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VOORWOORD 
 
 
 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Breuer&Intraval een vooronderzoek 
uitgevoerd naar data en methoden voor het schatten van het aantal illegaal in Nederland 
verblijvende vreemdelingen. In de afgelopen tien jaar zijn in opdracht van het WODC op 
basis van politiedata twee schattingen uitgevoerd naar de omvang van deze populatie. 
Dit vooronderzoek geeft inzicht in de praktische uitvoerbaarheid voor het schatten van 
het aantal illegalen met alternatieve, onafhankelijke data en methoden. 
 
Graag willen wij de leden van de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. 
dr. B. Bakker bedanken voor de betrokken en deskundige wijze waarop hij het onderzoek 
heeft begeleid. De commissie bestond verder uit: dr. T. Walaardt Sacré van Lummel 
(Ministerie van Veiligheid en Justitie), dr. R van Hest (GGD Groningen), dr. J.W.S. 
Kappelhof (Sociaal en Cultureel Planbureau) en dr. H.C.J. van der Veen (WODC).  
 
Daarnaast willen we onze dank uitspreken aan de medewerkers van hulporganisaties 
voor illegale vreemdelingen, overheidsinstanties en alle andere organisaties die ons te 
woord hebben gestaan en van belangrijke (achtergrond)informatie hebben voorzien. 
Zonder hun medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 
 
Namens Breuer&Intraval, 
 
Jacco Snippe  Groningen-Rotterdam 
Ralph Mennes September 2018 
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Samenvatting  I 

SAMENVATTING 
 
 
 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een 
vooronderzoek uitgevoerd naar de beschikbare data en methoden voor het schatten van het aantal 
illegalen in Nederland. Doel van de voorstudie is de praktische geschiktheid, bruikbaarheid en 
beschikbaarheid van aanvullende data en methoden voor het uitvoeren van een illegalenschatting 
na te gaan.  
 
Voor eerdere schattingen van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen is 
gebruik gemaakt van de vangst-hervangstmethode op basis van één registratie. Voor de registratie 
is gebruik gemaakt van staande houdingen van illegalen door de politie, bijvoorbeeld omdat zij 
illegaal aan het werk zijn of misdrijven plegen. Deze methode kent - net als veel andere methoden 
voor het schatten van de omvang van verborgen populaties - enkele beperkingen, kwetsbaarheden 
en onzekerheden. Illegale vreemdelingen die door hun gedrag amper het risico lopen staande te 
worden gehouden, ontbreken in de registratie en kunnen wanneer een schatting van illegalen 
uitsluitend op staandehoudingen door de politie is gebaseerd niet in een schatting worden 
verdisconteerd. Op basis van de resultaten van de voorstudie wil de opdrachtgever onderzoek laten 
doen naar aanvullende schattingsmethoden waarmee de het schatten van illegalen kan worden 
verbeterd.  
 
Onderzoeksopzet 
Het onderzoek is opgedeeld in twee verschillende onderdelen. In het eerste deel ligt de focus op 
het inventariseren van de beschikbare schattingsmethoden, terwijl we ons in het tweede deel 
hebben gericht op het in kaart brengen van de potentiële databronnen. De opbrengsten van beide 
delen zijn in samenhang bezien om tot een overzicht van de meeste kansrijke schattingsmethoden 
te komen wanneer rekening wordt gehouden met beschikbaarheid, bruikbaarheid en 
toegankelijkheid van de potentiële databronnen. 
 
Bruikbare methoden 
Uit het onderzoek blijkt de multiplier methode de meest kansrijke methode om een schatting van 
illegalen met de vangst-hervangst methode te valideren. Het betreft een relatief eenvoudig uit te 
voeren methode waarvoor niet aan al te strenge eisen hoeft te worden voldaan. Wel dienen de te 
gebruiken databronnen representatief te zijn voor de te schatten populatie en dienen de 
beschikbare gegevens tevens op betrouwbare wijze te kunnen worden doorgerekend.  
 
Naast de multipliermethode lijken varianten van de vangst-hervangstmethode kansrijk om een 
schatting van het aantal illegalen in Nederland mee uit te voeren. Een variant waarbij wordt 
geschat op basis van twee of meer registraties blijkt op basis van beschikbaarheid van 
databronnen bij deze methode het meest kansrijk. Hiervoor zijn enkele potentiele databronnen 
beschikbaar.  
 
Een belangrijk aandachtspunt bij de beschikbare databronnen zijn de aannames waaraan moet 
worden voldaan. Met name de aannames van perfecte koppeling van persoonsgegevens en 
onafhankelijkheid tussen de registraties blijken te worden geschonden. Een vangst-
hervangstschatting op basis van drie of meer registraties heeft daarom de voorkeur; de aanname 
van volledige onafhankelijkheid is in dat geval niet langer noodzakelijk, omdat in dat geval hiervoor 
statistisch kan worden gecorrigeerd.  
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Tevens kunnen met varianten van de sociale netwerkbenadering illegalen worden geschat. Een 
knelpunt bij deze methode zijn de relatief hoge kosten. Voor het toepassen van de methode dienen 
netwerken van illegalen in beeld te worden gebracht, waarvoor uitgebreid veldwerk onder illegalen 
nodig is. Verder zijn er onzekerheden over de validiteit en betrouwbaarheid van de uitkomsten van 
deze methode. Hierdoor lijkt deze benadering niet de meest geschikte methode om schattingen 
van illegalen te valideren. 
 
Daarnaast is de mogelijkheid van een theorie gestuurde methode nagegaan. Dit is echter een 
complexe en arbeidsintensieve schattingsmethode. Bovendien is onduidelijk of de uitkomsten van 
verschillende schattingen van categorieën illegalen bijeen kunnen worden gebracht tot een 
totaalschatting.  
 
Bruikbare bronnen 
Gegevens over illegale vreemdelingen zijn beschikbaar bij diverse instanties en hulporganisaties. 
Dit geldt onder meer voor de Inspectie SZW over arbeid door illegale vreemdelingen, van DUO over 
illegale leerplichtige minderjarigen, IOM Nederland over illegale vreemdelingen die wilden 
terugkeren maar hierin niet zijn geslaagd en voor hulporganisaties als Dokters van de Wereld, 
ASKV Steunpunt Vluchtelingen en het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden die vooral in 
enkele grote steden actief zijn en van INLIA die vooral in het noorden van het land actief is. Het 
aantal illegalen waarmee zij contact hebben is per organisatie jaarlijks relatief beperkt, maar 
samengevoegd loopt dit voor 2016 op tot ruim 3.000 personen, waarmee het een voor het 
toepassen van de vangst-hervangst methode aantrekkelijke omvang heeft.  
 
Het CAK beschikt over declaraties van zorgaanbieders over gegevens van onverzekerbare 
personen. Hierbij gaat het voornamelijk om illegale vreemdelingen. Personen waarvan nog een 
aanvraag in behandeling is bij de IND of die bezwaar of beroep hebben aangetekend en de facto 
niet illegaal in Nederland verblijven, maar geen zorgverzekering kunnen krijgen, kunnen er met 
een bestandsvergelijking tussen CAK en IND worden uitgefilterd, zodat een databestand resteert 
met onverzekerbare, illegale vreemdelingen. 
 
In het databestand van het CAK zijn initialen, geslacht, geboortejaar en nationaliteit van 
onverzekerbare vreemdelingen vastgelegd. Er is gedeclareerd voor personen van jong tot oud, 
voor evenveel mannen als vrouwen, personen afkomstig uit een groot aantal landen en uit alle 
GGD-regio’s in Nederland. De onverzekerde vreemdelingen die zorg hebben ontvangen vormen 
naar verwachting een goede dwarsdoorsnede van de illegale vreemdelingen in Nederland. Er 
ontbreekt in de databron een primaire identificator, bijvoorbeeld een BSN of een naam en 
geboortedatum. Door het combineren van secundaire identificatoren (initialen, geslacht, 
geboortejaar, nationaliteit en verblijfsregio) is een koppeling mogelijk met andere databronnen.  
 
Aanvullende schattingen 
Om gebruik te kunnen maken van triangulatie met de bestaande vangst-hervangst schatting op 
basis van staande houdingen door de politie bevelen wij voor het schatten van illegalen in 
Nederland aan aanvullende schattingen te laten uitvoeren, waarin gebruik wordt gemaakt van de 
volgende methoden en databronnen: 
• Multiplier methode met databestand CAK over declaraties van onverzekerbare en illegale 

vreemdelingen door zorgaanbieders; 
• Vangst-hervangst methode met databronnen van CAK, Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) en hulporganisaties. 
 



 

Summary III 

SUMMARY 
 
 
 

At the behest of the Dutch Scientific Research and Documentation Centre (WODC) of the Ministry 
of Justice and Security, the research and consulting firm Breuer&Intraval conducted a preliminary 
study of the available data and methods for estimating the number of illegals in the Netherlands. 
The purpose of this preliminary study is to assess the practical suitability, usefulness, and 
availability of supplementary data and methods for conducting an estimation of illegals.  
 
The capture-recapture method was used in previous estimations of the number of aliens living 
illegally in the Netherlands. This method is based on one registration. For that registration, use was 
made of detainment of illegals by the police for working illegally, for example, or for committing 
crimes. Just like many other methods for estimating the size of hidden populations, this method 
has some limitations, vulnerabilities, and uncertainties. Illegals who, because of their behaviour, 
are hardly in danger of being detained, are not found in this registration and cannot be taken into 
account if an estimation of illegals in the country is based exclusively on detainment by the police. 
On the basis of the results of the preliminary study, the client wishes to have a study done of 
supplementary methods for estimation that will improve the estimation of illegals.  
 
Design of the study 
The study is divided into two parts. In the first part, the focus lies on making an inventory of the 
available methods of estimation, and in the second part we concentrate on mapping the potential 
data sources. The results of both parts are examined in conjunction in order to arrive at an 
overview of the most promising methods of estimation if the suitability, usefulness, and 
accessibility of the potential data sources are taken into account. 
 
Useful Methods 
The study shows that the multiplier method is the most promising method to validate an estimation 
of illegals done with the capture-recapture method. This is a method that is relatively easy to 
implement and does not need to meet very strict criteria. The data sources used should be 
representative of the population to be estimated, and the available data should also be able to be 
validated.   
 
In addition to the multiplier method, variants of the capture-recapture method seem to be 
promising in conducting an estimation of the number of illegals in the Netherlands. A variant in 
which an estimation is made based on two or more registrations proves – based on the availability 
of data sources for this method – to be the most promising. There are some potential data sources 
available for this.  
 
An important focus with the available data sources are the premises that must be met. In 
particular, the premises of a perfect link between personal data and the independence that exists 
among the registrations appear to be contravened. Thus, a capture-recapture estimation based on 
three or more registrations is preferred; the premise of complete independence in that case is no 
longer necessary because it can be corrected statistically in that instance.  
 
Illegals can also be estimated using variants of the social network approach. A sticking point in this 
method are the relatively high costs. Networks of illegals should be taken into account when 
applying the method; this requires extensive field work among illegals. There are also uncertainties 
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about the validity and reliability of the results of this method. Therefore, this approach does not 
seem the most suitable method to validate estimations of illegals. 
 
In addition, we looked at the possibility of a theory-guided method. This is, however, a complex 
and labour-intensive estimation method. Moreover, it is unclear if the results of various estimations 
of categories can help group illegals together into one complete estimation.  
 
Useful sources 
Data about illegal immigrants are available from various agencies and aid organisations. This 
concerns, among other things, the SZW Inspectorate (Social Affairs and Employment) on work by 
illegal aliens, from DUO (Student Financing) on school-age minors, from IOM Netherlands on illegal 
aliens who wanted to return but were not successful, and aid organisations like Doctors of the 
World, ASKV Refugee Support and Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (Medical Care 
Project for Undocumented Aliens) that are primarily active in some large cities in the northern part 
of the country. The number of illegals with whom they have contact per year is relatively limited 
per organisation, but, added together, this amounted in 2016 to more than 3,000 people, which is 
an attractive number for applying the capture-recapture method.  
 
The CAK (Central Administration Office) has statements of expense from health care providers on 
data on uninsurable individuals. Here it concerns primarily illegal aliens. Those whose application is 
still being processed by the IND (Immigration and Naturalisation Service) or have submitted an 
objection or appeal and are not, de facto, in the Netherlands illegally but do not qualify for health 
insurance, can be filtered out via a comparison of files from the CAK and the IND so that what is 
left is a data file of uninsurable illegal aliens.  
 
