de data als testset wordt gebruikt en de rest als trainingsset. Door 

de gemiddelde score van deze 10 classifiers te nemen wordt de score betrouwbaarder en minder af-

hankelijk van op welke manier de testset gekozen is. Ook is er gekeken of matig presterende model-

len of algoritmen gecombineerd konden worden tot een beter model. Vaak gebeurt dit door meer-

dere modellen te trainen en hun uitkomsten te middelen, het zogenaamde ‘boosten’.  

Er is telkens een binaire classifier gemaakt voor de classificatie van wel of niet behoren tot de catego-

rieën online bedreiging, online verspreiding seksueel getint beeldmateriaal, computervredebreuk, en 

cybercrime algemeen (de drie voorgaande categorieën samen). Dit zijn dus telkens vier verschillende 

classifiers. 
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Selectie classifiers 

Classifiers worden vaak beoordeeld aan de hand van hun F-score23. De F-scores van de classifiers zijn 

de gemiddelde scores van 10-voudige kruisvalidatie van het model. Voor elke F-score zijn dus tien 

classifiers getraind op 10 verschillende segmenten van de data. De uitkomsten van elk van de classi-

fiers op ‘true positive’, ‘false positive’, ‘true negative’,’false negative’ zijn gemiddeld. Met deze ge-

middelden zijn de F-scores berekend.24 

 

De beste classifiers zijn: 

 

Voor online delicten in het algemeen heeft het beste model een F-score van 0.696.25 De nauwkeurig-

heid (accuracy, % juist geclassificeerde zaken) voor dit model was het laagste van de topmodellen, 

met 94% nauwkeurigheid. 

 

Het beste model voor online-bedreiging behaalde eenzelfde F-score, 0.696.26  

 

Het beste model voor het online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal heeft de hoogste F-

score, 0,725, en de hoogste nauwkeurigheid van 98,7%. Dit was verrassend, aangezien de modellen 

voor deze klasse weinig echte positieven had (en dus een F-score van 0) in de eerste fase van het 

project.27  

 

Voor computervredebreuk heeft het beste model een F-score van 0.616, een iets lagere score dan de 

beste modellen voor de andere klassen.28  

 

De beste modellen presteren 3,5 tot 11 keer beter dan willekeurige classificatie. Dat is een aanzien-

lijke toename. De hoogste F-scores voor alle vier modellen liggen in het bereik van 0,6 tot 0,75. Hoe-

wel deze cijfers erop wijzen dat de modellen nog wat data incorrect classificeren, laten de scores en 

de verbeteringen ten opzichte van willekeurige classificatie duidelijk zien dat de informatie die nodig 

is voor classificatie uit de tekstdocumenten is te halen. Het ziet ernaar uit dat verdere verbeteringen 

mogelijk zijn om de betrouwbaarheid van de classifiers verder te verhogen. Belangrijke winst is waar-

schijnlijk te boeken door een grotere steekproef te annoteren.  

 

                                                           
23 De F-score is het harmonisch gemiddelde van ‘precision’ en ‘recall’. ‘Precision is het deel correct uit de positieve categori-

satie en ‘recall’ is het deel van de positieven die ook als zodanig zijn gecategoriseerd.  
24 Er is geen algemene maatstaf te geven voor een acceptabele F-score. Wat een goede score is, is in belangrijke mate afhan-

kelijk van het doel van de analyse. Bij medische vraagstukken is het bijvoorbeeld over het algemeen minder ernstig als er er 
false positives zijn (patiënten die positief testen maar uiteindelijk de betreffende ziekte niet hebben) dan als er false negati-
ves zijn. In dat geval is een lagere F-score niet zo erg, als de score voor recall maar hoog is. Uiteindelijk moet voor elk doel 
afzonderlijk worden vastgesteld wat een redelijke score is. Als beoordelingsnorm is daarom hier gekozen voor een vergelij-
king van de resultaten met random classificatie (de baseline). 
25 Het is een SVM dat unigrams and bigrams gebruikt en bootstrapping resampling. De feature vectors maakten gebruik van 

basis tf-idf waarden. Het model is ook zeer waarschijnlijk overfitted, aangezien er een is groot verschil tussen de F-scores 

voor de trainingsset en de testset. 
26 Het model gebruikte eenvoudige woordfrequentie vectoren van unigrams om een ‘Naive Bayes classifier’ zonder resam-

pling algoritmen. Dit model lijkt het minst te maken te hebben met overfitting, aangezien het verschil in F-scores tussen de 

trainingset en test-set maar 0,112 is. 
27 Het model gebruikte een Naive Bayes Classifier die werkt met unigrams en bigrams om binaire termfrequentievectoren te 
creëren zonder resampling. 
28 Dit model gebruikte ook binaire frequenties van Unigrams en bigrams, en SMOTE resampling. 
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5.4. Classificatie van de data als vangst-hervangstdata 

De textmining van politiedata was een experimenteel onderdeel van dit vooronderzoek met als doel 

na te gaan of de politieregistratie BVH voldoende gegevens bevat over online delicten en het voorko-

men van recidive bij deze delicten. Tabel 4 laat het resultaat zien van de classificatie van de data per 

jaar met de beste classifier voor elk van de bestudeerde online delicten. Het betreft zaken van daders 

zonder enige leeftijdsbeperking. We hebben hiervoor gekozen vanwege de mogelijkheid dat de be-

perking tot zaken van jeugdigen te weinig zaken zou opleveren om schattingen mee te maken. Door 

leeftijd als covariaat in het schattingsmodel op te nemen is het mogelijk om toch een schatting voor 

de groep jeugdigen te maken.  

 

 

Tabel 4. Aantal processen-verbaal per online delict, per verdachte, per jaar, op basis van classificatie 
# pv’s Online bedreiging Online verspreiding seksueel 

beeldmateriaal 
Computervredebreuk 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 5338 5310 5564 561 529 515 21 11 8 

2 388 393 406 15 14 12 
   

3 71 75 102 1 2 4 
   

4 17 23 28 0 1 2 
   

5 5 13 7 
      

6 2 5 3 
      

7 2 4 1 
      

8 1 0 0 
      

9 0 0 1 
      

10 1 0 0 
      

 
 

De gegevens over aantallen processen-verbaal per verdachte voor online bedreiging zijn voldoende 

om er vangst-hervangst schattingen per jaar mee te maken. Dezelfde conclusie geldt ten aanzien van 

het delict online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal, al moet hier de kanttekening wor-

den gemaakt dat, vanwege het relatief beperkte aantal gevallen van recidive, de schattingen betrek-

kelijk grote betrouwbaarheidsintervallen zullen hebben.  

De aantallen zaken voor computervredebreuk zijn zeer beperkt en recidive binnen een jaar ontbreekt 

geheel. Voor dit delict zijn geen schattingen met vangst-hervangst methoden te maken.  

 
5.5. Conclusie  
Met vangst-hervangst methoden kunnen schattingen worden gemaakt van aantallen daders, dader-

kenmerken en kenmerken van het delict, zoals de opbrengst of de directe financiële schade. In prin-

cipe kan voor alle gegevens die zijn geregistreerd het onbekende deel (dark number) worden bijge-

schat. Een uitzondering daarop vormt het aantal incidenten of gepleegde delicten. Omdat het aantal 

delicten per verdachte de basis vormt van de schatting van andere grootheden, kan er geen onafhan-

kelijke schatting van dit aantal worden gemaakt.  

De mogelijkheid om schattingen te maken is afhankelijk van de verschijnselen of kenmerken die op 

een gestandaardiseerde wijze worden geregistreerd. Dat betekent ook dat zolang online delicten 

door de politie niet of niet stelselmatig als zodanig worden geregistreerd, het aantal kenmerken van 
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de delicten waarvoor schattingen kunnen worden gemaakt, beperkt zal zijn. In het geval van de gese-

lecteerde delicten is dat beperkt tot het gegeven dat er een delict heeft plaats gevonden en een aan-

tal algemene achtergrondkenmerken van daders en slachtoffers als leeftijd en geslacht. Verder-

gaande vragen zijn niet of pas na aanvullende investeringen te beantwoorden. Te denken valt aan 

motieven van daders, modus operandi, of de vraag of een delict in of vanuit het buitenland is ge-

pleegd (‘binnenlands concept’). De methode is dus niet eenvoudig af te stemmen op de informatie-

behoefte. Nieuwe vragen zijn mogelijk te beantwoorden na annotatie van nieuwe variabelen met bij-

behorende tekstvelden.  

 
Met de geclassificeerde data zijn schattingen te maken van twee van de drie online delicten die on-

derwerp van onderzoek waren. Maar het zullen schattingen zijn van delicten ‘rijp en groen’. De bij 

annotatie gemaakte indeling in delicten is globaal. Het betekent dat er in de betreffende zaak online 

strafbare feiten zijn gepleegd. Het betekent niet dat dit de zwaarstwegende feiten waren in die zaak. 

Zoals al aangegeven zijn de data voor textmining van potentiële online delicten verkregen met een in 

de volledige BVH uitgegooid groot vangnet van zoektermen losjes gerelateerd aan online en social 

media verkeer. Dat betekent dat er zaken zijn geselecteerd waarvoor noch aangever, noch politie 

een selectie, standaardisatie of classificatie in verband met online delicten heeft gemaakt. De inde-

ling naar online criminaliteit en naar de drie online delicten berust op een annotatie waarbij alleen is 

bepaald of er in de betreffende zaak sprake was van handelingen die als een van de drie onderschei-

den online delicten zijn aan te merken. Er is geen onderscheid gemaakt naar verschillende vormen of 

gradaties van ernst van de delicten of naar de rol die de online handelingen in het aangegeven delict 

speelden. Bijvoorbeeld het gebruik van ransomware (d.w.z., een computer en de daarop staande ge-

gevens ‘gijzelen’ voor losgeld) of van cyber-crime-as-a-service is een delict van andere aard dan inci-

denteel misbruik van de inloggegevens van een ex-partner. Het onderscheiden van verschillende ver-

schijningsvormen en gradaties van ernst van de delicten is natuurlijk wel mogelijk. Het vraagt een 

nieuw onderzoek waarin duidelijkheid wordt verkregen over de gewenste indeling van verschillende 

online delicten en of deze indeling bij annotatie ook in de data is aan te brengen. Deze specificatie zal 

natuurlijk kleinere aantallen voor de verschillende categorieën opleveren. Opnieuw hoeft dat geen 

probleem op te leveren als er voldoende gegevens zijn om de categorieën als covariaat in het schat-

tingsmodel op te nemen.   
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6. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

 

6.1. Inleiding 

Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar een aantal methoden om de omvang van online 

delicten, in het bijzonder onder jeugdigen te schatten. Het gaat om de vraag of er methoden zijn die 

verbeteringen of aanvullingen van de aanpak van de Monitor Jeugdcriminaliteit 2015 kunnen opleve-

ren. Deze is gebaseerd op  (1) zelfrapportage van respondenten met directe vragen (de 5-jaarlijkse 

Monitor Zelfrapportage Jeugd (MZJ)) en (2) data uit de strafrechtketen. Innovatieve technieken ston-

den in dit onderzoek met nadruk op de agenda.  