The data file from the CAK records initials, gender, year of birth, and nationality of uninsurable 
aliens. There are statements of expense covering individuals from young to old, both men and 
women in equal numbers, people from a great number of countries and all GGD (Municipal Health 
Service) regions in the Netherlands. The uninsurable aliens who have received care are expected to 
constitute a good cross section of the illegals in the Netherlands. A primary identifier is missing in 
the data source, such as a BSN (Citizen Service Number) or a name and birth date. By combining 
secondary identifiers (initials, gender, year of birth, nationality, and region of residence), it is 
possible to make a link to other data sources.  
 
Supplementary Estimations 
To be able to use triangulation with the existing capture-recapture estimation on the basis of 
detainments by the police, for estimating illegals in the Netherlands, we recommend that 
supplementary estimations be carried out, in which use is made of the following methods and data 
sources: 
• The multiplier method with the CAK data file on statements of expense of uninsurable and illegal 

aliens by health care providers; 
• The capture-recapture method with data sources from CAK, the SZW Inspectorate of Social 

Affairs and Employment and aid organisations. 



 

Inleiding 1 

1. INLEIDING 
 
 
 

In dit rapport doen we verslag van het vooronderzoek naar de beschikbare data en 
methoden voor een schatting van het aantal illegalen in Nederland. In dit inleidende 
hoofdstuk gaan we eerst in op de achtergrond van het onderzoek en de probleemstelling 
en onderzoeksvragen. Daarna gaan we in op de onderzoeksopzet en bijbehorend kader 
waarbinnen we de acties voor het onderzoek hebben uitgevoerd. Het hoofdstuk sluit af 
met een leeswijzer. 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Het bepalen van het aantal illegalen in Nederland is niet eenvoudig; het gaat immers om 
een populatie die nergens bekend is en dus verborgen in Nederland leeft. Om 
desondanks een inschatting te kunnen maken van de omvang van de populatie illegalen 
in Nederland wordt in opdracht van het WODC sinds 2002 een schatting uitgevoerd, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het afgeknotte Poisson regressiemodel op basis van 
aanhoudingsgegevens van de Vreemdelingenpolitie (AVIM).  
 
Eerdere schattingen 
De afgelopen tien jaar zijn twee schattingen uitgevoerd naar het aantal illegale 
vreemdelingen in Nederland, namelijk voor het jaar 2009 en voor de periode juli 2012 tot 
en met juni 2013.1,2 Bij het uitvoeren van de schatting voor 2012/2013 bleek dat bij de 
schatting in 2009 onterecht ook illegalen waren meegeteld die niet tot de 
verblijfspopulatie behoorden. De schatting voor 2009 is daarom op dat moment herzien. 
Uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95% verbleven in 2009 20.654 tot 
63.015 illegalen in Nederland. In 2012-2013 ging het om 22.881 tot 48.179 personen 
(zie figuur 1.1).  
 

                                                             
1 Heijden, P. van der, M. Cruyff & G. van Gils (2011). Schatting illegaal in Nederland verblijvende 
vreemdelingen in 2009. WODC, Den Haag. 
2 Heijden, P. van der, M. Cruyff & G. van Gils (2015). Schattingen illegaal in Nederland verblijvende 
vreemdelingen 2012-2013. WODC, Den Haag. 

Illegale vreemdelingen 
Bij het gebruik van databronnen bij het schatten van de omvang van de groep illegalen in 
Nederland dient te worden gelet op de gebruikte terminologie. Uit bestudering van de literatuur 
blijkt dat een ieder die niet de Nederlandse nationaliteit heeft als vreemdeling wordt aangeduid. 
Vreemdelingen zijn dus niet per definitie illegaal. Pas als een persoon niet in het bezit is van een 
geldige verblijfsvergunning - en dus zonder toestemming in Nederland is – is er sprake van een 
illegale vreemdeling. Illegale vreemdelingen worden door sommige organisaties ook 
ongedocumenteerden genoemd. Wanneer een illegale vreemdeling Nederland niet zelfstandig 
verlaat, dan loopt hij of zij het risico om te worden aangehouden en uitgezet. Zij zullen om die 
reden zoveel mogelijk onopgemerkt willen blijven. Met dit laatste zal rekening moeten worden 
gehouden bij het toepassen van methoden voor het schatten van de omvang van de populatie.  
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Figuur 1.1 Trendanalyse illegalenschatting 1997-2013 

 
Bron: Van der Heijden, Cruyff en Van Gils, 2015. 

 
De meest recente schattingen voor andere EU-landen zijn voor het jaar 2007 of 2008. 
Het Clandestino project heeft in opdracht van de Europese Unie schattingen gemaakt 
voor 12 EU-landen voor de jaren 2002, 2005 en 2008. Deze schattingen zijn op basis van 
aanvullende informatie geëxtrapoleerd naar alle EU-landen. In 2002 leven er naar 
schatting 3,1 tot 5,3 miljoen illegale vreemdelingen in de EU.3 Tussen 2002 en 2008 
neemt het aantal illegale vreemdelingen in de EU sterk af, vooral door toetreding van 
nieuwe landen tot de EU waardoor de status van inwoners van deze landen is gewijzigd 
en zij niet langer als illegaal in andere EU-landen verblijven. Voor 2008 is de schatting 
voor de EU met 27 landen mede daardoor gedaald naar 1,9 tot 3,8 miljoen illegale 
vreemdelingen. Groot-Brittannië heeft een relatief grote populatie illegale vreemdelingen. 
Gordon e.a. (2009) schatten voor eind 2007 het aantal illegale vreemdelingen, inclusief 
hun kinderen, in Groot-Brittannië op 618.000, met een betrouwbaarheidsinterval van 
417.000 tot 863.000.4 Ruim een vijfde (22%) van alle illegalen in de EU zou daarmee in 
Groot-Brittannië verblijven. Voor Nederland komt dit op 1,0% tot 1,7%. Ter vergelijking: 
van alle Europeanen woonde in 2007 12% in Groot-Brittannië tegenover 3,3% in 
Nederland. 
 

                                                             
3 CLANDESTINO Project (2009). Final Report: Undocumented Migration: Counting the Uncountable. Data 
and Trends Across Europe. EU, Brussel. 
4 Gordon, I., K. Scanlon, T. Travers, C. Whitehead (2009). Economic impact on the London and UK 
economy of an earned regularisation of irregular migrants to the UK. London School of Economics, 
Londen. 
 

EU-onderdanen zijn verplicht zich na drie maanden in te schrijven in Nederland. Zij kunnen een 
boete krijgen als ze dat niet doen. Zij mogen ook na deze drie maanden wel in Nederland blijven 
wonen en kunnen om dat verzuim niet het land worden uitgezet. De inschrijving bevestigt hun 
recht op verblijf. Omdat EU-onderdanen het recht hebben in Nederland te verblijven, ook als zij 
zich niet hebben ingeschreven, beschouwen wij ze niet als illegale vreemdelingen. 



 

Inleiding 3 

Schattingsmethode 
Voor de eerdere schattingen is gebruik gemaakt van de vangst-hervangstmethode 
volgens het afgeknotte Poissonmodel. Bij deze methode wordt het aantal personen uit de 
populatie dat niet is geobserveerd geschat op basis van het aantal personen uit de 
populatie dat minimaal één keer is geobserveerd. De veronderstelling van dit model is 
dat het aantal observaties een theoretische kansverdeling volgt (de zogenoemde 
poissonverdeling). Elke persoon in de registratie krijgt – op basis van covariaten - een 
poissonparameter (tussen 0 en 1) die zijn trekkans bepaalt. Op basis van de trekkans 
van personen die in de registraties zijn opgenomen kan worden geschat hoeveel 
personen – met dezelfde kenmerken – nooit zijn waargenomen. Door dit voor alle 
personen in de registraties na te gaan en de verkregen schatting op te tellen kan de 
bekende, onbekende en totale omvang van de populatie worden geschat.   
 
Deze schattingsmethode is toegepast op gegevens over aanhoudingen van illegale 
vreemdelingen uit het landelijke registratiesysteem van de Vreemdelingenpolitie. Bij de 
schatting voor het jaar 2009 was in eerste instantie ook gebruik gemaakt van registraties 
van de Koninklijke Marechaussee. Dat bleek achteraf onterecht, omdat hierin mensen 
zijn opgenomen die door de Koninklijke Marechaussee direct aan de grens zijn 
geweigerd. Er kon niet met zekerheid worden vastgesteld of zij tot de verblijfspopulatie 
behoren en om die reden zijn zij niet in de schattingen voor 2009 verdisconteerd.   
 
Conferentie zomer 2015 
Hoewel een vangst-hervangstschatting met het afgeknotte Poissonmodel op basis van 
een methoden vergelijking het meest frequent is toegepast voor de Nederlandse 
illegalenschatting, geldt voor alle methoden voor het schatten van de omvang van 
verborgen populaties dat zij beperkingen, kwetsbaarheden en onzekerheden kennen. Dat 
– in combinatie met de bijstelling voor de cijfers uit 2009 – maakt dat het WODC in 2015 
heeft besloten andere methoden en technieken toe te willen passen voor het valideren 
van de vangst-hervangst schattingsmethode gebaseerd op data van de politie over 
illegale vreemdelingen.   
 
In een hiervoor door het WODC georganiseerde conferentie met methodologische en 
inhoudelijke experts in de zomer van 2015 is vastgesteld dat de kwetsbaarheid van de 
illegalenschatting kan worden verminderd door gebruik te maken van triangulatie. 
Triangulatie wil zeggen dat een fenomeen wordt onderzocht met meerdere, 
onafhankelijke methoden. De mate waarin de resultaten van deze onderzoeken 
convergeren levert informatie op over de waarde die aan de resultaten kan worden 
toegekend.   
 
Om triangulatie te kunnen toepassen is het van belang dat er alternatieve, 
onafhankelijke data en methoden beschikbaar zijn waarmee een schatting gemaakt kan 
worden. Daarnaast dienen de data van voldoende kwaliteit te zijn en te voldoen aan de 
voorwaarden die de methode aan de data stelt. In de conferentie zijn twee alternatieve 
methoden genoemd die hiervoor in aanmerkingen zouden kunnen komen, namelijk de 
multiplier methode en de sociale netwerkbenadering. Daarnaast zijn verschillende 
bronnen besproken die mogelijk kunnen worden ingezet bij het trianguleren, namelijk 
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registraties van gemeentelijke lijkschouwers en zorgverleners, gegevens over indirecte 
consumptie, sociale mediagegevens en gebruik van mobiele telefoondata. 
 
Het WODC heeft Breuer&Intraval opdracht gegeven een vooronderzoek uit te voeren, 
waarin de praktische geschiktheid en de beschikbaarheid van aanvullende data en 
methoden voor het uitvoeren van een illegalenschatting worden onderzocht. De data en 
methoden die in de conferentie zijn genoemd, vormden het startpunt voor dit 
vooronderzoek.  
 
 
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
De probleemstelling van het vooronderzoek is drieledig en luidt als volgt: 
- Welke methoden en data zijn geschikt om in de toekomstige illegalenschatting te 

worden gebruikt ter validatie van de vangst-hervangstschatting?  
- Welke kwaliteit mag van de inzet van deze methoden worden verwacht? 
- Met welke kosten en tijdsbeslag moet rekening worden gehouden? 
 
Deze probleemstelling valt uiteen in verschillende onderzoeksvragen:  
1. Zijn de methoden die tijdens de ronde-tafelconferentie naar voren zijn gebracht 

geschikt om bij de illegalenschatting te worden ingezet bij het trianguleren van de 
resultaten van de vangst-hervangst schatting? 

2. Zijn de data die tijdens de ronde-tafelconferentie zijn aangedragen geschikt om te 
worden ingezet bij het trianguleren van de resultaten van een vangst-hervangst 
schatting? 

3. Welke andere methoden komen in aanmerking om bij de toekomstige 
illegalenschatting te worden ingezet ter validatie van de resultaten van de vangst-
hervangst schatting en waarom is dat? 

4. Welke andere data komen in aanmerking om bij de toekomstige illegalenschatting te 
worden ingezet ter validatie van de resultaten van de vangst-hervangst schatting en 
waarom is dat? 

 
 
1.3 Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoek is verdeeld in twee verschillende onderdelen. In het eerste ligt de focus op 
het inventariseren van de beschikbare schattingsmethoden, terwijl we ons in het tweede 
onderdeel richten op het in kaart brengen van de potentiële databronnen. De 
opbrengsten van beide onderdelen moeten in samenhang worden bezien om tot een 
overzicht van de meeste kansrijke schattingsmethoden te kunnen komen wanneer 
rekening wordt gehouden met beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van de 
potentiële databronnen. 
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Deel I: Inventarisatie schattingsmethoden 
Het eerste onderdeel van het onderzoek richtte zich op de schattingsmethoden. De 
conferentie in de zomer van 2015 vormde hiervoor het uitgangspunt. Bij die conferentie 
zijn twee methoden aangedragen als mogelijke schattingsmethoden voor het 
trianguleren van de vangst-hervangstschatting, namelijk de multipliermethode en de 
sociale netwerkbenadering. Allereerst zijn we nagegaan welke andere methoden ook 
mogelijk bruikbaar zijn. Hiervoor hebben we onder andere gebruik gemaakt van hierover 
beschikbare literatuur en de kennis van experts binnen ons netwerk. 
 
Vervolgens hebben we voor de mogelijke bruikbare methoden - op basis van aanvullende 
literatuur en verdiepende gesprekken - uitgezocht in hoeverre deze in aanmerking 
komen voor schatting (door middel van triangulatie). Per methode zijn we 
achtereenvolgens nagegaan:  
• Aan welke aannames moet worden voldaan om de methode toe te passen; 
• Welke eisen de methode stelt aan de data; 
• Wat de consequenties zijn als niet (volledig) aan deze eisen wordt voldaan; 
• Of en hoe gecorrigeerd kan worden voor schending van de aannames. 
 
Deel II: Inventarisatie data 
Het tweede onderdeel focuste zich op de beschikbare databronnen. In de conferentie zijn 
vier databronnen aangedragen die bruikbaar zouden kunnen zijn voor het trianguleren 
van de vangst-hervangstschatting, namelijk registraties van gemeentelijke lijkschouwers 
en zorgverleners, gegevens over indirecte consumptie, sociale mediagegevens en gebruik 
van mobiele telefoondata. Deze bronnen hebben we als uitgangspunt genomen voor de 
dataverzameling van het vooronderzoek.  
 
Brainstormsessies 
Allereerst zijn een tweetal brainstormsessie georganiseerd, waarbij alle onderzoekers en 
wetenschappelijk adviseur Marinus Spreen aanwezig waren. Het doel van deze 
brainstorm was om de lijst met vier potentiele databronnen uit te breiden. Gedurende 
deze sessies kwam het onderzoeksteam al snel tot de conclusie dat bij het zoeken naar 
potentiële databronnen van belang is te onderkennen dat de populatie illegalen in 
Nederland zeer heterogeen is. Subpopulaties verschillen sterk van elkaar als het gaat om 
herkomst, verblijfsplaats, hulpafhankelijkheid en problematiek en daarmee ook in de 
wijze waarop zij zijn terug te vinden in bronnen. 
 
De groep illegalen is een zeer diverse groep. Migratiemotieven van illegalen variëren en 
kunnen bestaan uit een combinatie van verschillende motieven, onder meer politieke, 
economische, sociale en individuele motieven. Onder hen zijn vreemdelingen van wie de 
tijdelijke reguliere vergunning of het visum is verlopen, arbeidsmigranten die zelfstandig 
naar Nederland zijn gekomen, uitgeprocedeerde asielzoekers en buitenlandse mannen of 
vrouwen met eventuele kinderen van wie de relatie met hun (Nederlandse) partner is 
verbroken voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning. Ook de 
manier waarop illegalen Nederland inreizen verschilt. Sommige illegalen hebben nooit om 
een verblijfsvergunning verzocht, van andere illegalen is de verblijfsvergunning verlopen 
en van weer anderen is de aanvraag om een verblijfsvergunning afgewezen. Sommige 
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illegalen hebben de grens legaal gepasseerd, anderen gebruikten valse papieren of 
kwamen met de hulp van een mensensmokkelaar. De toekomstplannen van de illegalen 
variëren eveneens. Sommigen proberen zo lang mogelijk in Nederland te blijven, terwijl 
anderen willen doormigreren of juist teruggaan naar het land van herkomst. 
 
Een eerste belronde - in combinatie met een zoekslag op het internet – leverde op dat 
illegalen geen uitkering kunnen krijgen, geen woning kunnen huren bij een 
woningcorporatie en geen toegang hebben tot algemene verstrekkingen en 
voorzieningen, ook niet als die zijn gericht op armoedebestrijding of opvang, zoals de 
voedselbank of de nachtopvang. Verder hebben illegalen wel recht op onderwijs als ze 
jonger zijn dan 18 jaar en moeten zij medisch noodzakelijke zorg en rechtsbijstand 
kunnen ontvangen. Ook als illegale vreemdelingen onopgemerkt willen blijven, zijn er 
momenten waarop zij in contact moeten komen met (zorg)instanties of 
(hulp)organisaties die hen in hun dagelijkse bestaan kunnen ondersteunen. Een deel van 
hen krijgt immers, net als legaal in Nederland verblijvende personen, te maken met de 
geboorte van kinderen, ziekte, overlijden en/of ongevallen. Deze denkwijze is door ons 
vertaald in een concreet onderzoekskader waarbinnen we de zoektocht naar potentiële 
databronnen om het aantal illegalen in Nederland te schatten hebben uitgevoerd. 
 
Onderzoekskader 
Het door ons opgestelde onderzoekskader bestaat uit tien categorieën: 1. Wet- en 
regelgeving; 2. Zorg; 3. Gegevens indirecte consumptie; 4. Sociale media; 5. Mobiele 
telefoondata; 6. Instanties; 7. Organisaties; 8. Voorzieningen; 9. Huisvesting; en 10. 
Onderwijs. Eerst is een inventarisatie uitgevoerd om na te gaan met welke instanties en 
organisaties (die (persoons)gegevens registreren) illegalen in contact komen. Vervolgens 
is een verdiepingsslag gemaakt om na te gaan in hoeverre de bronnen bij deze potentiële 
bronbezitters beschikbaar, bruikbaar en toegankelijk zijn. 
 
Eerste inventarisatie 
Voor elk van deze tien categorieën zijn we nagegaan met welke instanties en 
organisaties die eronder vallen illegalen in contact zouden kunnen komen. Immers, waar 
dit het geval is, worden mogelijk ook gegevens over illegalen geregistreerd die we voor 
de schatting zouden kunnen gebruiken. Deze eerste inventarisatie leverde een groot 
aantal (47) instellingen en organisaties op. Met al deze instellingen en organisaties is 
telefonisch contact gezocht en/of zijn relevante documenten verkregen of verzameld. 
 
In het gesprek werden een drietal zaken uitgevraagd, te weten: 
• of en op welke wijze illegalen in contact komen met de betreffende instantie of 

organisatie;  
• om hoeveel en wat voor categorieën illegalen, gezien de grote diversiteit, het dan gaat 

bij de betreffende instantie of organisatie; en 
• of de betreffende instantie of organisatie (persoons)gegevens van deze illegalen 

vastlegt. 
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Verdieping 
Er bleven na de eerste inventarisatie binnen de tien categorieën uiteindelijk 25 
bronbezitters over, waarmee we de verdieping zijn ingegaan, namelijk: 
 

1. Basis Voorziening Vreemdelingen: Ministerie van V&J 
2. Zorg: Het Centraal Administratie Kantoor (CAK); gemeenten; en huisartsen 
3. Gegevens indirecte consumptie: Voedingscentrum 
4. Sociale media: Buitenlandsepartner.nl; en mixed-couples.nl 
5. Mobiele telefoondata: CBS 
6. Partners vreemdelingenketen: Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V); en Inspectie 

SWZ 
7. Organisaties: Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS); Dokters 

van de Wereld; Vluchtelingenwerk NL; International Organisation for Migration 
(IOM); LAMPION (Landelijk Informatie en adviespunt voor de gezondheidszorg voor 
illegalen en niet-toegelaten asielzoekers); ASKV Steunpunt vluchtelingen; Project 
MOO (Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden); Inlia (Internationaal Netwerk 
van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers); en enkele Kerkelijke 
organisaties 

8. Voorzieningen:  Bed-bad-brood-voorzieningen; MO Nachtopvang; en voedselbanken  
9. Huisvesting: Particuliere verhuurders 
10. Onderwijs: DUO; en scholen. 
 
Met bronbezitters is wederom telefonisch contact opgenomen of zijn aanvullende 
documenten verkregen of verzameld. Het doel van de verdieping was om na te gaan in 
hoeverre zij databronnen in bezit hebben die beschikbaar, bruikbaar en toegankelijk zijn 
voor het schatten van het aantal illegalen in Nederland. Onder deze drie termen verstaan 
we in dit vooronderzoek het volgende: 
• Beschikbaarheid: in hoeverre zijn er bij de instanties of organisatie 

(persoons)gegevens over illegalen vastgelegd. 
• Bruikbaarheid: indien beschikbaar; in hoeverre kan de databron worden gebruikt 

voor de verschillende schattingsmethoden gezien de eisen die deze aan de data 
stellen. 

• Toegankelijkheid: indien beschikbaar en bruikbaar; in hoeverre kan de data - 
rekening houdend met onder andere kosten en/of tijdsbeslag - daadwerkelijk ter 
beschikking worden gesteld aan onderzoekers om de schattingen mee uit te voeren. 

 
Er dient hierbij te worden opgemerkt dat de gesprekken in de verdieping - logischerwijs - 
nieuwe aanknopingspunten en contacten opleverden die niet waren meegenomen in de 
eerste inventarisatie. Er ontstond derhalve een langer lopende communicatie waardoor 
een steeds completer beeld van de beschikbare databronnen bij instanties en 
organisaties is ontstaan.  
 
Uitwerking kansrijke methoden 
De opbrengsten van onderdeel I en II zijn vervolgens in samenhang bezien. Op deze 
wijze zijn we tot enkele kansrijke schattingsmethoden gekomen in combinatie met de 
beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van de diverse databronnen. De 
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uitwerking van deze kansrijke methoden leidt tot de conclusies van dit vooronderzoek 
alsmede het startpunt voor de daadwerkelijke schatting van het aantal illegalen in 
Nederland.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
In het tweede hoofdstuk bespreken we een enkele schattingsmethoden die mogelijk 
geschikt zijn om het aantal illegalen te schatten. Vervolgens gaan we in het derde 
hoofdstuk in op de mogelijk beschikbare databronnen aan de hand van het door ons 
opgestelde onderzoekskader. In het laatste hoofdstuk brengen we methoden en 
databronnen bij elkaar en concluderen we welke databronnen geschikt zijn in combinatie 
met welke methode en hoe daarbij tot triangulatie kan worden gekomen. 
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2. METHODEN 
 
 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op enkele methoden die mogelijk in aanmerking komen om 
de populatie illegalen in Nederland te schatten. Eerst gaan we in op vangst-hervangst 
c.q. capture-recapture (twee varianten) en multipliermethode. Vervolgens behandelen we 
hoe deze methoden toegepast kunnen worden door middel van een sociale 
netwerkbenadering, alvorens een ‘theorie gestuurde’ methode te beschrijven waarbij een 
combinatie van methoden wordt toegepast. We geven steeds een korte beschrijving van 
de methode en hoe daarmee een verborgen populatie kan worden geschat. Ook 
behandelen we wat de aannames en eisen zijn die de methode aan de data stelt, wat de 
gevolgen zijn als deze aannames worden geschonden en hoe voor schending kan worden 
gecorrigeerd. We sluiten af met welke methoden volgens ons het meest kansrijk zijn. 
 