 

De onderzoeksvraag luidde: met welke onderzoeksmethode of (combinatie van) methoden kan, 

voortbouwend op de inzichten uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2015 (MJC), het percentage jeugdi-

gen in Nederland worden geschat dat zich schuldig maakt aan de volgende misdrijven: 

 (1) online bedreiging,  

(2) het online verspreiden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen en  

(3) het inloggen op een computer/website zonder toestemming/kennisgeving, al dan niet gepaard 

met het wijzigen van gegevens.  

 

Onder ‘jeugdigen’ wordt verstaan personen vanaf 12 tot en met 22 jaar oud. 

  

Op basis van een eerste verkenning in het onderzoeksvoorstel zijn vier methoden geselecteerd voor 

nader onderzoek. Het betreft twee methoden om gegevens met vragenlijsten bij respondenten te 

verzamelen, te weten de Network Scale Up Method en randomized response en twee methoden die 

gebruik maken van reeds beschikbare data.  

De methoden zijn in de eerste plaats beoordeeld op de vraag of er betrouwbare en valide schattin-

gen van de omvang van moeilijk toegankelijke populaties, zogenaamde ‘dark numbers’, mee zijn te 

maken. Deze vraag verdient een uitgebreide beantwoording in het geval van de twee methoden 

waarmee nog weinig tot geen ervaring bestaat in grootschalig toegepast onderzoek, de Network 

Scale-Up Method (NSUM) en Social Media Tekst Profiling (SMTP). Bij de twee andere methoden, ran-

domized response en vangst-hervangst, die al tot het standaardarsenaal van beleidsondersteunend 

onderzoek behoren, spitst de beoordeling zich toe op meer praktische vragen. In het geval van ran-

domized response gaat het om de vraag of de techniek iets van waarde kan toevoegen aan de directe 

bevraging zoals gebruikt in de MZJ. Bij vangst-hervangst is de beschikbaarheid van voldoende data uit 

de politieregistratie het belangrijkste criterium.  

Voor alle methoden wordt nagegaan welke typen vragen er mee zijn te beantwoorden, bijvoorbeeld 

vragen naar modus operandi en daderkenmerken en of er bijzonderheden gelden bij onderzoek van 

online delicten van jeugdigen. Verder is er ook aandacht geschonken aan te verwachten kosten van 

gebruik van gebruik van de methoden, en, waar van toepassing, aan de verkrijgbaarheid van data.  

 

In de navolgende paragrafen vatten we de belangrijkste bevindingen over de vier methoden uit het 

onderzoek kort samen, trekken we conclusies over de bijdragen die de methoden kunnen leveren 

aan het maken van een schatting van online criminaliteit. Op basis van die conclusies doen we aanbe-

velingen voor mogelijke vervolgacties. De slotparagraaf geeft de belangrijkste conclusies en aanbeve-

lingen over de vier verschillende methoden kort en in samenhang weer. 
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6.2. Network Scale Up Method (NSUM)  

Met NSUM wordt respondenten in een survey gevraagd om de aantallen mensen te tellen die zij ken-

nen inde subpopulatie waarvan de omvang geschat moet worden. Daarnaast wordt gevraagd naar 

aantallen bekenden in een aantal subpopulaties van bekende omvang. Met die gegevens kan de om-

vang van het netwerk van de respondenten worden geschat en de omvang van de subpopulaties die 

nog niet bekend waren. Omdat niet naar het gedrag van de respondent zelf wordt gevraagd, is de 

veronderstelling dat er een betere, minder sociaal wenselijke rapportage uit volgt van zaken die mo-

gelijk gevoelig liggen.  

 

Conclusies over (potentiële) opbrengst 

NSUM beoordelen wij als een interessante methode om de omvang van moeilijk toegankelijke popu-

laties te schatten. De methode maakt het voor respondenten waarschijnlijk makkelijker om over de-

viant gedrag te rapporteren. De ervaring met NSUM in grootschalige surveys en bevolkingsonderzoek 

is echter nog beperkt. Ook zijn we geen gedegen validatie-onderzoek tegen gekomen waarin een ver-

gelijking wordt gemaakt met andere methoden. De bestudeerde literatuur vermeldt geen ervaringen 

met onderzoek van online criminaliteit of onder jongeren. Er zijn ook weinig redenen om voor onder-

zoek onder deze groepen bijzonderheden te veronderstellen. Bij delicten die in beginsel makkelijk 

alleen zijn te plegen en waarover in een sociale kring waarschijnlijk weinig bekend is, werkt de me-

thode niet goed. Te denken valt aan computervredebreuk.  

Positief is dat de methode betrekkelijk eenvoudig en zonder veel bijkomende kosten en voorzienin-

gen in een enquête is op te nemen. Er zijn geen grotere steekproeven nodig dan bij gewone enquê-

tes. Wel zullen de vragenlijsten iets langer worden, de enquêtetijd zal toenemen en de constructie 

van de vragenlijst vereist extra tijd en aandacht omdat het vragen naar subpopulaties van bekende 

omvang een zorgvuldige voorbereiding en selectie vergt.  

 

We concluderen dat de NSUM voldoende perspectief biedt om zelfstandig of aanvullend informatie 

te leveren over de prevalentie van online delicten. De informatie die ermee kan worden verkregen is 

waarschijnlijk beperkter dan met de andere enquêtemethoden directe bevraging en randomized res-

ponse is te verkrijgen. We kunnen er immers niet vanuit gaan dat respondenten volledig op de 

hoogte zijn van het wel en wee van iedereen in hun sociale kring. Het gegeven waarnaar gevraagd 

kan worden is waarschijnlijk beperkt tot het daderschap en mogelijk enkele eenvoudig vast te stellen 

kenmerken van daders en delicten. Een vraag bijvoorbeeld of een delict een buitenlands slachtoffer 

heeft, voert waarschijnlijk te ver.  

 

Aanbevelingen  

Een eerste te overwegen stap om meer inzicht in de mogelijkheden van de methode te krijgen is het 

uitvoeren van een simulatiestudie. In zo'n studie wordt de methode toegepast op een (zelf gegene-

reerde) populatie waarvan alle eigenschappen volledig bekend zijn. Op deze manier kan op korte ter-

mijn, met beperkte middelen en op gecontroleerde wijze de betrouwbaarheid van NSUM schattingen 

worden getoetst. Daarnaast is het ook mogelijk om de invloed van het schenden van verschillende 

aannames te bepalen en van maatregelen om die invloed te beperken.  
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Verder denken we dat het te overwegen is om een validatiestudie van NSUM uit te voeren, bijvoor-

beeld in de vorm van een vergelijking met een schatting op basis van directe bevraging. Dat kan door 

vergelijking van de uitkomsten van een onderzoek met NSUM met cijfers uit de MZJ. Maar beter is de 

twee onderzoeksmethoden onder zoveel mogelijk gelijke condities te gebruiken. Dat zou tegen be-

trekkelijk beperkte kosten kunnen in bijvoorbeeld een internetpanel. We veronderstellen dan dat 

eventuele verschillen tussen de methoden niet anders uitvallen bij gebruik van verschillende kanalen, 

i.c. een internetpanel en face-to-face benadering. 

 

De literatuur maakt duidelijk dat er mogelijkheden zijn om het gebruik van de methode te optimali-

seren. De voorgestelde maatregelen inzake databewerking kunnen eenvoudig allemaal worden uit-

geprobeerd. De belangrijkste voorbeelden zijn: het ‘Iteratief terugschatten’, van subpopulaties van 

bekende omvang, het gebruik van de ‘Mean of Sums’ schatter bij het schatten van de omvang van 

het netwerk van respondenten waarmee rekening gehouden wordt met het belang van bekenden in 

relatief unieke (kleine) subpopulaties en controles op de kwaliteit van invullen van de vragenlijsten 

en op de robuustheid van schattingen. Dit soort technieken kunnen zelfs op reeds beschikbare data 

van NSUM-onderzoek worden uitgeprobeerd.  

 

De meest interessante voorzieningen voor dataverzameling om in een proefonderzoek uit te probe-

ren zijn: het opnemen van een maatstaf voor ‘sociale afstand’ van de respondenten tot de doelsub-

populatie, stratificatie van predictorsubpopulaties om het effect van ‘non-random mixing’ of kliek-

vorming binnen de doelgroep te beperken en, tot slot, het uitproberen van een radicaal vereenvou-

digde manier van netwerkschatting, de ‘Zweedse methode’, waarbij alleen wordt gevraagd: “Hoeveel 

mensen kent u in uw omgeving die delict x hebben gepleegd?”, zonder aanvullende gegevens over 

andere subpopulaties te vragen.   

 

Tot slot, de literatuur over NSUM bevat geen aanwijzingen voor beantwoording van de vraag hoe re-

kening te houden met het ‘virtuele’ netwerk van respondenten op social media. Het is van belang om 

in een vervolgonderzoek deze vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld aan de hand van recente litera-

tuur over sociale netwerken. 

 

6.3. Randomized response 
Ook Randomized response is een methode om vragen te stellen over gevoelige zaken, maar een in-

middels een meer bekende en vertrouwde. Het antwoord van de respondent kan op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld met een worp met dobbelstenen, met een kans worden ‘vermengd’, waar-

door het ware antwoord van elke afzonderlijke respondent niet meer is te achterhalen, maar op ba-

sis van de bekende kansverdeling voor de hele groep wel is te schatten. Randomized response biedt 

daarom in vergelijking met directe bevraging extra bescherming van anonimiteit voor respondenten 

bij onderwerpen die gevoelig liggen, tegen de kostprijs van een (mogelijk aanzienlijk) grotere steek-

proef. De methode is gebruikt voor o.m. het schatten van het voorkomen van sociale zekerheids-

fraude, diefstal in de zorg en dopinggebruik in de sport.  

 

Conclusies over (potentiële) opbrengst 

Met Randomized response kunnen in principe dezelfde gegevens over delicten worden verzameld als 

met gewone directe bevraging zoals die bijvoorbeeld in de MZJ wordt gebezigd. Dat betekent dat er 

weinig beperkingen zijn ten aanzien van de informatie die kan worden verkregen. De vragenlijst van 
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een onderzoek kan betrekkelijk flexibel op de informatiebehoefte worden afgestemd. Er kunnen vra-

gen worden gesteld over daderschap, manieren waarop men te werk is gegaan, de motivatie en 

eventuele opbrengst van de delicten, eventuele slachtoffers in het buitenland, etc. Vragen naar heel 

specifieke gedragingen of kenmerken kunnen extra bedreigend zijn voor respondenten. Bovendien 

wordt de kans kleiner dat men significante aantallen respondenten in een steekproef aantreft die 

aan het gevraagde kenmerk voldoen. Dat zijn óverigens beperkingen van elke vorm van (vragen-

lijst)onderzoek.  

Het is ook mogelijk om statistische relaties te leggen tussen verschillende variabelen. Vooralsnog 

moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van het bevragen van de exacte frequentie 

waarmee een delict in een bepaalde periode is begaan. Deze specifieke techniek zou eerst verder 

moeten worden ontwikkeld. Wel zijn er goede ervaringen opgedaan met het vragen naar frequentie-

klassen (“heeft u het nooit/1-3 keer/  . . ./meer dan 12 keer gedaan?”) 

 

Een belangrijke overweging bij de keuze van randomized response is de omvang van de benodigde 

steekproeven. Om informatie te verkrijgen die vergelijkbaar is met de MZJ zou mogelijk een steek-

proef van 10.000 respondenten voor een van de leeftijdscategorieën moeten worden gerealiseerd, 

een onmogelijke opgave. Bij gebruik van vervolgvragen neemt de vereiste omvang van de steekproef 

substantieel af. Niettemin is te verwachten dat gebruik van randomized response in de MZJ een ma-

jeure ingreep zal betekenen en tot een duidelijke verhoging van de kosten zal leiden. Het is niet be-

kend of jeugdigen er veel moeite mee hebben om het begaan van delicten, online dan wel offline, 

toe te geven. Het zou daarom voorbarig zijn om voor te stellen randomized in te zetten voor de MZJ. 

 

Aanbevelingen  

Een vergelijkend onderzoek van randomized response met conventionele directe bevraging kan be-

palen of er sprake is van onderrapportage van online delicten door jeugdigen en hoe groot of ernstig 

eventuele onderrapportage is. In zo’n onderzoek worden dezelfde vragen over online delicten direct 

en met randomized response aan twee verschillende groepen respondenten uit dezelfde populatie 

voorgelegd.  

Op basis van de resultaten kan worden besloten randomized response al of niet op te nemen in de 

MZJ. Een alternatief kan zijn de vinger aan de pols te houden door met enige regelmaat de vergelij-

king van randomized response met directe vragen te maken.  

 

Om de kosten van zo’n onderzoek in de hand te houden, kan het onderzoek worden opgenomen in 

een internetpanel. Mogelijk kan worden volstaan met een beperkt aantal vragen in een ‘omnibus-

constructie’ waar meerdere kleine onderzoeken zijn opgenomen. Overigens gaan we er bij een ver-

gelijking via een internetpanel vanuit dat een eventueel verschil tussen directe bevraging en rando-

mized response in een internetpanel niet anders uitvalt dan in een face-to-face enquête. 

Ook is het mogelijk om de vergelijking de eerste keer grofmazig op te zetten, bijvoorbeeld alleen 

voor het delict met de hoogste prevalentie. Het onderzoek heeft dan alleen het doel te onderzoeken 

of jeugdigen in het algemeen anders reageren op de verschillende methoden.  

Een andere mogelijkheid om op de kosten te besparen is door alleen verschillen te toetsen tussen de 

rapportage van groepen delicten, bijvoorbeeld de gedigitaliseerde delicten tezamen. Als randomized 

response inderdaad een significant hogere rapportage oplevert, voldoen bij vervolgonderzoek klei-

nere steekproeven. Het wordt dan ook eenvoudiger om de onderrapportage te differentiëren naar 

verschillende delen van de populatie.  
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6.4. Social Media Text Profiling (SMTP) 

SMTP bestaat uit tekstanalyse (textmining) van social media berichten waarmee geautomatiseerd 

bepaalde kwalificaties aan de berichten kunnen worden toegekend, bijvoorbeeld of er sprake is van 

bedreiging. SMTP is uiteraard alleen geschikt voor de analyse en schatting van online delicten die vol-

doende tekst produceren, dus over het algemeen online delicten met een duidelijke sociale of inter-

actieve component, zoals bedreiging, afpersing, mogelijk het verspreiden van seksueel getint beeld-

materiaal, en minder voor bijvoorbeeld computervredebreuk. Overigens bestaan er ook technieken 

voor de analyse van beeldmateriaal. Die zijn verder niet in dit onderzoek betrokken. 

 

Conclusies over (potentiële) opbrengst 

Met SMTP-technieken kan de rol van diverse betrokkenen worden bepaald, bijvoorbeeld dader, 

slachtoffer, handlanger, toeschouwer en kunnen de auteurs van berichten worden geïdentificeerd. In 

principe maken de resultaten van deze analyses het mogelijk om de aantallen daders en slachtoffers 

van bijvoorbeeld de bedreiging te tellen en/ of te schatten. Aan de verschillende betrokkenen kun-

nen diverse kenmerken worden toegekend, zoals de gebruikelijke achtergrondkenmerken als leeftijd, 

geslacht en opleiding, maar ook moeilijker te achterhalen attributen als persoonlijkheidskenmerken 

en politieke oriëntatie. Over de vraag of cybercriminaliteit in of vanuit het buitenland is te traceren 

zijn we in de geraadpleegde literatuur geen uitspraken tegengekomen. Over het onderwerp is door 

recente gebeurtenissen in de VS veel debat, maar weinig duidelijkheid.  

Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat jeugdigen voor de methode een bijzondere analyti-

sche uitdaging betekenen. Mogelijk dat de analyses vaker moeten worden uitgevoerd vanwege een 

snelle evolutie van specifiek taalgebruik onder jongeren op social media.  

 

Social Media analyse biedt de meest rechtstreekse manier om online delicten te analyseren. De ana-

lyses zijn te typeren als een vorm van ‘digitaal sporenonderzoek’ van online delicten. Andere metho-

den stellen vragen aan mogelijke daders of slachtoffers, of maken gebruik van gegevens over aangif-

ten of meldingen bij de politie. In alle gevallen zijn er meer schakels tussen het verschijnsel cybercri-

minaliteit en onderzoeksgegeven.  

In de tweede plaats belooft de analyse van social media data een betrekkelijk goedkope en daardoor 

ook frequent toe te passen alternatief of aanvulling te zijn voor de gebruikelijke methoden. In een 

minimumvariant kan een onderzoek worden uitgevoerd door een team van een senior-onderzoeker 

en twee junior-onderzoekers, ieder voorzien van een krachtige PC.  

 

De aanpak is vooralsnog echter vooral een belofte. Op grond van ons onderzoek concluderen we dat 

er in deze hoek nog geen methode beschikbaar is die op dit moment ingezet kan worden voor het 

schatten van de omvang van een online delict. Onderdelen van de benodigde aanpak zijn in verre 

mate ontwikkeld en worden wel al operationeel gebruikt. Er bestaan echter nog geen voorbeelden 

van onderzoek waarbij de verschillende onderdelen geïntegreerd zijn ingezet om een telling of schat-

ting van een populatie te maken. Een cruciaal onderdeel, ‘(open class) authorship attribution’, is vol-

gens de literatuur nog onvoldoende ontwikkeld om met goed resultaat realistische analyses van au-

teurschap van onlinecommunicatie te doen. 

Een andere beperking is dat er geen data beschikbaar zijn om met SMTP landelijke schattingen te 

maken van online criminaliteit.  
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Aanbevelingen  

De aanpak zou nog een keer door een expert in SMTP in samenspraak met een expert in schattings-

methoden moeten worden beoordeeld op haalbaarheid. De afzonderlijke componenten zouden ver-

volgens tot één betrouwbare schattingsmethode moeten worden samengesmeed.  

 

Met de beperkte beschikbare data zou dan een deel van de markt in kaart zijn te brengen. Dat deel 

zou met aanvullende analyses opgevat kunnen worden als een indicatie van landelijke trends. De Na-

tionale Politie beschikt over Twittergegevens waarmee deze exercitie in principe zou zijn uit te voe-

ren.  

Een mogelijkheid om een vollediger landelijk beeld te krijgen is een geheel ontwikkelde schattings-

methode ter beschikking te stellen aan providers en hen ertoe te bewegen de resultaten periodiek te 

rapporteren.  

 

6.5. Vangst-hervangst schattingen en het ‘mijnen’ van politiedata  

Vangst-hervangst methoden bieden een effectieve, efficiënte en beproefde methode om het aantal 

daders of slachtoffers van een delict te schatten en zijn een aantrekkelijk alternatief voor enquêtes. 