 
2.1 Vangst-hervangst c.q. capture-recapture 
 
De eerste methode is vangst-hervangst c.q. capture-recapture. Deze methode is 
afkomstig uit de biologie en wordt gebruikt om de grootte van een dierenpopulatie te 
schatten op basis van enkele parameters.1,2 Een deel van de dieren wordt gevangen en 
gemarkeerd, waarna op basis van het aantal gemarkeerde dieren in een latere vangst 
een schatting kan worden gemaakt van de omvang van de populatie.3 De vangst-
hervangstmethode komen we tegenwoordig ook in andere onderzoeksvelden tegen. In de 
sociale wetenschappen wordt de methode gebruikt om de incidentie en prevalentie van 
sociale fenomenen – zoals illegaliteit, kindermishandeling, huiselijk geweld en 
georganiseerde criminaliteit op het internet – te schatten.4,5,6 
 
Sociaalwetenschappelijke omvangschattingen, zoals die van het aantal illegalen in 
Nederland, kunnen worden gedaan op basis van bestaande registratiebestanden, mits 
deze gegevens bevatten die voortvloeien uit het te schatten verborgen gedrag.7,8 Er zijn 
daarbij twee hoofdstromen te onderscheiden. Eén waarbij wordt geschat op basis van 

                                                             
1 Leslie, P.H., Chitty, D. (1951). The Estimation of Population Parameters from Data Obtained by Means of the 
Capture-Recapture Method: I. The Maximum Likelihood Equations for Estimating the Death-Rate 
2 Heijden, P.G.M. van der, R. Hirasing (2001). Dwalingen in de methodologie. XXX. De vangst-
hervangstmethode. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 145(4), 161-163. 
3 Southwood, T.R.E., P.Henderson (2000). Ecological Methods, 3rd edn. Blackwell Science, Oxford. 
4 Van der Heijden, Cruyff en Van Gils (2015). Schattingen illegaal in Nederland Verblijvende vreemdelingen. 
Universiteit van Utrecht. 
5 Böhning, D., P.G.M. van der Heijden (2009). Recent developments in life and social science applications of 
capture-recapture methodes. AStA Advanced Statistic Analysis 92, 1-2. 
6 Yeo, L.M., McCrea, R.S., Roberts, D.L. (2016) A novel application of mark-recapture to examine behaviour 
associated with the online trade in elephant ivory. PeerJ, 5(3048), DOI 10.7717/peerj.3048. 
7 Buster, M.C.A., W. van den Brink (2001). Dwalingen in de methodologie. XXXI. Het schatten van deels 
verborgen populaties: heroïneverslaafden in Amsterdam Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 145(4), 
161-163. 
8 Heijden, P.G.M. van der, R. Hirasing (2001). Dwalingen in de methodologie. XXX. De vangst-
hervangstmethode. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 145(4), 161-163. 
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meerdere koppelbare registraties en een ander waarbij wordt geschat op basis van één 
registratie en hoe vaak dezelfde persoon daarin voorkomt.9 
 

Variant 1. Meerdere registraties 
Bij het schatten van de omvang op basis van meerdere registraties bepaalt de mate van 
overlap tussen de registraties de hoogte van de schatting. Daarbij geldt dat hoe lager de 
overlap is des te hoger de omvangschatting en andersom. Om dit principe te illustreren is 
in tabel 1 een fictief voorbeeld gegeven van twee registratiebestanden, waarvan de 
eerste (A) 100 personen omvat en de tweede (B) uit 150 personen bestaat. 
 

In dit eenvoudige voorbeeld overlappen de registraties elkaar deels: 25 personen komen 
in zowel A als B voor, terwijl we (75+125=) 200 personen slechts in één van beide 
registraties tegenkomen. De totale omvang kan worden berekend door het totale aantal 
uit registratie A te vermenigvuldigen met het totale aantal in registratie B en dit 
vervolgens te delen door het aantal overlappende gevallen: ((100*150)/25=) 600.  
 

Om tot deze schatting van de omvang van de totale populatie te komen is het ‘verborgen 
deel’ van de populatie (dat in geen van beide registraties voorkomt) ‘bijgeschat’. De 
ontbrekende cel in de tabel is als volgt ingevuld: ((75x125)/25=) 375. Sommatie van de 
marginalen (150+450 en 100+500) levert weer dezelfde totale omvang van 600 op.  
 

Tabel 1 Voorbeeld omvangschatting op basis van capture-recapture met twee registraties 
Registratie A ® 

Registratie B ¯ 
Komt voor Komt niet voor Totaal 

Komt voor 25 75 100 

Komt niet voor 125 ((75 x 125)/25= 375 125 + 375 = 500 

Totaal 150 75 + 375 = 450 (100*150)/25 = 600 
 

Aannames en schending 
Voor het kunnen toepassen van vangst-hervangstmethoden op basis van meerdere 
registraties moet worden voldaan aan een zestal aannames c.q. eisen. In de praktijk 
blijkt het doorgaans niet mogelijk om aan alle aannames en eisen te voldoen. Wanneer 
de aannames worden geschonden heeft dit consequenties voor de schatting van de 
omvang. Hieronder behandelen we zowel de aannames als de consequenties van 
schending ervan. 
 

- 1. Onafhankelijkheid tussen registraties 
De eerste aanname betreft die van onafhankelijkheid tussen de registraties. Dit betekent 
dat de kans dat een persoon in de eerste registratie is opgenomen niet mag afhangen 
van het feit dat de persoon in een andere registratie voorkomt of andersom.10,11 In het 
geval van twee registraties moet er sprake zijn van volledige onafhankelijkheid om tot 
een schatting te komen. Volledige onafhankelijkheid is wenselijk bij drie of meer 
registraties, maar niet noodzakelijk; er kan hiervoor statistisch worden gecorrigeerd. 
                                                             
9 Oosterlee, A., R.M. Vink (2006). De omvang van huiselijk geweld in Haarlem: Een schatting met de 
vangsthervangst analysemethode, toegepast op de gegevens uit een registratieproject van acht ketenpartners 
binnen het Haarlemse project Geweld in het gezin Hulpverleningsdienst GGD Kennemerland: Haarlem. 
10 Spreen, M., S. Bogaerts (2015). B-graph sampling to estimate the size of a hidden population. Journal of 
offcial statistics, 4(31), 723-736. 
11 Brittain, S., D. Böhning (2009) Estimators in capture–recapture studies with two sources. AStA 
AdvancedStatistic Analysis 93, 23-47. 
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Bij schending van deze aanname is er sprake van afhankelijkheid tussen de registraties. 
Er zijn twee soorten te onderscheiden: positieve en negatieve afhankelijkheid. Bij 
positieve afhankelijkheid heeft een persoon uit de eerste registratie een grotere kans om 
ook in de tweede registratie voor te komen. Dit leidt tot een grotere overlap en een 
onderschatting. In het geval van negatieve afhankelijkheid heeft een persoon uit de 
eerste registratie een verminderde kans om in de tweede registratie voor te komen. 
Daardoor valt de overlap kleiner uit, hetgeen tot een overschatting van de omvang 
leidt.12 
 
- 2. Gesloten populatie 
De tweede aanname is dat de populatie waarvan de omvang wordt bepaald ‘gesloten’ is. 
Voor de samenleving geldt dat deze sterk aan verandering onderhevig is: tijdens en na 
de totstandkoming van registraties zullen nieuwe personen tot de populatie toetreden 
(geboorte en immigratie), terwijl anderen uit beeld raken (sterfte en emigratie). De 
aanname van een gesloten populatie stelt dat de populatie duidelijk afgebakend moet 
zijn (geografisch en tijdsperiode) en dat we er redelijkerwijs van uit moeten kunnen gaan 
dat de populatie niet al te veel verandert tijdens het uitvoeren van de schatting.13 
Onderzoek laat zien dat de schending van deze aanname doorgaans leidt tot hogere 
omvangschattingen van de populatie en dat dit effect toeneemt met de lengte van de 
observatieperiode.14 
 
- 3. Geen foutieve vangsten  
De derde aanname voor het toepassen van vangst-hervangstmethoden stelt dat er geen 
sprake mag zijn van ‘over- of onderdekking’ van de bronnen als gevolg van fout-
positieve of fout-negatieve vangsten. Deze situatie ontstaat als de registraties 
onvoldoende informatie bevatten om te identificeren of personen al dan niet tot de te 
schatten populatie (in dit geval in Nederland verblijvende illegalen) behoren. Als de 
theoretische aanname op basis waarvan wordt gekoppeld niet correct is komen foute 
koppelingen tot stand, waardoor personen die niet tot de populatie behoren toch worden 
meegerekend in de schatting of onterecht buiten beschouwing worden gelaten.15 Bij 
schending van deze aanname geldt, dat in het geval van te veel onterechte koppelingen 
(fout-positieven) de schatting te laag uitvalt, terwijl te veel gemiste koppelingen (fout-
negatieven) tot een overschatting van de omvang zal leiden.  
 
- 4. Alle personen hebben een kans om in de registratie voor te komen 
De vierde aanname is dat niet-geregistreerde personen van de te schatten populatie 
(met dezelfde kenmerken als geregistreerde personen) een kans hebben om in alle te 
gebruiken registraties voor te komen, waardoor alle relevante subpopulaties in de 
registraties vertegenwoordigd zijn. Deze aanname wordt bijvoorbeeld geschonden als er 
                                                             
12 B. Hook, E. and R. Regal, R. (1993). Effect of variation in probability of ascertainment by sources ("variable 
catchability") upon "capture-recapture" estimates. American Journal of Epidemiology, 137(1148). 
13 Sikkel, D., P.G.M. van der Heijden, G. van Gils (2006) Methoden voor omvangschattingen van verborgen 
populaties, met name illegalen. WODC, Den Haag. 
14 Cruyff, M.J.L.F., P.G.M. van der Heijden (2003) Benutting HKS en ontwikkeling vangst -hervangstmethoden. 
WODC, Den Haag. 
15 Veen, H. van der, S. Bogaerts (2010) Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het 
vangsthervangst-, slachtoffer-, en daderonderzoek 2007-2010. Onderzoek en Beleid, nr. 288, WODC, Den 
Haag. 
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sprake is van een afwijkende subpopulatie die zich zelden mixt, zoals kluizenaars, die 
een verminderde kans hebben om in één van de registraties voor te komen. Het deel van 
de populatie dat niet in de registraties wordt aangetroffen kan niet worden meegenomen 
in de schatting, waardoor deze te laag uitvalt.16 
 
- 5. Identificatie unieke personen (geen dubbele records) 
De vijfde aanname is dat er in de registraties unieke personen kunnen worden 
geïdentificeerd, zodat er geen dubbele records voorkomen. Elke record in alle te 
gebruiken registraties dienen te staan voor één uniek persoon. Naast het feit dat de 
registratiebestanden waarschijnlijk niet gekoppeld kunnen worden als niet aan deze 
aanname is voldaan, resulteert schending in een overschatting. Als personen meer dan 
één keer in dezelfde registratie zijn opgenomen hebben zij een hogere trekkans dan 
anderen. Hierdoor kunnen zij ten onrechte meerdere keren worden meegenomen in de 
omvangschatting, waardoor de schatting te hoog uitvalt. 
 
- 6. Perfecte koppeling 
De zesde aanname, die van toepassing is bij vangst-hervangst op basis van twee of meer 
registraties, is dat er geen koppelfouten worden gemaakt tussen de registraties. We 
onderscheiden twee soorten koppelfouten. Ten eerste kan er sprake zijn van gemiste 
koppelingen c.q. ‘false negatives’. Dit wil zeggen dat hetzelfde element (bijvoorbeeld een 
persoon die illegaal in Nederland verblijft) wel in beide bestanden voorkomt, maar dat er 
ten onrechte niet wordt gekoppeld. Ten tweede kan er sprake zijn van miskoppelingen 
c.q. ‘false positives’, hetgeen betekent dat twee verschillende illegalen ten onrechte voor 
dezelfde worden aangezien en aan elkaar worden gekoppeld.17 
 
Deze twee soorten koppelfouten hebben tegenovergestelde effecten op de uitkomst van 
de omvangsschatting. Als er koppelingen worden gemist (false negatives) valt de overlap 
tussen de registraties kleiner uit dan daadwerkelijk het geval is, hetgeen leidt tot een 
overschatting van de populatie. Het tegenovergestelde principe geldt bij onterechte 
koppelingen (false positives): hierdoor valt de overlap tussen de registraties groter uit, 
hetgeen in een onderschatting van de populatie resulteert. Bij schending van deze 
aanname geldt verder dat des te kleiner de overlap tussen twee registraties is, des te 
gevoeliger de uitkomsten zijn voor schending van deze aanname door een niet tot stand 
gebrachte of onterechte koppeling.18 
 
Om te voorkomen dat personen onterecht worden gekoppeld of juist niet kunnen worden 
gekoppeld, moeten in elke te gebruiken registratie unieke personen kunnen worden 
geïdentificeerd en deze identificatie dient op identieke wijze plaats te vinden. Een 
betrouwbare koppeling kan bijvoorbeeld tot stand worden gebracht op basis van het 
Burgerservicenummer (BSN) of unieke identificatoren bestaande uit een combinatie van 
(delen van) de achternaam, geslacht, geboortedatum, postcode en woonplaats.19 
 
                                                             
16 Gerritse, S.C. (2016). An application of population size estimation to official statistics: Sensitivity of model 
assumptions and the effect of implied coverage. PhD Thesis, Universiteit van Utrecht. 
17 Idem 
18 Idem 
19 Snippe, J., R. Mennes, M. Boendermaker, B. Bieleman (2014). Gebundelde Krachten. Evaluatie Samen Doen 
in de buurt in Amsterdam. St. Intraval, Groningen-Rotterdam. 
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Correctie 
Vaak blijken bij schattingen één of meer aannames te worden geschonden. Er is echter 
steeds meer bekend over hoe kan worden gecorrigeerd voor schending van de 
aannames.20,21  
 
Enkele correctiemethoden die kunnen worden toegepast bij schending van de aanname 
van perfecte koppeling zijn de ‘one-way correction’, de ‘symmetric two-way correction 
(kortweg: SC)’ en de ‘asymmetric two-way correction (kortweg: ASC)’. In een recent 
verschenen paper wordt beargumenteerd dat deze methoden ook kunnen worden 
gecombineerd om tot een betere correctie te komen.22 De onderzoekers dienen echter 
alert te zijn op de kwaliteit van de voor vangst-hervangst beschikbare bronnen. In 
sommige gevallen kan de kwalitateit dermate discutabel zijn, dat het niet zinvol is te 
corrigeren. 
 