Het betreft een groep statistische methoden waarmee op basis van het aantal malen dat iemand 

voorkomt in een registratie, een schatting kan worden gemaakt van het aantal personen dat tot de-

zelfde groep behoort, maar niet is geregistreerd. Vaak worden als bron voor de gegevens politieregi-

straties of registraties van andere handhavingsinstanties gebruikt. Eerdere voorbeelden betreffen 

schattingen van het rijden onder invloed, vuurwapenbezit, illegaal verblijf in Nederland en huiselijk 

geweld.  

 

Conclusies over (potentiële) opbrengst 

Met behulp van deze methoden kan informatie worden verkregen over aantallen daders, daderken-

merken en kenmerken van het delict, zoals de directe financiële schade. In principe kan voor alle ge-

gevens die zijn geregistreerd het onbekende deel (‘dark number’) worden bijgeschat. Een beperking 

is dat er geen schattingen kunnen worden gemaakt van verschijnselen of kenmerken die niet op een 

gestandaardiseerde wijze worden geregistreerd. Te denken valt aan motieven van daders of modus 

operandi, daders of slachtoffers in het buitenland. Ook is het niet mogelijk om het aantal incidenten 

of delicten te schatten.  

 

Online delicten zijn een betrekkelijk nieuwe vorm van criminaliteit. De politieregistraties zijn er nog 

niet voldoende op ingericht om deze vorm van criminaliteit adequaat vast te leggen. In dit onderzoek 

is nagegaan of de politieregistratie voldoende gegevens over de drie geselecteerde delicten bevat om 

er vangst-hervangst schattingen mee te maken.  

Op basis van textmining van politiedata is een classifier ontwikkeld waarmee gegevens over online 

delicten geautomatiseerd uit de politieregistratie zijn te lichten. De gebruikte dataset bestaat uit aan-

giften uit de Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de Nederlandse Politie. De aangiften hebben 

betrekking op de jaren 2013-2015. Ze zijn verkregen door een extractie uit de volledige BVH-registra-

tie van die jaren met een zeer brede query bestaande uit een groot aantal begrippen gerelateerd aan 

online verschijnselen en activiteiten.  
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Een steekproef uit de data-extractie is geannoteerd. Op basis van textmining van de geannoteerde 

data zijn classifiers ontwikkeld. Met de beste classifiers voor elk van de drie geselecteerde online de-

licten, zijn alle beschikbare aangiften geclassificeerd, d.w.z. er is bepaald of er sprake was van een 

van de drie delicten. Vervolgens is per geregistreerde verdachte, per delict, per jaar een telling ge-

maakt van het aantal malen dat proces-verbaal tegen de verdachte is opgemaakt.  

De telling laat zien dat voor twee van de drie geselecteerde delicten, online bedreiging en het online 

verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal, voldoende ‘vangsten’ en ‘hervangsten’ beschikbaar 

zijn om er omvangschattingen voor de geselecteerde jaren mee te maken. 

 

Aanbevelingen  

De uitkomst van de textmining van BVH biedt de mogelijkheid om voor de twee delicten een onder-

zoek uit te voeren met als doel het maken van een eerste schatting met vangst-hervangst. De inde-

ling van de geregistreerde delicten is echter nog zeer globaal. Er is geen onderscheid gemaakt naar 

ernst of verschillende verschijningsvormen van de delicten. Indien ervoor wordt gekozen om vangst-

hervangst schattingen te maken, is het zaak eerst te onderzoeken of een nadere indeling van het be-

treffende delict zinvol is en of deze ook in de registratie is aan te brengen door middel van annotatie. 

Het is verstandig om daarbij een grotere steekproef te annoteren dan binnen het bestek van het on-

derhavige onderzoek mogelijk bleek.  

Een tweede belangrijke conclusie van deze exercitie is dat textmining een interessante methode 

blijkt te zijn om efficiënt en effectief niet gestandaardiseerde gegevens uit de BVH te ontsluiten en 

geschikt te maken voor het vangst-hervangstschattingen.  

 

6.6. Tot slot: de belangrijkste conclusies en aanbevelingen  

Ons vooronderzoek heeft geen nieuwe methode opgeleverd die in de startblokken staat om een 

schatting van online delicten van jeugdigen te geven. Voor de twee nieuwere methoden, NSUM en 

SMTP, staan nog belangrijke vragen open. De twee meer vertrouwde methoden, vangst-hervangst en 

randomized response, kunnen, indien gewenst, wel ingezet worden. We geven tot slot nog een kort 

overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.  

 

Vangst-hervangst 

Uit het textmining onderzoek blijkt dat de politieregistratie voor twee van de drie geselecteerde de-

licten, online bedreiging en het online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal, voldoende za-

ken bevat om vangst-hervangst schattingen te maken. De gemaakte indeling naar drie online delicten 

is echter nog zeer globaal en onderscheidt niet naar ernst of verschillende verschijningsvormen. Het 

is aan te bevelen om eerst te bepalen of een zinvolle nadere indeling van de betreffende delicten is 

te maken. Vervolgens dient een voldoende ruime steekproef van zaken aan de hand van deze inde-

ling te worden geannoteerd.  
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Randomized response  

Randomized response biedt in vergelijking met directe bevraging extra bescherming van anonimiteit 

voor respondenten bij onderwerpen die gevoelig liggen, tegen de kosten van een (mogelijk aanzien-

lijk) grotere steekproef. Beide methoden kunnen vergelijkbare vragen beantwoorden.  

Het is niet duidelijk of er voldoende aanleiding is om de extra kosten voor grotere steekproeven met 

randomized response te maken. Als eerste is de vraag aan de orde of randomized response in verge-

lijking met de directe vragen in de MZJ een significante en interessante verbetering van de rappor-

tage oplevert. Een eerste, kostenbesparende indicatie hiervoor is te verkrijgen door de vergelijking 

op te nemen in een internetpanel. 

 

NSUM 

NSUM kan waarschijnlijk betrekkelijk eenvoudig schattingen leveren van online criminaliteit, zonder 

ingrijpende of kostbare aanpassingen van bestaand onderzoek zoals de MZJ. De methode lijkt vooral 

geschikt voor een omvangschatting van delicten met een sociale component, i.c. online bedreiging en 

het online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal. Met de methode kan het aantal daders en 

mogelijk nog een aantal eenvoudig vast te stellen kenmerken van daders en delicten worden ge-

schat. NSUM is daarom geen vervanging van andere methoden, maar kan mogelijk dienen als onder-

deel van een triangulatie.  

Het lijkt ons verstandig om de prestaties en een aantal van de meer interessante modaliteiten van de 

methode eerst uit te proberen in een vergelijkend onderzoek. Zo’n onderzoek moet inzicht geven in 

de vraag of NSUM significant betere schattingen oplevert van geselecteerde online delicten van jeug-

digen en wat daarvoor de beste opzet zou zijn.  

Op kortere termijn is met betrekkelijk beperkte middelen met een simulatiestudie al meer zicht te 

krijgen op de mogelijkheden van de methode en van de validiteit en betrouwbaarheid van de schat-

tingen die ermee zijn te maken.  

 

SMTP 

Tot slot, SMTP. Wij blijven gecharmeerd van de benadering, maar een echte schattingsmethode mag 

het nog niet heten. De aanpak zou in de eerste plaats nog een keer moeten worden beoordeeld en 

uitgeprobeerd op de mogelijkheid er betrouwbare tellingen en schattingen mee te maken.  

Databestanden met landelijke dekking ontbreken. Dat betekent dat een SMTP-schatting alleen een 

beperkt deel van online delicten in kaart kan brengen. Bij een periodieke herhaling is dit met aanvul-

lende analyses mogelijk te interpreteren als een indicator van trends.  
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Summary, conclusions and recommendations 
 

1. Introduction 

This is a report of a study into a number of methods to estimate the extent of online offences, espe-

cially by young people. The research question is whether there are any methods that could lead to 

improvements or additions to methodology of the Juvenile Crime Monitor 2015 (Monitor Jeugdcrimi-

naliteit, MJC). The MJC is based on (1) respondents self-reporting to direct questions, as used in the 

5-yearly Youth Delinquency Survey (Monitor Zelfrapportage Jeugd, MZJ) plus (2) data from the Dutch 

criminal justice system. This study has a particular focus on innovative methodology. 

 

The research question was: building on the insights from the Youth Crime Monitor (MJC), what re-

search method or combination of methods can be used to estimate the percentage of juveniles in the 

Netherlands guilty of the following crimes: 

(1) online threat,  

(2) the online distribution of sexual images of minors and  

(3) logging in to a computer/website without permission/notification, whether or not accompanied 

by a change of data. 

 

’Juveniles’ refers to young people aged between 12 and 22. 

 

Based on an initial exploration in the research proposal, four methods were selected for further re-

search: methods for collecting survey data from respondents, namely the Network Scale-Up Method 

and randomised response, and two methods using data already available. The methods were first as-

sessed on whether they can provide reliable and valid estimates of the size of hard-to-count popula-

tions, so-called 'dark numbers'. This question deserves a comprehensive answer in the case of the 

two methods with little or no experience in large-scale applied research, the Network Scale-Up 

Method (NSUM) and Social Media Text Profiling (SMTP). For the other two methods, randomised re-

sponse and capture-recapture, which are already part of the standard arsenal of policy research, the 

assessment focuses on more practical questions. In the case of randomised response, the question is 

whether the technique produces better results than direct survey as used in the MZJ. In the case of 

capture-recapture, the main criterion is the availability of adequate data from the Dutch police regis-

tration. For each method, the types of questions that can be answered were investigated, such as 

questions about modus operandi and offender characteristics, and whether there are specific re-

quirements for investigating online offences and for research among juveniles. Attention was also 

paid to the anticipated costs of using the methods and, where appropriate, to the availability of data. 

 

In the following sections, we briefly summarise the main findings on the four methods in the study, 

and draw conclusions on the contributions that the methods can make to estimating online crime. 