Als er kenmerken c.q. covariaten ontbreken in de gebruikte registraties dan kan hiervoor 
worden gecorrigeerd. Hierover is volop discussie in de literatuur.23 Een eerste 
mogelijkheid is de zogenoemde ‘complete-subject methode’. Bij deze correctie worden 
alleen personen in de schatting meegenomen die op alle onderscheiden covariaten 
scoren; personen die missende waarden rapporteren worden weggelaten. De 
onderzoeker moet in dat geval genoegen nemen met het feit dat hij bepaalde 
subpopulaties niet in zijn schatting heeft meegenomen en dat dit waarschijnlijk tot een 
onderschatting zal leiden. 
 
Bij de schending van de aannames dient verder nog te worden opgemerkt dat de 
foutmarge kleiner is naarmate de ‘geïmpliceerde dekking’ (Engels: implied coverage) 
hoger is.24 Het hier geldende principe is dat de geïmpliceerde dekking hoger is naarmate 
de overlap tussen de registraties groter is. De schatting is in dat geval robuuster dan bij 
een lagere geïmpliceerde dekking. Het betreft hier weliswaar geen correctiemethode, 
maar een gedachtegang die helpt bij het interpreteren van een schatting. 
 

Variant 2. Eén registratie 
De tweede variant van vangst-hervangst is het schatten van de omvang van de populatie 
op basis van de mate waarin personen herhaaldelijk voorkomen in één bestaande 
registratie.25,26 Er wordt op basis van de databron een lijst van unieke personen gemaakt 
die in de registratie voorkomen, waarbij wordt aangegeven hoe vaak een persoon hierin 
is opgenomen. Deze lijst geeft bij verborgen populaties – per definitie – een incompleet 

                                                             
20 Idem 
21 AStA Advances in Statistical Analysis 2009 volume 93 
22 Wolf, P.-P. de, J. van der Laan, D. Zult (2018). Connecting correction methods for linkage error in capture-
recapture. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
23 Marshall, A., D.G. Altman, P. Royston, R.L. Holder (2010). Comparison of techniques for handling missing 
covariate data within prognosticmodelling studies: a simulation study. BioMed Central Ltd. 
24 Brown, J., O. Abbott, I. Diamond (2006). Dependence in the 2001 One-Number Census Project. Journal of 
the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society), 169(4), 883-902. 
25 Kuppens, J.M.M., P. van der Heijden, H. Ferwerda (2007). Registraties huiselijk geweld bekeken. Een 
vooronderzoek in het kader van vangst-hervangst-schattingen. Advies- en onderzoeksgroep Beke, 
Arnhem/Universiteit Utrecht, Utrecht. 
26 Jansen, C., J. Wolf, P.G.M. van der Heijden (2006). Omvang van de daklozenpopulatie in Zeeland: resultaten 
van een omvangschatting in 2006. Universitair Medisch Centrum St.Radboud, Nijmegen. 
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beeld van de populatie, omdat het verborgen deel van de populatie niet is geregistreerd. 
Met behulp van de gegevens van de personen die wel in de registratie voorkomen kan 
worden geschat hoeveel personen uit de beoogde populatie niet in de registratie 
voorkomen. 
 
Bij deze manier van schatten speelt de zogenoemde Poissonverdeling een belangrijke 
rol.27 Het betreft een kansverdeling die wordt gebruikt om het voorkomen van unieke 
personen te voorspellen. Elke persoon in de registratie krijgt een Poissonparameter 
(tussen de 0 en de 1) die zijn trekkans bepaalt. Om de parameter te bepalen wordt 
gebruik gemaakt van zogenoemde covariaten (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en 
woonplaats).28 Op basis van de met de Poissonparameter bepaalde trekkans van 
personen die in de registraties zijn opgenomen kan worden geschat hoeveel personen – 
met dezelfde kenmerken – nooit zijn waargenomen. Door dit voor alle personen in de 
registraties na te gaan en de verkregen schattingen op te tellen kan ook de onbekende 
(en dus de totale omvang) van de populatie worden geschat. 
 
Het schatten op basis van één registratie kan het best worden geïllustreerd aan de hand 
van een fictief voorbeeld. Stel dat een waargenomen persoon - die dus in het 
registratiebestand voorkomt - een Poissonparameter heeft van 0,25. Dat betekent dat de 
kans van deze persoon om minimaal één keer te zijn waargenomen 25% is. Hieruit volgt 
dat, als er vier personen met een kans van 25% zijn in de gehele populatie, we er daar 
één van zullen tegenkomen in ons registratiebestand. Dat betekent dat we kunnen 
aannemen dat er voor deze ene persoon die wel in de registratie voorkomt, er drie 
personen zijn (met dezelfde kenmerken) die niet in de registratie voorkomen en die erbij 
mogen worden geschat. Deze bewerking wordt voor elke waargenomen persoon 
toegepast en de verkregen schattingen worden opgeteld om tot de totale omvang van de 
populatie te komen.29 
 

Aannames en schending 
Bij toepassing van de vangst-hervangstmethode op basis van één registratie moet 
worden voldaan aan een vijftal aannames c.q. eisen. Voor het grootste deel zijn dat 
dezelfde aannames als bij de variant op basis van twee of meer registraties. We 
behandelen de aannames hieronder evenals de consequenties van het schenden ervan. 
 
- 1. Onafhankelijkheid van de observaties 
De eerste aanname is dat binnen de enkele registratie de observaties onafhankelijk van 
elkaar zijn. Dit wil zeggen dat de kans dat eenzelfde persoon voor de tweede keer wordt 
opgenomen in de registratie niet afhankelijk mag zijn van het feit dat hij of zij al in de 
registratie voorkomt. Het schenden van deze aanname kan zowel een over- als 
onderschatting tot gevolg hebben. Een verhoogde kans om nogmaals waargenomen te 
worden leidt tot een onderschatting, terwijl een verminderde kans om nog een keer voor 
te komen in een overschatting resulteert. 
                                                             
27 Poisson, S.D. (1838). Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile 
précédées des règles générales du calcul des probalités. 
28 Pollock, K.H. (2010). The use of auxiliary variables in capture-recapture modelling: An overview. Journal of 
apllied statistics, 29, 85-102. 
29 Heijden, P.G.M. van der, M. Cruyff, G. van Gils (2009). Omvang huiselijk geweld in Nederland. Universiteit 
Utrecht, Utrecht. 
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- 2. Gesloten populatie 
Ook bij de variant op basis van één registratie geldt de aanname dat de populatie 
waarvan de omvang wordt geschat ‘gesloten’ is. Dit wil zeggen dat deze duidelijk 
afgebakend is (geografisch en tijdsperiode) en dat de elementen daarbinnen niet te veel 
veranderen tijdens de periode van onderzoek. Met betrekking tot de tweede aanname 
van een gesloten populatie blijkt uit onderzoek dat de schending ervan leidt tot hogere 
omvangschattingen van de populatie en dat dit effect toeneemt met de lengte van de 
observatieperiode.30 
 
- 3. Geen foutieve vangsten 
Net als bij de variant op basis van twee of meer registraties mag geen sprake zijn van 
‘over- of onderdekking’ van de bron vanwege fout-positieve of fout-negatieve vangsten. 
Om foutieve vangsten te voorkomen dient duidelijk te worden afgebakend wanneer 
personen tot de te schatten populatie behoren en dient de informatie die nodig is om dit 
te bepalen beschikbaar te zijn in de registratie. De schending van deze aanname kan 
zowel tot een over- als onderschatting leiden. Als de afbakening van het onderzochte 
fenomeen te breed is geformuleerd, is er sprake van een overschatting, terwijl een te 
enge formulering waarschijnlijk tot een onderschatting zal leiden.31 
 
- 4. Alle personen hebben een kans om in de registratie voor te komen 
Ook bij deze variant is vereist dat niet-geregistreerde personen (met dezelfde kenmerken 
als geregistreerde personen) een kans hebben om in de registratie voor te komen. Alle 
relevante subpopulaties dienen te zijn vertegenwoordigd. Als er sprake is van een 
afwijkende subpopulatie die zich niet of nauwelijks mengt met andere, dan kan het zijn 
dat personen uit die subpopulatie geen kans hebben om in de registratie voor te komen. 
Dat deel van de populatie zal dus ook niet in de schatting worden meegenomen en 
kenmerken van deze personen zullen ondervertegenwoordigd zijn in de schatting. 
 
De schending van deze aanname kan zowel tot een onder- als een overschatting van de 
omvang leiden. Bij de vangst-hervangst methode wordt de omvang bepaald door 
verhoudings-getallen te extrapoleren op basis van de Poissonparameter. Het ontbreken 
van een deel van de populatie is van invloed op deze paramaters waardoor ze – 
afhankelijk van welk deel van de populatie wordt gemist – kleiner of groter kunnen 
uitvallen en tot zowel over- als onderschatting kunnen leiden.32 
 
- 5. Identificatie unieke personen 
Ondanks dat er bij deze variant geen databestanden hoeven te worden gekoppeld, is het 
noodzakelijk dat unieke personen kunnen worden geïdentificeerd. Anders kan immers 
niet worden nagegaan hoe vaak één persoon in de registratie voorkomt. De identificatie 
kan plaatsvinden door gebruik te maken van het Burgerservicenummer (BSN) of unieke 

                                                             
30 Cruyff, M.J.L.F., P.G.M. van der Heijden (2003). Benutting HKS en ontwikkeling vangst-hervangstmethoden. 
WODC, Den Haag. 
31 Veen, H. van der, S. Bogaerts (2010) Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het 
vangst-hervangst-, slachtoffer-, en daderonderzoek 2007-2010. Onderzoek en Beleid, nr. 288, WODC, Den 
Haag. 
32 Gerritse, S.C. (2016). An application of population size estimation to official statistics: Sensitivity of model 
assumptions and the effect of implied coverage. PhD Thesis, Universiteit van Utrecht. 
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‘identificatoren’ bestaande uit (delen van) de achternaam, geslacht, geboortedatum, 
postcode en woonplaats.33 Als niet voldaan is aan deze derde aanname kan de vangst-
hervangstmethode op basis van één registratie simpelweg niet worden toegepast.  
 
Correctie 
Zoals eerder opgemerkt kan voor ontbrekende kenmerken c.q. covariaten worden 
gecorrigeerd.34 Ten eerste door toepassing van de zogenoemde ‘complete-subject 
methode’. Bij deze correctie worden alleen personen in de schatting meegenomen die op 
alle onderscheiden covariaten scoren; personen die missende waarden rapporteren 
worden weggelaten. De onderzoeker moet in dat geval genoegen nemen met het feit dat 
hij bepaalde subpopulaties niet in zijn schatting heeft meegenomen en hij de omvang 
onderschat. 
 
Andere mogelijkheden zijn het gebruik van het zogenoemde expectation–maximization 
(EM) algoritme en Maximum-likelihood en Multiple-imputation modellen.35 Ondanks dat 
deze methoden aan discussie onderhevig zijn, lijkt het toepassen van het EM-algoritme 
superieur aan het weglaten van records en/of bestanden met ontbrekende covariaten 
(mits er geen records systematisch ontbreken (de ‘Missing-at-Random-aanname’) en er 
is voldaan aan de aanname van onafhankelijkheid tussen de observaties).36 
 
 
2.2 Multipliermethode op basis van registraties 
 
De tweede methode die we behandelen is de multipliermethode. Hiermee schat men de 
omvang van een populatie op basis van de ratio tussen geregistreerde en 
ongeregistreerde voorvallen of personen. Er zijn meerdere toepassingen van deze 
methode die van elkaar verschillen in hoe deze ratio’s tussen geregistreerde en 
ongeregistreerde gevallen worden achterhaald.  
 
De meest basale toepassing van de multipliermethode is die op basis van bestaande 
informatie zoals registraties, steekproeven en onderzoek. De onderzoeker maakt gebruik 
van bestaande informatie om tot een multiplier te komen en verzamelt zelf geen 
empirische data. Het aantal geregistreerde personen in een bepaalde tijdsperiode of 
gebied wordt bij deze methode ‘vermenigvuldigd’ op basis van ratio’s die voortkomen uit 
kennis uit eerder onderzoek of andere bronnen om tot een schatting van de totale 
populatie te komen.37,38 

                                                             
33 Snippe, J., R. Mennes, M. Boendermaker, B. Bieleman (2014). Gebundelde Krachten. Evaluatie Samen Doen 
in de buurt in Amsterdam. St. Intraval, Groningen-Rotterdam. 
34 Marshall, A., D.G. Altman, P. Royston, R.L. Holder (2010). Comparison of techniques for handling missing 
covariate data within prognostic modelling studies: a simulation study. BioMed Central Ltd. 
35 Dempster, A.P., Laird, N.M., Rubin, D.B. (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM 
Algorithm. Journal of the Royal Statistical Society, Series B. 39(1), 1–38. 
36 Van der Heijden, P.G.M., Smith, P.A., Cruyff, M., Bakker, B.F.M. (2018). An overview of population size 
estimation where linking registers results in incomplete covariates, with an application to mode of transport of 
serious road casualties. Journal of Offical Statistics, 34, 239-263. 
37 Frischer, M., M. Hickman, L. Kraus, F. Mariani, L. Wiessing (2001). A comparison of different methods for 
estimating the prevalence of problematic drug misuse in Great Britain. Addiction, 96, 1465-1476. 
38 Taylor, C. (1997). Introduction to multiplier methods, in: Stimson, G., M. Hickman, A. Quirk, M. Frischer 
(Eds) Estimating the Prevalence of Drug Misuse in Europe, pp. 111–112. Strasbourg, Council of Europe. 
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Bijvoorbeeld, in een registratie komen we 50 illegalen tegen. Op basis van onderzoek is 
bekend dat de kans dat een illegaal in de registratie voorkomt 1% is. De ‘multiplier’ is 
gelijk aan (100/1 =) 100. Het totale aantal illegalen schatten we dan op (50*100=) 
5.000. Deze variant van de multipliermethode werd op soortgelijke wijze toegepast in 
onderzoek naar een omvangsschatting van de populatie harddrugsgebruikers in 
Nederland.39 De multiplier kwam in dit onderzoek tot stand op basis van de aantallen bij 
de drugshulpverlening geregistreerde harddrugsgebruikers in 16 Nederlandse gemeenten 
en het bereik van de hulpverlening onder deze populatie. 
 
Aannames 
Bij het op deze wijze schatten van de omvang van een populatie is het noodzakelijk aan 
twee aannames te voldoen. De eerste aanname bij de multipliermethode op basis van 
registraties is dat de berekende ratio van het voorkomen van personen of voorvallen 
betrouwbaar is. Dit is afhankelijk van de bronnen op basis waarvan de multiplier is 
bepaald. De onderzoekers moeten er redelijkerwijs van uit kunnen gaat dat de bronnen 
valide, betrouwbaar en specifiek van toepassing zijn op de onderzochte populatie en 
daarvoor representatief zijn. Als de multiplier bijvoorbeeld medebepaald is op basis van 
een onderzoek dat uitsluitend onder illegalen van Afrikaanse herkomst is uitgevoerd, dan 
is deze minder bruikbaar voor het schatten van de omvang van populaties van personen 
vanuit andere delen van de wereld.40 
 
De tweede aanname is dat we er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat het aantal 
gevallen dat we in de registraties tegenkomen representatief is voor de te schatten 
populatie. Om aan deze aanname te voldoen kan voor de meeste sociale fenomenen niet 
worden volstaan met één registratie, maar dienen registraties te worden gekoppeld om 
tot een zo volledig mogelijk beeld te komen. Als het koppelen van bestanden nodig blijkt 
te zijn, is het tevens een vereiste dat unieke personen in de registraties kunnen worden 
geïdentificeerd, omdat er anders geen perfecte koppeling tot stand kan komen (zie ook 
de redenering in paragraaf 2.1). 
 
Schending 
Als de voor de schatting gebruikte registraties beperkingen kennen - en de aannames 
van betrouwbaarheid en representativiteit zijn geschonden - kan dit tot zowel een over- 
als een onderschatting van de omvang van de populatie leiden. Een voorbeeld van zo’n 
beperking vinden we in een onderzoek naar illegale immigranten in België, waar door de 
politie niet elke aanhouding als een apart feit werd geregistreerd.41 Het aantal 
immigranten dat slechts eenmaal was aangehouden, bleek te hoog. Daardoor was er 
sprake van een onderschatting. Voor dergelijke beperkingen in de registraties kan niet 
goed worden gecorrigeerd. Wel dient er rekening mee te worden gehouden bij de 
interpretatie van de schatting. 
 
                                                             
39 Bieleman, B., J. Snippe, E. de Bie (1995). Drugs binnen de grenzen. Harddrugs en criminaliteit in Nederland: 
schattingen van de omvang. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
40 Sikkel, D., P.G.M. van der Heijden, G. van Gils (2006) Methoden voor omvangschattingen van verborgen 
populaties, met name illegalen. WODC, Den Haag. 
41 Meeteren, M. van, M. van San, G. Engbersen (2007). Irreguliere immigranten in België: Inbedding, uitsluiting 
en criminaliteit. RISBO B.V. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam. 
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Correctie 
Een zwakte van de toepassing van de multipliermethode is dat er in principe geen 
betrouwbaarheidsintervallen rond de omvangschatting en de multiplier kunnen worden 
bepaald. De standaarddeviatie die noodzakelijk is om deze te berekenen is vaak niet 
beschikbaar. Gelukkig kan bij het schatten van de omvang op basis van een multiplier in 
veel gevallen gebruik worden gemaakt van de betrouwbaarheidsintervallen die 
voortkomen uit de enquête op grond waarvan de multiplier is bepaald.42  
 
Twee andere methoden om te corrigeren zijn ‘bootstrapping’ en ‘jackkniving’.43,44,45 Het 
gaat hier om bewerkelijke statistische technieken, waarbij theoretisch een oneindig 
aantal steekproeven uit een registratie worden getrokken. Op basis hiervan kan een 
standaarddeviatie worden berekend die gebruikt kan worden om 
betrouwbaarheidsintervallen op te stellen. 
 
 
2.3 Sociale netwerk benadering 
 
De derde methode om tot een schatting van het aantal illegalen in Nederland te komen is 
de sociale netwerkanalyse benadering. Bij deze benadering van sociale verschijnselen ligt 
de nadruk op relaties tussen personen en/of observaties. Met behulp van deze 
analysetechniek kunnen sociale relaties op systematische wijze worden geanalyseerd met 
als doel menselijk gedrag te verklaren.46 Sociale netwerkanalyse maakt vruchtbaar 
gebruik van de grafentheorie; daarbij wordt kwantitatieve relationele data verwerkt in 
matrices en grafen waarin vervolgens de aan- of afwezigheid van een relatie tussen 
actoren wordt aangeduid. 47,48 
 
Er is de afgelopen twee decennia flink wat ontwikkeling geweest in de methoden om de 
omvang van netwerken te schatten. Zo zijn naar het gebruik van de sociale 
netwerktheorie bij het schatten van de omvang van moeilijk te benaderen populaties of 
gedragsvormen in de taboesfeer zijn meerdere onderzoeken verricht.49,50,51 Verder is de 

                                                             
42 Gerritse, S.C. (2016). An application of population size estimation to official statistics: Sensitivity of model 
assumptions and the effect of implied coverage. PhD Thesis, Universiteit van Utrecht. 
43 Snijders, T.A.B., S.P. Borgatti (1991). Non-parametric standard errors and tests for network statistics. 
Connections, 22(2), 61-70. 
44 Kim, J., J.E. Anderson (2004). Jackknife Variance Estimation for Two Samples after Imputation under Two-
Phase Sampling. Division of Science and Mathematics, University of Minnesota, Morris. 
45 Efron, B., R.J. Tibshirani (1993). An introduction to the bootstrap. Department of statistics, University of 
Toronto, Toronto. 
46 Scott, J. P. (eds.) Carrington (2011). The SAGE Handbook of Social Network Analysis.London: SAGE. 
47 Duijn, P.A.C., P.P.H.M. Klerks (2014). De brug tussen wetenschap en opsporingspraktijk: Onderzoek naar de 
toepassing van sociale netwerkanalyse in de opsporing. Tijdschrift voor de Criminologie 56(4), 39-70. 
48 Stokman, F.N. (1982). Sociale netwerkanalyse. In: P.G. Swanborn, L. Rademakers (red.). Sociologische 
grondbegrippen, deel 2. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. 
49 Pattison, P. E., Robins, G. L., Snijders, T. A. B., & Wang, P. (2013). Conditional estimation of exponential 
random graph models from snowball sampling designs. Journal of Mathematical Psychology, 57(6), 284-296. 
50 Spreen, M., R. Zwaagstra (1994). Personal network sampling, outdegree analysis and multilevel analysis: 
introducing the network concept in studies of hidden populations. International sociology, 9(4), 475-491 
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methode reeds gebruikt om de populatie harddrugsgebruikers in Utrecht en de populatie 
cocaïnegebruikers in Rotterdam te schatten.52,53 Het gebruik van sociale netwerkanalyse 
bij het schatten van de omvang van een populatie heeft als belangrijke meerwaarde dat 
het de onderzoeker naast het schatten van de omvang van een populatie in staat stelt 
om verbanden die anders verborgen waren gebleven inzichtelijk te maken.54 
 
Het in beeld brengen van het sociale netwerk van illegalen 
Het sociale netwerk van illegalen lijkt een geschikte uitgangspositie om van daaruit tot 
een schatting van de populatie in Nederland te komen. Echter, voor het gebruik van deze 
methode is vereist dat een dergelijk netwerk kan worden gereconstrueerd. Op basis van 
ons onderzoek stellen we vast dat het aannemelijk is dat zo’n netwerk in beeld kan 
worden gebracht, maar dat dit wel de nodige tijd en energie zal vergen. 
 
In de eerste brainstormsessies werd al snel duidelijk dat wanneer personen illegaal in 
Nederland verblijven zij vaak ondersteuning nodig hebben en mede daardoor met allerlei 
instanties, organisaties en voorzieningen in contact komen. Dat wordt ook bevestigd in 
het contact dat we met deze partijen hadden. Bij sommige van deze instanties en 
organisaties worden illegalen ook geregistreerd (Inspectie SZW, IOM-Nederland, Dokters 
van de Wereld, INLIA, ASKV en Project MOO), maar andere leggen niet of nauwelijks 
gegevens vast over deze personen. Hierbij kan gedacht worden aan kerkelijke 
organisaties, nachtopvangen en voedselbanken. Laatstgenoemde zijn daardoor niet 
bruikbaar voor de vangst-hervangst methode, maar zij kunnen mogelijk wel als 
wervingskanaal dienen om in contact te komen met illegalen en een netwerk te 
construeren.  
 
Mogelijkerwijs zouden onderzoekers, met behulp van de medewerkers van de 
verschillende organisaties en instellingen, illegale personen kunnen aanspreken en 
vragen om (anoniem) mee te werken aan een onderzoek. Daarbij zou bijvoorbeeld 
kunnen worden gevraagd naar hun mobiele telefoonnummer. Waarschijnlijk maken zij 
gebruik van prepaid simkaarten die anoniem en dus minder bedreigend zijn om door te 
geven. Door vervolgens te vragen naar telefoonnummers van andere illegalen die zij in 
hun telefoon onder ‘Contacten’ hebben staan, kan wellicht een sociaal netwerk van 
illegalen worden geconstrueerd. Mogelijk zijn er ook andere manieren om dergelijke 
netwerken te construeren. 
 