Based on these conclusions, we make recommendations for possible follow-up actions. The final sec-

tion gives a concise and coherent summary of the main conclusions and recommendations concern-

ing the four different methods. 
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2. Network Scale-Up Method (NSUM)  

NSUM asks respondents in a survey to count the numbers of people they know in the sub-population 

whose size needs to be estimated. In addition, the number of contacts in a number of sub-popula-

tions of known size is also requested. These data make it possible to estimate the size of the re-

spondents' network and the size of the sub-populations not yet known. Because information about 

the respondent's own behaviour is not asked for, it is assumed that, less socially desirable answers 

are given, producing better reporting results concerning matters that may be sensitive. 

 

Conclusions on potential contribution 

We feel that NSUM is an interesting method for estimating the size of hard-to-count populations. 

The method probably makes it easier for respondents to report deviant behaviour. However, the ex-

perience with NSUM in large-scale surveys and population research is still limited. In addition, we did 

not encounter any thorough validation study comparing NSUM with other methods. The literature 

studied does not mention any experiences with research into online crime or among juveniles. There 

are few reasons to assume particularities for research among young people. The method does not 

work well for surveying offences that are in principle easy to commit individually and about which 

little is known in a social circle. Computer intrusion may well fall into this category.  

On the positive side, the method is relatively simple to include in a survey, without many additional 

costs and facilities. No larger samples are needed than for regular surveys. However, questionnaires 

will be slightly longer, survey time will increase and the construction of the questionnaire will require 

extra time and attention because asking for subpopulations of known size requires careful prepara-

tion and selection. When investigating online offences, attention should be paid to the question of 

how to define a relevant and realistically existing network of respondents on social media. 

 

Our conclusion is that NSUM offers sufficient opportunities to provide information on the prevalence 

of online offences. The information it provides is probably more limited than from other survey 

methods such as direct response and randomised response surveys. After all, we cannot assume that 

respondents are fully aware of the behaviour of everyone in their social circle. The data that can be 

asked for is probably limited to information on offenders and possibly some easily identifiable char-

acteristics of offenders and offences. So there is probably little point in asking questions about 

whether an offence, for example, has a foreign victim. 

 

Recommendations  

A first step to gain more insight into the possibilities of the method could be to carry out a simulation 

study. In such a study, the method is applied to a population (self-generated) in which all properties 

are fully known. In this way, the reliability of NSUM estimates can be tested quickly, using limited re-

sources and in a controlled manner. In addition, it is also possible to determine the influence of vio-

lating the main assumptions of the method and measures to limit that influence. 

 

We also feel it is worth considering carrying out a validation study of NSUM, for example in the form 

of a comparison with an estimate based on a direct survey. This could be done by comparing the re-

sults of a study with NSUM with results from the MZJ. But it is better to use the two research meth-

ods under as many equal conditions as possible. This could be done at relatively limited cost, for ex-

ample in an internet panel. We suppose that any differences between the methods will not be differ-

ent when using different channels, i.e. an internet panel and face-to-face approach. 
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The literature makes it clear that there is potential for optimising the use of the method. The pro-

posed data processing measures can be easily tested on readily available data from NSUM research 

or on generated data in a simulation study. The most promising provisions for data collection can be 

tested in a validation study.   

 

Finally, the literature on NSUM does not contain any indications of how to answer the question of 

how to take into account the' virtual' network of respondents on social media. For a survey using 

NSUM, it is important to answer this question, for example by using recent literature on social net-

works or existing surveys among users of social media. 

 

3. Randomised response 

Randomised response is also a method of asking questions about sensitive issues where respondents 

tend to conceal information on sensitive issues. It is now a relatively familiar and well-known 

method. The respondents response can be 'mixed' with answers decided using prespecified probabil-

ities in various ways, for example by throwing dice, so that the true response of each individual re-

spondent can no longer be determined, but can be estimated based on the known probability distri-

bution for the whole group. Randomised response therefore offers extra protection of anonymity for 

respondents on sensitive subjects, compared to direct surveying, at the cost of a (possibly considera-

bly) larger sample. The method has been used to estimate, among other things, the prevention of 

social security fraud, theft in the care sector and doping in sport. 

 

Conclusions on potential contribution 

Randomised response can, in principle, collect the same information about offences as ordinary di-

rect questioning such as that used in the MZJ, for example. This means that there are few restrictions 

on the information that can be obtained. The questionnaire of a survey can be adapted relatively 

flexibly to the information needed. Questions can be asked about perpetrators, ways in which they 

have acted, the motivation and possible proceeds of the offences, possible victims abroad, etc. How-

ever, questions about very specific behaviours or characteristics may be particularly threatening for 

respondents. In addition, the probability of finding significant numbers of respondents in a sample 

that meet the requested characteristic is reduced. These are, however, limitations of any form of 

questionnaire-based research.  

 

It is also possible to establish statistical relationships between different group characteristics, for ex-

ample admitting an offence on the one hand and gender, age or education on the other. For now, 

reservations should be made with regard to asking the exact frequency in which an offence has been 

committed during a certain period of time. This specific technique should first be further developed. 

However, good experiences have been gained with the questioning of frequency classes ("You have 

never/1-3 times/... / done more than 12 times?"). There are no indications that particular problems 

or challenges can be expected in research with randomised response to online crimes or among juve-

niles. 

 

An important consideration in the choice of randomised response is the size of the required samples. 

In order to obtain information comparable to the MZJ, a sample of 10,000 respondents for one of the 

age categories might be needed, an impossible task. If follow-up questions are used, the required 
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sample size decreases substantially. Nevertheless, we expect that the use of randomised response in 

the MZJ will be a major intervention and will lead to a substantial increase in costs. It is not known 

whether juveniles find it difficult to admit to offences committed online or offline. It would therefore 

be premature to propose randomised response for the MZJ. 

 

Recommendations  

A comparative study of randomised response with a conventional direct survey could determine any 

underreporting of online offences by juveniles and how large or serious such underreporting is. Here 

the same questions about online offences would be asked directly and in a randomised way to two 

different groups of respondents from the same population.  

Based on the results, it could be decided whether or not to include randomised response in the MZJ. 

Alternatively, it is possible to regularly compare randomised response with direct questions. 

 

In order to curtail the costs of such a study, it could be included in an internet panel. It may be suffi-

cient to answer a limited number of questions in an omnibus questionnaire that combines several 

small studies. In a comparison via an internet panel, we also assume that any difference between di-

rect questioning and randomised response in an internet panel is no different from a face-to-face 

survey. It would also be possible to make a rough first comparison, for example only for the offence 

with the highest prevalence. This comparison would only be aimed at investigating whether young 

people in general react differently to the different methods.  

Another option to reduce costs is to test only differences in the reporting of groups of offences, e. g. 

digitised offences taken together. If a randomised response does indeed result in a significantly 

higher reporting, the subsequent investigation will result in smaller samples being sufficient. It will 

therefore become easier to differentiate the underreporting for different parts of the population. 

 

4. Social Media Text Profiling (SMTP) 

SMTP consists of text analysis (text mining) of social media messages that automatically assigns cer-

tain qualifications to the messages, for example whether there is a threat. SMTP is of course only 

suitable for analysing and estimating online offences that produce sufficient text, i.e. generally online 

offences with a clear social or interactive component, such as threats, extortion, possibly the distri-

bution of sexual images of minors, and less for, for example, computer hacking. There are also tech-

niques for analysing visual material. These were not included in this study. 

 

Conclusions on potential contribution 

SMTP techniques can determine the roles of various stakeholders, e. g. perpetrator, victim, accom-

plice, spectator, and can identify the authors of messages. In principle, the results of these analyses 

make it possible to count and/or estimate the number of perpetrators and victims of, for example, 

the threat. Various characteristics can be attributed to the different stakeholders, such as the usual 

background characteristics such as age, gender and education, but also attributes such as personality 

traits and political orientation that are more difficult to identify. We did not encounter any state-

ments about whether cybercrime can be traced in, or entering from, other countries in the literature 

consulted.  There are no reasons to assume that juveniles present a particular analytical challenge for 

the method. It is possible that the analyses need to be carried out more often because of a rapid evo-

lution of specific language usage among juveniles on social media. 
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Social media analysis offers the most direct way to analyse online offences. The analyses can be char-

acterised as a form of digital investigation into traces of online crimes. Other methods ask questions 

to potential perpetrators or victims, or use data about reports to the police. In all cases, there are 

more links between the concept of cybercrime and research data.  

In addition, the analysis of social media data promises to be a relatively cheap (and therefore attrac-

tive) alternative or supplement to the usual methods. In a minimum variant, a study could be carried 

out by a team of a senior researcher and two junior researchers, each equipped with a powerful PC. 

 

However, the approach is still primarily a promising idea. Based on our research, we conclude that 

there is as yet no method available in this area that can realistically be used to estimate the extent of 

an online offence. Parts of the required approach have been developed to a large extent and are al-

ready being used operationally. However, there are no examples of research that has integrated the 

various components into a census or estimation of a size of a population. According to the literature, 

a crucial component, (open class) authorship attribution, has not yet been sufficiently developed to 

perform realistic analyses of authorship of online communication with good results. Another limita-

tion is that there are no data publicly available to make national estimations of online crime with 

SMTP. In principle, the data from social media are not publicly available and are not available for 

analysis. However, the National Police is able to obtain access to the data from Twitter. 

 

Recommendations  

The approach should be re-assessed by an expert in SMTP in consultation with an expert in estima-

tion methods. The individual components could then be combined into one reliable estimation 

method. With the limited data available, it would then be possible to map part of the research area. 

The National Police has access to Twitter data to carry out this exercise. Although an estimate with 

these data is not representative of the population as a whole, repeated estimates over a number of 

years with additional analyses could be taken as an indication of a national trend.  

One way to get a more complete national picture would be to make a fully developed estimation 

method available to providers and to encourage them to report the results periodically. 

 

5. Capture-recapture and mining police data 

Capture-recapture methods provide an effective, efficient and proven method for estimating the 

number of offenders or victims of crime and are an attractive alternative to surveys. This is a group of 

statistical methods which, based on the number of times a person appears in a record, can be used 

to estimate the number of persons belonging to the same group but not registered. Often police rec-

ords or registrations of other enforcement authorities are used as a source for the data. Previous ex-

amples include estimates of drink-driving, firearm possession, illegal residence in the Netherlands 

and domestic violence.  

 

Conclusions on potential contribution 

These methods could be used to obtain information on the number of perpetrators, offenders and 

characteristics of the offence, such as direct financial damage. In principle, the unknown part ('dark 

number') can be estimated for all data registered. A limitation is that it is not possible to estimate 

phenomena or characteristics which are not recorded in a standardised way. Examples include the 

motives of offenders or modus operandi, perpetrators or victims abroad. Nor is it possible to esti-

mate the number of incidents or offences. 
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Online offences are a relatively new form of crime. Police records have not yet been set up suffi-

ciently to adequately record this form of crime. In this investigation, we examined whether the police 

registration contains sufficient data on the three selected offences to make estimates based on cap-

ture-recapture. We developed a classifier by text-mining police data to automatically retrieve data on 

online offences from police registration. The dataset used comprises statements from the Dutch Po-

lice's National Law Enforcement Database (BVH), using reports from the years 2013-2015. These 

were obtained by an extraction from the complete BVH registration of the years in question, using a 

very broad query consisting of a large number of terms related to online phenomena and activities. A 

sample from the data extraction is annotated. Text mining of the annotated data was used to de-

velop classifiers. Using the best classifiers for each of the three selected online offences, all available 

records were classified, i. e. we determined whether one of the three offences had been committed. 

A count was then made per registered suspect, per offence, per year of the number of times that an 

official report had been drawn up against the suspect. The census shows that for two of the three se-

lected offences, online threat and online distribution of sexual images of minors, there are sufficient' 

captures' and' recaptures'  to make estimates for the selected years. 

 

Recommendations  

The outcome of the text mining of BVH offers the possibility to carry out an investigation for the two 

offences in order to make an initial estimate with capture-recapture. However, the classification of 

the offences recorded is still very broad. No distinction has been made according to the seriousness 

or different manifestations of the offences. If it is decided to make estimates of capture-recapture, it 

is important to first examine whether a further classification of the offence in question is appropriate 

and whether it can also be registered by means of annotation. It is wise to annotate a larger sample 

than was possible within the scope of the present investigation. A second important conclusion of 

this exercise is that text mining appears to be an interesting method to efficiently and effectively un-

lock non-standardised data from BVH and to make it suitable for capture-recapture estimates. 

 

6. In closing, our main conclusions and recommendations are as follows  

Our preliminary investigation has not identified any ‘ready-to-go’ method of estimating online juve-

nile offences. Important questions remain open for the two newer methods, NSUM and SMTP. The 

two more familiar methods, capture-recapture and randomised response, can be used if desired. Our 

main conclusions and recommendations are as follows: 

 

Capture-recapture 

The text mining study shows that police registration for two of the three selected offences, online 

threat and online distribution of sexual images of minors, contains sufficient data to make estimates 

of capture-recapture. However, the division into three online offences is still very rough and does not 

distinguish between serious offences or different manifestations. It is advisable to first determine 

whether a meaningful further classification of the offences can be made. Subsequently, a sufficiently 

wide sample of cases should be annotated on the basis of this classification. 

 

Randomised response  

Randomised response offers extra protection of anonymity for respondents regarding answering 

questions that may be sensitive.  Larger samples are needed in comparison to direct questioning. 
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Both methods can answer similar questions.  It is not clear whether there is sufficient reason to incur 

the additional costs for larger randomised response samples. First of all, the question is whether ran-

domised response compared to the direct questions in the MZJ results in a significant and interesting 

improvement of the reporting. A first, cost-saving indication for this could be obtained by including 

the comparison in an internet panel. 

 

NSUM 

NSUM is likely to be able to provide relatively simple estimates of online crime, without drastic or 

costly modifications to existing research such as the MZJ. The method appears to be particularly suit-

able for estimating offences with a social component, i. e. online threat and online distribution of 

sexual images of minors. The method makes it possible to estimate the number of offenders and pos-

sibly a number of easily identifiable characteristics of offenders and offences. NSUM is therefore not 

a substitute for other methods, but may serve as part of a triangulation. We think it would be wise to 

first try out the achievements and some of the more interesting modalities of the method in a com-

parative study. Such a study should provide insight into whether NSUM provides significantly better 

estimates of selected online juvenile offences and what would be the best way of doing so. In the 

shorter term, a simulation study would provide a better insight into the possibilities of the method 

and the validity and reliability of the estimates that can be made with it, with relatively limited re-

sources. 

 

SMTP 

Finally, SMTP. Although this approach has its charms, it cannot yet be called a real estimation 

method. It still needs to be assessed and tried out to explore its potential for making reliable esti-

mates. Data files with national coverage are not yet available. This means that an SMTP estimate can 

only map a limited proportion of online offences. However, if an SMTP analysis is repeated over time, 

it could be used to identify trends. 
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Bijlage 1:  
 

Social Media landschap.  

 

Bron: Jorn Bakker, Hannah Tops, Daphne Nonahal, Onderzoek Toepassing Social Media Data-Analy-

tics voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie Toelichting, beschrijving en aanbevelingen, Eindho-

ven, 1 juli 2015 

 

 

  



 

 

 1 

Bijlage 2: literatuuronderzoek NSUM en SMTP  

 
A. Verloop literatuuronderzoek NSUM 

 
Allereerst is er via Google Scholar (GS) gezocht naar recente literatuur (minder dan tien jaar 

oud). Via GS kunnen artikelen gevonden worden uit alle vakgebieden. GS zoekt zowel in de eigen 
webindex van Google alsook in wetenschappelijke archieven en op websites van wetenschappelijke 
tijdschriftuitgevers. Eén van de sterke punten van GS is dat ook artikelen waarin het gezochte onder-
werp slechts zijdelings een rol speelt goed worden gevonden.  
 De relevantie van zoekresultaten wordt mede bepaald door het aantal citaties in andere arti-
kelen. Nieuwere artikelen hebben minder tijd gehad om al veel geciteerd te worden en ze kunnen 
daardoor ondervertegenwoordigd zijn in de zoekresultaten. Dit hebben we ondervangen door speci-
fiek te zoeken naar literatuur uit een bepaalde periode. Hieronder is te zien dat het zoeken naar lite-
ratuur “na 2014” inderdaad enkele nieuwe resultaten opleverde. 
De zoekterm “Network scale up” levert de volgende relevante resultaten op Google Scholar op (03-08-
2016): 
2010  Bernard, H. R., Hallett, T., Iovita, A., Johnsen, E. C., Lyerla, R., McCarty, C., ... & Shelley, G. A. 

(2010). Counting hard-to-count populations: the network scale-up method for public 
health. Sexually transmitted infections, 86(Suppl. 2), ii11-ii15. (60 keer geciteerd, o.a. door Sal-
ganik et al. (2011) Ezoe et al. (2012) en Guo et al. (2013)) 

2011  Salganik, M. J., Fazito, D., Bertoni, N., Abdo, A. H., Mello, M. B., & Bastos, F. I. (2011). Assessing 
network scale-up estimates for groups most at risk of HIV/AIDS: evidence from a multiple-
method study of heavy drug users in Curitiba, Brazil. American journal of epidemio-
logy, 174(10), 1190-1196. (44 keer geciteerd, o.a. door Bernard et al. (2010) en Guo et al. 
(2013)) 

2012  Shokoohi, M., Baneshi, M. R., & Ali-akbar, H. (2012). Size estimation of groups at high risk of 
HIV/AIDS using network scale up in Kerman, Iran. International journal of preventive medi-
cine, 3(7). (29 keer geciteerd) 

 
De zoekterm “Network scale up method” levert dezelfde resultaten op plus: 
2006  Kadushin, C., Killworth, P. D., Bernard, H. R., & Beveridge, A. A. (2006). Scale-up methods as 

applied to estimates of heroin use. Journal of Drug Issues,36(2), 417-440. (35 keer geciteerd, 
o.a. door Bernard et al. (2010), Ezoe et al. (2012) en Guo et al. (2013))) 

2009  Paniotto, V., Petrenko, T., Kupriyanov, O., & Pakhok, O. (2009). Estimating the size of popula-
tions with high risk for HIV using the network scale-up method.Ukraine: Kiev International In-
stitute of Sociology. (20 keer geciteerd, o.a. door Guo et al. (2013)) 

2012 Ezoe, S., Morooka, T., Noda, T., Sabin, M. L., & Koike, S. (2012). Population size estimation of 
men who have sex with men through the network scale-up method in Japan. PloS one, 7(1), 
e31184. (24 keer geciteerd, o.a. door Bernard et al. (2010) en Guo et al. (2013)) 

2013  Guo, W., Bao, S., Lin, W., Wu, G., Zhang, W., Hladik, W., ... & Wang, L. (2013). Estimating the 
size of HIV key affected populations in Chongqing, China, using the network scale-up 
method. PloS one, 8(8), e71796. (14 keer geciteerd) 

 
Bij het zoeken op dezelfde zoektermen naar literatuur van na 2014 werden in aanvulling hierop nog de 
volgende titels gevonden: 
2014 Vardanjani, H. M., Baneshi, M. R., & Haghdoost, A. A. (2014). Total and Partial Prevalence of 

Cancer Across Kerman Province, Iran, in 2014, Using an Adapted Generalized Network Scale-
Up Method. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 16(13), 5493-5498. 

2014 Rastegari, A., Baneshi, M. R., Haji-maghsoudi, S., Nakhaee, N., Eslami, M., Malekafzali, H., & 
Haghdoost, A. A. (2014). Estimating the annual incidence of abortions in Iran applying a net-
work scale-up approach. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(10). 
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2014 Daneshi, S., Haghdoost, A. A., Baneshi, M. R., & Zolala, F. (2014). The Estimated Frequency of 
Spinal Cord Injury, Amputation (Hands and Feet) and Death in the Bam Earthquake Using the 
Network Scale Up Method. Iranian Journal of Epidemiology, 10(3), 9-14. 

2016 Nikfarjam, A., Shokoohi, M., Shahesmaeili, A., Haghdoost, A. A., Baneshi, M. R., Haji-
Maghsoudi, S., ... & Tarjoman, T. (2016). National population size estimation of illicit drug users 
through the network scale-up method in 2013 in Iran. International Journal of Drug Policy, 31, 
147-152. 