Er dient vooraf in ieder geval met twee zaken rekening te worden gehouden die van 
invloed zijn op de bruikbaarheid van omvangschattingen op basis van de sociale 
netwerkbenadering. Ten eerste dat het merendeel van de ondervraagden niet in staat zal 

                                                                                                                                                                                              
51 Johnston, L.G., K.R. McLaughlin, H. El Rhilani, A. Latifi, A.Toufik, A. Bennani, K. Alami, B. Elomari, M.S. 
Handcock (2015). Estimating the size of hidden populations using respondentdriven sampling data: Case 
examples from Morocco. Epidemiology, 26(6): 846–852. 
52 Spreen, M., S. Bogaerts (2015). B-graph sampling to estimate the size of a hidden population. Journal of 
official statistics, 4(31), 723-736. 
53 Bie, de E., B. Bieleman (1992). In Grote Lijnen. Een onderzoek naar aard en omvang van cocaïnegebruik in 
Rotterdam. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
54 Duijn, P.A.C., P.P.H.M. Klerks (2014). De brug tussen wetenschap en opsporingspraktijk: Onderzoek naar de 
toepassing van sociale netwerkanalyse in de opsporing. Tijdschrift voor de Criminologie 56(4), 39-70. 
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zijn om het persoonlijke netwerk precies in kaart te brengen. Onderzoek laat zien dat zij 
vaak minder personen noemen dan er feitelijk in hun netwerk voorkomen.55 Ten tweede 
is er sprake van een zogenoemd barrière-effect: sociale en fysieke barrières, zoals 
etniciteit, beroep en woonplaats die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde personen meer 
kans hebben in persoonlijke netwerken voor te komen dan anderen.56 
 
Drie varianten 
Als de onderzoekers er in slagen een netwerk te construeren, dan zou vervolgens op 
verschillende wijzen tot een schatting kunnen worden gekomen. We behandelen 
hieronder drie varianten van de sociale netwerk benadering. Het gaat achtereenvolgens 
om: 1. Nominatie-techniek (op basis van de vangst-hervangst gedachte); 2. nominatie-
techniek (op basis van de multipliermethode); en 3. network scale-up methode. 
 
Variant 1. Nominatie-techniek (vangst-hervangst) 
De eerste mogelijkheid om tot een schatting te komen is door gebruik te maken van de 
nominatie-techniek in combinatie met vangst-hervangst. De techniek is onder meer 
gebruikt om de omvang van het aantal cocaïnegebruikers in Rotterdam te schatten.57 
 
Het principe is als volgt; aan respondenten wordt gevraagd hoeveel anderen zij kennen 
die ook tot de te schatten populatie behoren. Zij die worden genoemd (de ‘nominees’) 
worden vervolgens in een nieuwe ronde benaderd met de vraag op hun beurt anderen te 
nomineren (snowbal-sampling). Deze sneeuwbalsteekproeven worden net zo lang 
herhaald tot de gewenste netwerkgrootte is bereikt. Het uiteindelijke schatten van de 
omvang van de populatie berust zoals gezegd op de vangst-hervangst methode. Er wordt 
nagegaan in hoeverre de eerste groep ondervraagde respondenten als nominees 
terugkeren in de netwerken van anderen; oftewel wat de overlap tussen de persoonlijke 
netwerken is. Op basis van de overlap wordt de omvang van de populatie geschat.58 
 
Aannames 
Zoals gezegd, is het principe van deze methode hetzelfde als van de vangst-hervangst 
methode. De aannames c.q. eisen die in paragraaf 2.1 zijn genoemd gelden dus ook voor 
deze methode, evenals de gevolgen van schending. Aanvullend dienen we bij toepassing 
van deze methode redelijkerwijs van uit te kunnen gaan dat respondenten de leden van 
de onderzochte populatie kunnen en willen identificeren.  
 
Van de aannames die reeds bij de vangst-hervangst methode zijn genoemd is met name 
de vierde, dat personen uit alle mogelijke subpopulaties (van de te schatten populatie) 
een kans te hebben om door de respondenten te worden genoemd, van belang. Als er 
sprake is van een subpopulatie die zich zelden mixt, zoals kluizenaars, kan deze 
subpopulatie in zijn geheel ontbreken in de omvangschatting. Ook wanneer alleen 

                                                             
55 Bernard, H.R. (1991). Estimating the Size of an Average Personal Network and of an Event Subpopulation: 
Some Empirical Results. Social Science Research, 20, 109-121. 
56 Zheng, T., M.J. Salganik, A. Galman (2006). How Many People Do You Know in Prison? Journal of the 
American Statistical Association, 101(474), 409-423. 
57 Bie, de E., B. Bieleman (1992). In Grote Lijnen. Een onderzoek naar aard en omvang van cocaïnegebruik in 
Rotterdam. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
58 Snijders, T.A.B. (1991). Estimating the size of a network. University of Groningen, Groningen. 
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respondenten uit een specifieke subpopulatie worden bevraagd zal de kans dat personen 
uit andere subpopulaties worden genomineerd lager zijn, hetgeen van invloed is op de 
omvangschatting. 
 
Schending 
Als niet wordt voldaan aan de aanname dat respondenten andere leden van de 
onderzochte populatie kunnen en/of willen identificeren wordt een omvangschatting 
gedaan op basis van onvolledige identiteiten. Dit leidt tot het niet kunnen identificeren 
van duplicaten, hetgeen tot een verkeerde ratio en een onderschatting leidt. Deze 
situatie kan voorkomen wanneer illegalen of professionals vanuit beroepsgeheim de 
identiteiten van (andere) illegalen proberen te beschermen. Dat illegalen terughoudend 
zullen zijn in het doorgeven van (echte) namen, lijkt aannemelijk op basis van ander 
onderzoek naar het schatten van de omvang van deze populatie.59 
 
Verder geldt dat als niet aan de voorwaarde wordt voldaan dat alle personen een kans 
moeten hebben om in de registraties voor te komen, dit van invloed is op de overlap 
tussen netwerken. Het doorberekenen van de omvang van de populatie op basis van de 
verhoudingen in de netwerken is dan niet betrouwbaar en kan, afhankelijk van het deel 
van de populatie dat wordt gemist, leiden tot zowel een onder- als een overschatting. 
Schending van deze aanname is meer waarschijnlijk als de dataverzameling begint bij 
het reeds bekende deel van de populatie, hetgeen doorgaans het geval is. Het is 
wenselijk een steekproef te verkrijgen waarvan men redelijkerwijs kan veronderstellen 
dat deze de complete populatie dekt. Dit vereist goede kennis van plaatsen waar 
personen uit verborgen subpopulaties kunnen worden aangetroffen. 
 
Variant 2. Nominatie-techniek (multiplier) 
De tweede variant van de sociale netwerkbenadering gaat net als de eerste uit van de 
nominatie-techniek, maar komt tot een schatting van de omvang door gebruik te maken 
van een multiplier in plaats van de overlap zoals bij de vangst-hervangst methode. Het 
uitgangspunt is hier dat een respondent uit de onderzochte populatie wordt gevraagd om 
bij het construeren van het netwerk ook voor zowel zichzelf als voor de genomineerden 
aan te geven of zij in contact zijn geweest met bepaalde instanties en organisaties. De 
‘multiplier’ wordt bepaald aan de hand van de ratio’s die voortkomen uit de antwoorden 
van de respondenten. Deze kunnen worden afgezet tegen reeds bekende statistieken uit 
bijvoorbeeld bevolkingsregisters, enquêtes en registraties bij politie, hulporganisaties en 
andere instanties om tot een schatting worden gekomen. 
 
Deze methode werd onder andere toegepast in onderzoek naar het aantal 
opiaatgebruikers.60 Andere voorbeelden van het gebruik van deze methode zijn 
schattingen van het aantal harddrugsgebruikers in Utrecht en Rotterdam en het aantal 
illegale immigranten in België.61,62 Bij het eerstgenoemde onderzoek werden de 
                                                             
59 Sikkel, D., P.G.M. van der Heijden, G. van Gils (2006). Methoden voor omvangschattingen van verborgen 
populaties, met name illegalen. WODC, Den Haag. 
60 Hartnoll, R., R. Lewis, M. Mitcheson, S. Bryer (1985). Estimating the prevalence of opioid dependence. The 
Lancet, 203-205. 
61 Den, C. ten, B. Bieleman, E. de Bie, J. Snippe (1995). Pijn in het hart. Onderzoek naar aard en omvang van 
de harddrugsproblematiek in de stad Utrecht. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
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antwoorden uit interviews afgezet tegen gegevens van bij hulpverleningsinstanties en 
politie bekende drugsgebruikers, terwijl de multiplier bij het laatstgenoemde onderzoek 
werd bepaald door informatie uit diepte-interviews af te zetten tegen opgevraagde 
politiestatistieken. Het betrof een toepassing van een door Burgers ontwikkelde methode 
waarmee de ondergrens van de omvang kan worden geschat.63 
 
Aannames en eisen 
Bij de toepassing van de nominatie-techniek op basis van een multiplier gelden in de 
eerste plaats dezelfde aannames als bij de toepassing van de multipliermethode. De in 
paragraaf 2.2 beschreven aannames c.q. eisen zijn derhalve ook hier van toepassing.  
Daarnaast gelden dezelfde aannames als bij de variant van de nominatie-techniek op 
basis van vangst-hervangst.  
 
Ook bij deze methode dienen we er van uit te kunnen gaan dat respondenten de leden 
van de onderzochte populatie kunnen en willen identificeren. Voor het toepassen van 
deze variant van de nominatie-techniek is bovendien noodzakelijk dat zij kunnen en 
willen benoemen of de genomineerden bekend zijn bij instanties en/of organisaties.  
 
Daarnaast geldt wederom dat alle personen uit alle mogelijke subpopulaties van de te 
schatten populatie een kans moeten hebben om te worden genoemd door anderen. Als er 
sprake is van een subpopulatie die zich zelden mixt, kan deze subpopulatie in zijn geheel 
missen in de omvangschatting. Ook wanneer alleen respondenten uit een specifieke 
subpopulatie worden bevraagd zal de kans dat personen uit andere subpopulaties worden 
genomineerd lager zijn, hetgeen van invloed is op de schatting. 
 
Schending 
Deze methode kan, net als de andere variant slechts betrouwbaar worden toegepast als 
aan de aannames en eisen is voldaan. Anders is niet te overzien of er sprake zal zijn van 
een over- of onderschatting en in welke mate dat het geval is. Als niet wordt voldaan aan 
de eerste aanname – en respondenten andere personen van de onderzochte populatie 
niet kunnen en/of willen identificeren – wordt een omvangschatting gedaan op basis van 
onvolledige identiteiten. Dit leidt tot het niet kunnen identificeren van duplicaten, 
hetgeen tot een verkeerde ratio en een onderschatting leidt. 
 
Als niet aan de voorwaarde wordt voldaan dat alle personen een kans hebben om in de 
registraties voor te komen is de ratio die uit de netwerken van de ondervraagde 
personen voortkomen geen weergave van de gehele populatie. Het doorberekenen van 
de omvang van de populatie op basis van de verhoudingen in de netwerken is dan 
simpelweg niet betrouwbaar. In hoeverre de multiplier wordt beïnvloed is afhankelijk van 
welk deel van de populatie wordt gemist. Schending kan zodoende leiden tot een over- of 
onderschatting. 
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Variant 3. Network scale-up 
Een derde en laatste variant om met geconstrueerde netwerken tot een schatting te 
komen is de ‘network scale-up’ methode; een variant op de multipliermethode. Het 
verschil met de nominatie-techniek varianten is dat de ego-netwerken die ontstaan 
worden opgeschaald op basis van de over de populatie bekende karakteristieken en niet 
op basis van overlap of de ratio afkomstig uit de verkregen data.64  
 
Mogelijk de eerste toepassing van de network-scale up methode is die bij het schatten 
van het aantal aardbevingsslachtoffers in Mexico.65 De methode is ook in meerdere 
studies gebruikt om de omvang van het aantal personen dat een verhoogd risico heeft op 
het HIV-virus te schatten.66,67 In het algemeen geldt dat des te meer ego-netwerken van 
personen worden gecombineerd, des te robuuster de opgeschaalde schatting is die eruit 
voortkomt.68 
 
We illustreren het opschalen van de netwerken aan de hand van een simpel voorbeeld. 
Stel, in de ego-netwerken van 25.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder komen vijf 
illegalen voor. Met andere woorden, het gaat om een verhouding van vijf staat tot 
25.000 (=0,02%). De netwerk-scale up methode gaat ervan uit dat dezelfde verhouding 
kan worden opgeschaald naar de gehele populatie; in dit geval heel Nederland. In dit 
fictieve voorbeeld gaan we ervan uit dat de ego-netwerken representatief zijn voor 15 
miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder. We schatten de totale omvang van het 
aantal illegalen in Nederland in dat geval op ((15 miljoen*0,002=) 30.000 personen. 
 