2016 Maghsoudi, A., Jalali, M., Neydavoodi, M., Rastad, H., Hatami, I., & Dehghan, A. (2016). Esti-
mating the prevalence of high-risk behaviors using network scale-up method in university stu-
dents of Larestan in 2014. Journal of Substance Use, 1-4. 

 
Vervolgens is er in de referenties van bovenstaande artikelen gezocht naar relevante literatuur. In de 
titels werd gezocht naar (combinaties) van de trefwoorden: how many people…, social network size, 
scale-up. Dit leverde de volgende titels op: 
2006  Zheng, T., Salganik, M. J., & Gelman, A. (2006). How many people do you know in prison? Using 

overdispersion in count data to estimate social structure in networks. Journal of the American 
Statistical Association, 101(474), 409-423. (Geciteerd door Bernard et al. (2010), Salganik et al. 
(2011) en Ezoe et al. (2012)) 

2006  Killworth, P. D., McCarty, C., Johnsen, E. C., Bernard, H. R., & Shelley, G. A. (2006). Investigating 
the variation of personal network size under unknown error conditions. Sociological Methods 
& Research, 35(1), 84-112. (Geciteerd door Bernard et al. (2010)) 

2007  Snidero, S., Morra, B., Corradetti, R., & Gregori, D. (2007). Use of the scale-up methods in injury 
prevention research: An empirical assessment to the case of choking in children. Social Net-
works, 29(4), 527-538. (Geciteerd door Bernard et al. (2010) en Guo et al. (2013)) 

2009  Snidero, S., Zobec, F., Berchialla, P., Corradetti, R., & Gregori, D. (2009). Question order and 
interviewer effects in CATI scale-up surveys. Sociological methods & research, 38(2), 287-305. 

2010  McCormick, T. H., Salganik, M. J., & Zheng, T. (2010). How many people do you know?: Effi-
ciently estimating personal network size. Journal of the American Statistical Associa-
tion, 105(489), 59-70. (Geciteerd door Bernard et al. (2010), Ezoe et al. (2012) en Paniotto et 
al. (2009)) 

2011  Shokoohi, M., Baneshi, M. R., & Haghdoost, A. A. (2011). Estimation of the active network size 
of Kermanian Males. Addiction and Health, 2(3-4). (Geciteerd door Shokoohi et al. (2012)) 

2011 Salganik, M. J., Mello, M. B., Abdo, A. H., Bertoni, N., Fazito, D., & Bastos, F. I. (2011). The game 
of contacts: estimating the social visibility of groups. Social networks, 33(1), 70-78. 

 
Nog een aantal in voorgaande literatuur veel geciteerde publicaties van voor 2006: 
1991  Bernard, H. R., Johnsen, E. C., Killworth, P. D., & Robinson, S. (1991). Estimating the size of an 

average personal network and of an event subpopulation: Some empirical results. Social sci-
ence research, 20(2), 109-121. (105 keer geciteerd) 

1998  Killworth, P. D., McCarty, C., Bernard, H. R., Shelley, G. A., & Johnsen, E. C. (1998). Estimation 
of seroprevalence, rape, and homelessness in the United States using a social network ap-
proach. Evaluation Review, 22(2), 289-308. (89 keer geciteerd) 

2001  McCarty, C., Killworth, P. D., Bernard, H. R., Johnsen, E. C., & Shelley, G. A. (2001). Comparing 
two methods for estimating network size. Human organization, 60(1), 28-39. (262 keer ge-
citeerd) 
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B. Geraadpleegde literatuur hoofdstuk 4: 

 

Abbasi, A., H. Chen. Writeprints: A stylometric approach to identity-level identification and similarity 

detection in cyberspace. ACM, Transactions on Information Systems, 26(2):7, 2008 

 

Rocha, A., Walter J. Scheirer, Christopher W. Forstall, Thiago Cavalcante, Antonio Theophilo, Bingyu 

Shen, Ariadne R. B. Carvalho, and Efstathios Stamatatos, IEEE Transactions On Information Forensics 

And Security, Vol. Xx, No. Yy, Month 2016 1 

 

Juola, P., Authorship Attribution, Foundations and Trends in Information Retrieval, Vol. 1, No. 3 

(2006) 233–334, 2008 

 

Juola, P., JGAAP: A System for Comparative Evaluation of Authorship Attribution, JDHCS 2009, Vol-

ume 1, Number 1 

 

Koppel, M., Jonathan Schler Shlomo Argamon Eran Messeri, Authorship Attribution with Thousands 

of Candidate Author, SIGIR’06, August 6–11, 2006 

 

Koppel, M., Jonathan Schler, Shlomo Argamon, Authorship Attribution: What’s Easy And What’s 

Hard?, IEEE Transactions On Pattern Analysis And Machine Intelligence, Vol. X, No. X, March 2014 

 

Layton, R., Paul Watters, Richard Dazeley, Authorship Attribution for Twitter in 140 characters or 

less, 2010 Second Cybercrime and Trustworthy Computing Workshop 

 

Luyckx, K., W. Daelemans. Authorship attribution and verification with many authors and limited 

data. Intl. Conference on Computational Linguistics, pages 513–520. Association for Computational 

Linguistics, 2008 

 

Pokou, Y.J.M., Philippe Fournier-Viger, Chadia Moghrabi, Authorship Attribution Using Small Sets of 

Frequent Part-of-Speech Skip-grams, Association for the Advancement of Artificial Intelligence 

(www.aaai.org), 2016 

 

Scheirer, W.J., Lalit P. Jain, and Terrance E. Boult , Probability Models for Open Set Recognition 

 

Spitters, M., Femke Klaver, Gijs Koot, Mark van Staalduinen, Authorship Analysis on Dark Market-

place Forums, 2015 European Intelligence and Security Informatics Conference 

 

Stamatatos, E., A survey of modern authorship attribution methods. Journal of the American Society 

for Information Science and Technology, 60(3):538–556, 2009. 

 

Sudheep Elayidom, M., Chinchu Jose, Anitta Puthussery, Neenu K Sas, Text Classification For Author-

ship Attribution Analysis, Advanced Computing: An International Journal (ACIJ), Vol.4, No.5, Septem-

ber 2013 

 

Wikipedia, diverse lemma’s over textmining en machine learning 
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De literatuur is als volgt gezocht. We zijn gestart met 2 belangrijke publicaties die ons ter hand zijn 

gesteld door de geïnterviewde experts. Vervolgens is aan de hand van in deze publicaties vermelde 

literatuur, termen en auteurs in Google en Google Scholar gezocht naar andere relevante publicaties, 

met een voorkeur voor de meest recente.  
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Bijlage 3: Schatting omvang bekende subpopulatie NSUM 

 

Een overzicht van de studies waarin over de “terugschattingen” expliciete cijfers worden gegeven. 

 

Ezoe et al. (2012) 

 

In een pilotstudie werd bepaald welke subgroepen geschikt waren om in het model op te nemen. In 

totaal werd in deze pilot de omvang van tien subgroepen geschat. De drie subgroepen waarvan de 

grootte het best werd geschat werden uiteindelijk opgenomen in de studie: 

 

Subgroep Werkelijke omvang Geschatte omvang Absolute bias Relatieve bias* 

Brandweerlieden 156.013 123.925 -32.088 20% 

Politieagenten 252.764 239.244 -13.520 5% 

Militairen 230.291 139.416 -90.875 39% 

*relatieve bias = (Werkelijke omvang – geschatte omvang)/(werkelijke omvang)x100% 

 

Over de reliability van de uiteindelijke studie worden geen expliciete cijfers gegeven: “discrepancies 

between known population size and population size based on backward estimation were not consi-

derable” (p. 3).  

 

Guo et al. (2013) 

 

In de vragenlijst waren 19 subpopulaties van bekende grootte opgenomen. Op basis van back estima-

tion werd uiteindelijk acht populaties opgenomen in het uiteindelijke model:  

 

Subgroep Werkelijke omvang Geschatte omvang Absolute bias Relatieve bias 

Mannen 20-24 jaar 1.102.717 2.017.314 -914.600 83% 

Vrouwen 20-24 jaar 1.053.824 1.544.351 -490.530 46% 

Vrouwen ouder dan 70 jaar 1.070.885 637.264 -433.620 40% 

“senior high school students” in 
2010 

626.434 371.164 255.270 40% 

Mensen getrouwd in 2010 626.786 371.077 255.710 41% 

Mensen overladen in 2010 185.500 185.967 -467 .2% 

Vrouwen bevallen in 2010 294.264 210.906 83.358 28% 

Gevangen in 2010 55.200 28.135 27.065 49% 
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Bijlage 4: onderzoek in accesspanels 

 

We hebben een vijftal accesspanels beoordeeld op een aantal aspecten. Daarvan leken op basis van 

documentatie er 3 in staat te zijn om steekproeven van voldoende omvang in de doelgroep jeugdi-

gen te kunnen leveren. Bij 2 bleek dat bij opvraag van nadere informatie toch niet het geval. 

 

Een van de betreffende bureaus heeft onderzoek gedaan naar o.m. het delen of versturen van sexy 

beeldmateriaal onder 743 jongeren van 14 - 18 jaar. Dit bureau beschikt echter over een te klein pa-

nel. 

 

Van de drie resterende bureau’s is een kostenopgave voor een aantal verschillende steekproeven op-

gevraagd.  

Het betreft drie bureaus met ISO-certificering voor beheer van accesspanels (ISO 26362). 

Alle drie de bureaus hebben het panel in eigen beheer. 

Ze gebruiken alle meerdere kanalen om respondenten te werven en passen daarbij een double opt-in 

registration process toe zodat duidelijk is dat de respondent weloverwogen kiest voor toetreding tot 

het panel. 

De kwaliteit van het invullen van de vragenlijsten wordt bij alle drie de bureaus voortdurend gevolgd 

en ze beschikken over diverse instrumenten daarvoor. 

De gegevens van de respondenten worden bij alle drie de bureaus regelmatig gecontroleerd en waar 

nodig geactualiseerd. 

De pool van respondenten in de drie panels wordt actief beheerd en continue ververst en aangevuld. 

 

Voor alle kostenopgaven geldt: 

o Betreft het realiseren van netto aantallen interviews met vragenlijsten met een gemiddelde in-

terviewduur van 20 minuten 

o Betreft alleen de kosten van de steekproef. Bij aanbesteding van een onderzoek komen hier nog 

kosten bij. Het kan gaan om kosten voor het programmeren van de vragenlijst (hetgeen vooral bij 

randomized response bijzondere aandacht kan vragen), steekproeftrekking, veldwerkcoördinatie 

en opleveren van de resultaten. 

 

Bureau I 

Van de drie bureaus die om een kostenindicatie voor het realiseren van steekproeven van verschil-

lende omvang zijn gevraagd, kan er maar één de grootste steekproeven tot 6.000 respondenten per 

leeftijdscategorie realiseren door meer kinderen per huishouden te realiseren. Het bureau kan echter 

niet garanderen dat deze aantallen worden gerealiseerd.  

 

Het bureau berekent de volgende kosten voor de verschillende steekproeven: 
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De geschatte doorlooptijd van een onderzoek bedraagt 6 weken. 

 

Het panel van dit bureau is samengesteld uit huishoudens. Het bureau benadert altijd de ‘gatekee-

per’ van het huishouden. Deze ontvangt een mail bestemd voor het geselecteerde kind. Het onder-

werp hoeven we niet expliciet te noemen. Het is de taak van de gatekeeper om de mail met link naar 

de vragenlijst door te sturen naar het geselecteerde kind. Men kan niet garanderen dat het kind de 

vragenlijst alleen invult. Wel kan een aangepaste uitnodigingstekst worden gemaakt waarin dit wordt 

uitgelegd. 

 

Bijzonderheden: 

Dit bureau besteedt veel aandacht aan een actieve opbouw van het panel door gerichte werving van 

respondenten. 

 

Bureau II 

Dit bureau kan een steekproef van maximaal 1.000 respondenten realiseren. de kosten daarvan be-

dragen: 

 

Kosten per complete:       € 3,85 
Bij 1.000 completes:    € 3.850,00 
  
Vaste kosten:                     € 350,00 
Totale kosten:           € 4.200,00 

 

 

Over de doorlooptijd zijn geen gegevens verstrekt. 

 

Bureau III 

Bij rechtstreekse benadering van de jongeren verwacht het bureau (met inzet van partners) een 

steekproef van n=1.200 jongeren te kunnen behalen.  
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Met een aanvulling van jongeren via hun ouders (het onderwerp van het onderzoek moet dan mini-

maal genoemd worden in de uitnodiging), verwacht het bureau (met inzet van partners) een totale 

steekproef van n=2.000 jongeren te behalen. 

 

De kosten voor de steekproef met alleen jongeren (n=1.200) bedragen circa € 5.000,- (excl. btw). 

De kosten voor de steekproef waarbij de jongeren zelf en ook via hun ouders worden benaderd 

(n=2.000) bedragen circa € 9.000,- (excl. btw). 

 

De doorlooptijd voor het veldwerk is minimaal 2 weken. 

 

Bijzonderheden: 

Bestrijden opeenstapeling van selecties in panels door een voldoende groot panel aan te houden en 

voor elk onderzoek een fijnmazig steekproefkader te gebruiken. 

Dit bureau kan ook samplen op psychografische kenmerken (wat ze noemen ‘Mentality-milieus’) en 

op social media gebruik. 
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Bijlage 5: Marktaandelen diverse Social Media platformen (cijfers januari 2016 voor het jaar 2015) 
 

 

 
 

 



 

 

 1 

Bijlage 6: Zoekstring opgesteld door medewerkers Nationale Politie iom begeleidingscommissie en 
onderzoekers  
 
 
contains_oracle([Incidenten].[Product zoeken (incident inner join)].[Incident productinhoud] 
;  '(Whatsapp or twitter or facebook or instagram or snapchat or 4chan or skype or pinterest or wechat 
or ask.fm or kik or dumpert or messenger or msp or moviestarplanet or habbo or gosupermodel or 
youtube or momio or minecraft or tinder or webcam or camera or {world of warcraft}  or gsm or mobiel 
or mobieltje or telefoon or foto or filmpje or account or accountnaam or profielfoto or chatten or nepac-
count or {ip-adres} or game or xbox or playstation or meme or website or platform or online or com-
puter) and (dreigen or  bedreigen or dwang or chantage or dood or dwingen or druk or afpers or laster 
or radicalisering or {haat zaaien}  or {SR 284/1} or {SR 285/1} or {SR 318/1}) '  ; 1 ) > 0 
 
or 
 
contains_oracle([Incidenten].[Product zoeken (incident inner join)].[Incident productinhoud] 
;  '(Whatsapp or twitter or facebook or instagram or snapchat or 4chan or skype or pinterest or wechat 
or ask.fm or kik or dumpert or messenger or msp or moviestarplanet or habbo or gosupermodel or 
youtube or momio or minecraft or tinder or webcam or camera or {world of warcraft}  or gsm or mobiel 
or mobieltje or telefoon or foto or filmpje or account or accountnaam or profielfoto or chatten or nepac-
count or {ip-adres} or game or xbox or playstation or meme or website or platform or online or com-
puter) and (Cracken or Cracking or Hacken or hacking or inloggen or identiteitsfraude or wachtwoord 
or nepprofiel or credits or username or password or gebruikersnaam or wachtwoord or spionage or 
sabotage or {black hat} or {grey hat} or {white hat} or computervredebreuk or ransomware or exploit or 
{Angler Nuclear} or RIG or Magnitude or Neutrino or {Sweet Orange} or Fiesta or CK or Sundown or 
Blackhole or cryptoware or malware or {bit crypter} or cryptolocker or cryptowall or {CTB-Locker} or 
Locky or {Cybercrime-as-a-service} or Booterservice or DDos or KeRanger or Server or Nemucod or 
Encryptoraas or Crowti or Coinvault or Alphacrypt or Teslacrypt or {Watering-hole} or Infecteren or 
Jailbreak or Acedeceiver or {Flash Player} or {Zero days} or Trojan or {Remote Access Tool} or Phish-
ing or Amplificatieaanval or {USB-thief} or {Cherry Picker} or Duqu or Doxing or Cybervanda% or 
Scriptkiddies or grooming or ransomware or roqueware or sofwarerobots or BOT or virus or defacing 
or cyber% or {SR 138A%} or {SR 139C/1} or {SR 139D/%})  '  ; 2 ) > 0 
 
or 
 
contains_oracle([Incidenten].[Product zoeken (incident inner join)].[Incident productinhoud] 
;  '(Whatsapp or twitter or facebook or instagram or snapchat or 4chan or skype or pinterest or wechat 
or ask.fm or kik or dumpert or messenger or msp or moviestarplanet or habbo or gosupermodel or 
youtube or momio or minecraft or tinder or webcam or camera or {world of warcraft}  or gsm or mobiel 
or mobieltje or telefoon or foto or filmpje or account or accountnaam or profielfoto or chatten or nepac-
count or {ip-adres} or game or xbox or playstation or meme or website or platform or online or com-
puter) and (naaktfoto or naaktfilmpje or seksfilmpje or sexting or sextortion or sexchatting or selfie or 
sexy or bloot or borsten or borst or piemel or penis or vagina or bh or ondergoed or seksueel or nude 
or kinderporno or smaad or laster or belediging or portretrecht or webcamseks or seks or  sex or pose 
or porno or pornobeelden or seksplaatjes or {SR 240/1} or {SR 240A}  or {SR 261/1} or {SR 262/1} )'  ; 
3 ) > 0 
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Bijlage 7: maatschappelijke organisaties en gegevens over online delicten, social media en veiligheid 

 

Tijdens vergadering van de begeleidingscommissie van het onderzoek werd de mogelijkheid bespro-

ken dat maatschappelijke organisaties over registraties van online delicten zouden kunnen beschik-

ken. 

 

Onderwijs  

De Stichting School en Veiligheid ontwikkelt beleid voor scholen in het primair, voortgezet – en 

voortgezet speciaal onderwijs en MBO, onder meer ten aanzien van veiligheid voor leerlingen bij ge-

bruik van internet en social media. 

 

De VO-raad doet dat ook, speciaal voor scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. 

 

Het ministerie OCW laat periodiek een enquête uitvoeren onder ruim 35.000 leerlingen uit het po, so 

en vo waarin onder andere cyberpesten wordt bevraagd.  

 

Dat onderwerp komt ook aan de orde in de periodieke Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector, 

een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs en de MBO-raad. 

 

Scholen houden registraties van veiligheidsinbreuken en delicten in verband met social media bij. 

Deze registraties zijn niet openbaar. 

 

Overig  

Buiten het onderwijs is het ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, mogelijk relevant. Het ECP 

“is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organi-

saties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van 

nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving.” 

 

Het ECP faciliteert een Werkgroep Notice and Takedown. De werkgroep heeft de Gedragscode No-

tice-and-Take-Down opgesteld. De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is het beheer van de 

gedragscode (evalueren en eventuele wijzigingen doorvoeren) en het delen van kennis en ervaringen 

rond de werking van de gedragscode in de praktijk. 

De gedragscode is vrijwillig en beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan 

met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie en 

aanbod van illegale goederen. ISP’s en webhosters zijn bijvoorbeeld aansprakelijk voor de informatie 

die ze hun klanten aanbieden, wanneer zij deze informatie na een terechte klacht niet weghalen. 

Daarnaast biedt de gedragscode meer duidelijkheid bij het bepalen of een klacht terecht is en welke 

stappen bij afhandeling gevolgd dienen te worden. 

De NTD-gedragscode is van belang voor Internetgebruikers, overheid, bedrijfsleven en belangenorga-

nisaties. 

 

Over het bestaan van registraties van veiligheidsinbreuken en delicten in verband met social media is 

bij ECP weinig bekend. Er is geen centrale registratie.  

 