Aannames en eisen 
Bij de toepassing van de network scale-up methode gelden twee aannames. Ten eerste 
dienen de ego-netwerken van personen grofweg een representatieve weergave te zijn 
van de populatie waarover uitspraken worden gedaan. We moeten er dus redelijkerwijs 
vanuit kunnen gaan dat de op basis van de netwerken berekende ratio voor alle 
individuen in de populatie geldt en dit een gemiddelde weergave is van de populatie.69 
 
Daarnaast dient ook bij de network scale-up methode te worden voldaan aan de 
aanname dat alle personen een kans moeten hebben om te worden genoemd door 
anderen en dus om in het netwerk voor te komen. Personen uit alle subpopulaties binnen 
de te schatten populatie moeten in theorie kunnen worden genomineerd, zodat zij allen 
worden meegenomen in de schatting.  
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Schending 
Bij deze methode geldt dat wanneer niet aan één van de aannames en eisen is voldaan 
de methode niet betrouwbaar kan worden toegepast. In dat geval is namelijk niet te 
overzien of er sprake zal zijn van een over- of onderschatting en in welke mate dat het 
geval is als gevolg van de schending. De ratio’s die uit de netwerken van de 
ondervraagde personen voortkomen zijn dan immers niet van toepassing op de gehele 
populatie en de netwerken kunnen derhalve niet op betrouwbare wijze worden 
opgeschaald op basis van de bekende omgevingskarakteristieken. Wanneer er 
aanwijzingen zijn dat de netwerken van personen geen goede afspiegeling vormen van 
de onderzochte populatie of een ongelijke kans hebben om in de netwerken terug te 
komen dan wordt afgeraden de network scale-up methode toe te passen.70 
 
 

2.4 ‘Theorie gestuurde’ methode 
 
De samenstelling van de totale populatie illegalen is zeer divers. Illegalen zijn afkomstig 
uit een groot aantal landen en hebben vele verschillende redenen waarom of waardoor zij 
naar Nederland zijn gekomen. Daarom introduceren wij in deze paragraaf een 
zogenoemde ‘theorie gestuurde’ methode, waarbij we eerst goed in beeld brengen welke 
(sub)groepen illegalen er zijn in Nederland. Vervolgens wordt naar databronnen gezocht 
waarmee de omvang van deze (sub)groepen afzonderlijk kan worden geschat. Zo komen 
we tot een omvangschatting door middel van een combinatie van de hierboven 
behandelde schattingsmethoden. 
 

Stap 1. Identificeren van subpopulaties 
Allereerst dient bij deze methode te worden geïdentificeerd welke subgroepen illegalen in 
Nederland verblijven. Dit kan mogelijk op basis van kenmerken van illegalen die 
beschikbaar zijn in diverse registraties en rapportages; onder meer de registraties van de 
politie, de Inspectie SZW, de monitor Zorg onverzekerbare vreemdelingen van het CAK, 
de Rapportage Vreemdelingenketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en 
jaarverslagen van hulporganisaties. Op basis van deze gegevens wordt een beeld 
verkregen van de samenstelling van de populatie illegalen in Nederland naar 
achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht en land van herkomst. 
 
Vervolgens zou door middel van interviews met experts en/of focusgroepen kunnen 
worden nagegaan of dit beeld een correcte afspiegeling vormt van de subgroepen of dat 
er aanwijzing zijn dan een deel van de populatie onder- of oververtegenwoordigd is of er 
zelfs niet of nauwelijks in voorkomt. Daarbij is een het een aanname dat dergelijke 
experts overzichten hebben van de relevante subpopulaties. In hoeverre deze experts er 
zijn, is onduidelijk. Echter, als dit inzichtelijk kan worden gemaakt, alvorens te gaan 
schatten, kan er bij het toepassen van schattingsmethoden worden gecorrigeerd voor 
onder- of oververtegenwoordigde subpopulaties. Wanneer enkele categorieën of 
subpopulaties onvoldoende voorkomen of geheel afwezig zijn, kan zo alvast een 
voorschot worden genomen op aanvullend veldwerk onder de ontbrekende (sub)groepen 
illegalen om het beeld te kunnen completeren. 
                                                             
70 Zheng, T., M.J. Salganik, A. Galman (2006). How Many People Do You Know in Prison? Journal of the 
American Statistical Association, 101(474), 409-423. 
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Stap 2. Het schatten van subpopulaties 
Als de te schatten subpopulaties zijn geïdentificeerd kan worden overgegaan tot het 
zoeken van bijpassende databronnen en het daadwerkelijk schatten van de 
subpopulaties. Het idee van de theorie gestuurde methode is dat de onderzoekers steeds 
een stap verder komen met het schatten van de totale populatie. Hieronder geven we 
een voorbeeld hoe dit eruit zou kunnen zien voor de schatting van het aantal illegalen in 
Nederland. 
 
Uit de eerste stap blijkt dat er in de illegalenpopulatie in Nederland een tweedeling kan 
worden gemaakt, namelijk: 
1. ‘geregistreerde’ uitgeprocedeerde asielzoekers; vreemdelingen die moesten vetrekken, 

maar in de praktijk nog steeds in Nederland verblijven;  
2. ‘ongeregistreerde’ illegalen; vreemdelingen die Nederland zijn binnengekomen, maar 

nog nooit in contact met de overheid zijn geweest. 
 
De eerste groep is bekend bij Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. DT&V beschikt over de gegevens van vreemdelingen van wie de 
verblijfsvergunning is ingetrokken en van uitgeprocedeerde asielzoekers die het land 
moeten verlaten. Sommige van deze ‘geregistreerde’ groep zullen dit doen, maar 
anderen verblijven wellicht nog in Nederland. Er kan worden gezocht naar een manier 
waarop het deel van de populatie die zich nog in Nederland bevindt kan worden 
gescheiden van het deel dat Nederland inmiddels heeft verlaten of om een andere reden 
niet moet worden meegenomen (bijvoorbeeld vanwege sterfte). Zij maken niet langer 
deel uit van de populatie illegalen in Nederland en moeten niet worden meegenomen bij 
het bepalen van de omvang. Het bepalen van de omvang van deze categorie illegalen 
lijkt in theorie mogelijk, maar is in de praktijk door gebrek aan informatie over deze 
groep illegale vreemdelingen zeer lastig, zoals in de volgende hoofdstukken uiteen zal 
worden gezet. 
 
De tweede categorie betreft illegalen die Nederland zijn binnengekomen, maar nooit met 
de overheid in aanraking zijn geweest. Mogelijk zijn gegevens van deze 
‘ongeregistreerde’ illegalen wel vastgelegd bij instanties en hulporganisaties wanneer zij 
een beroep doen op zorg of ondersteuning. Ook voor deze twee groep zou gezocht 
kunnen worden naar (een combinatie van) methoden om de omvang te bepalen. Hierbij 
kan mogelijk worden gedacht aan vangst-hervangst op de bestanden van instanties en 
hulporganisaties, het berekenen van multipliers op basis van deze bestanden of het in 
kaart brengen van hun sociale netwerk door ze op te zoeken tijdens aanvullend 
veldwerk. Door schattingsmethoden te combineren kan de schatting steeds verder 
worden uitgebreid totdat alle relevante subpopulaties zijn geschat.  
 
Stap 3. Corrigeren voor ontbrekende subpopulaties 
Met de theorie gestuurde methode wordt beoogd door middel van verschillende 
subpopulaties de totale omvang te schatten. Het is echter aannemelijk dat niet alle te 
schatten personen in de subpopulaties vertegenwoordigd zijn; er zullen personen met 
specifieke kenmerken c.q. covariaten ontbreken. Zoals gezegd, kan voor deze 
ontbrekende kenmerken c.q. covariaten worden gecorrigeerd. Het zogenoemde 
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expectation–maximization (EM) algoritme lijkt hiervoor het meest geschikt.71 Ondanks 
dat het toepassen ervan aan discussie onderhevig is, lijkt het superieur aan het weglaten 
van records en/of bestanden met ontbrekende covariaten. Wel moet er dan worden 
voldaan aan de ‘Missing-at-Random-aanname’ en de aanname van onafhankelijkheid 
tussen de registraties en/of observaties.72 
 
 
2.5 Resumé: mogelijk bruikbare methoden 
 
Al met al, kunnen we stellen dat de twee behandelde varianten van de vangst-
hervangstmethode beiden kansrijk zijn om een schatting van het aantal illegalen in 
Nederland mee uit te voeren. De variant waarbij wordt geschat op basis van twee of 
meer registraties krijgt daarbij de voorkeur boven een schatting op basis van 
Poissonparameters in een enkele registratie, omdat de te valideren schatting ook op 
basis van het Poissonmodel is uitgevoerd. Een belangrijk aandachtspunt bij het schatten 
op basis van vangst-hervangst met twee of meer registraties zijn de aannames waaraan 
moet worden voldaan. Met name de aannames van perfecte koppeling en 
onafhankelijkheid tussen de registraties zijn eenvoudig te schenden. Een schatting op 
basis van drie of meer registraties geniet daarom de voorkeur; de aanname van volledige 
onafhankelijkheid is in dat geval niet langer noodzakelijk, omdat in dat geval hiervoor 
statistisch kan worden gecorrigeerd. 
 
De drie behandelde varianten van de sociale netwerkbenadering zijn alle zeker kansrijk, 
maar zij zullen alle naar verwachting hoge kosten met zich meebrengen vanwege de 
aanvullende dataverzameling die nodig is om de netwerken te construeren. Hiervoor zijn 
naar verwachting de diensten van een gespecialiseerd bureau vereist. Als daar de 
onzekerheid over de validiteit en betrouwbaarheid van de uitkomsten aan toe worden 
gevoegd, dan lijkt deze benadering niet de meest geschikte om de schatting op basis van 
het afgeknotte Poissonmodel te valideren. 
 
De theorie gestuurde methode is de meest complexe en arbeidsintensieve van de 
besproken methoden. Tevens valt nog te bezien of de uitkomsten van de verschillende 
schattingen bijeen kunnen worden gebracht tot een totaal. Welke afzonderlijke exercities 
hiervoor nodig zijn en welke complexiteit deze met zich meebrengen, kan pas duidelijk 
worden gedurende de uitvoering van het gehele traject. De onzekerheden die dit qua 
doorlooptijd, kosten en uitkomsten met zich meebrengt, maken de methode 
onaantrekkelijk als validering voor de schatting van illegalen in Nederland. 
 
De meest kansrijke methode om de schatting te valideren lijkt op dit moment de 
multiplier methode te zijn. Het betreft een relatief eenvoudig uit te voeren methode met 
de lage te verwachten kosten als bijkomend voordeel. Verder hoeft voor deze methode 
niet aan al te veel strenge eisen te worden voldaan. Het volstaat om registratiebestanden 
                                                             
71 Dempster, A.P., Laird, N.M., Rubin, D.B. (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM 
Algorithm. Journal of the Royal Statistical Society, Series B. 39(1), 1–38. 
72 Van der Heijden, P.G.M., Smith, P.A., Cruyff, M., Bakker, B.F.M. (2018). An overview of population size 
estimation where linking registers results in incomplete covariates, with an application to mode of transport of 
serious road casualties. Journal of Offical Statistics, 34, 239-263. 
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te gebruiken die representatief zijn voor de populatie en derhalve betrouwbaar 
doorgerekend kunnen worden tot een schatting. Op zichzelf lijkt deze relatief eenvoudige 
methode wellicht niet robuust genoeg om de omvang van het aantal illegalen te 
schatten. Echter, de lage te verwachten kosten en minder strenge eisen maken het een 
aantrekkelijke keuze als triangulatiemethode voor de schatting op basis van het 
afgeknotte Poissonmodel. 
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3. BRONNEN 
 
 
 

In dit hoofdstuk bespreken we per categorie beknopt de bronnen die we hebben gevonden. 
Per bron geven we een korte algemene beschrijving, het doel waarvoor de gegevens 
worden verzameld, welke persoonsgegevens er in de bron zijn geregistreerd, hoeveel 
(illegale) vreemdelingen er zijn geregistreerd, de beschikbaarheid, bruikbaarheid en 
toegankelijkheid van de bron voor het schatten van (sub)populaties illegalen en wie de 
beheerder en eigenaar van de registratiegegevens is.   
 
 
3.1 Basis Voorziening Vreemdelingen 
 
Op het gebied van Wet- en regelgeving onderscheiden we één bron: de Basis Voorziening 
Vreemdelingen (BVV). De BVV is het centrale informatiesysteem waarin alle basisgegevens 
van vreemdelingen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid in het kader van 
de Vreemdelingenwet, zijn opgeslagen. 
 
Basis Voorziening Vreemdelingen 
Aan het begin van de 21e eeuw is een uitgebreide architectuurstudie uitgevoerd naar de 
belangrijkste problemen en knelpunten in de vreemdelingenketen. Daarbij kwam als 
belangrijkste (dominante) probleem de ‘unieke identificatie van de vreemdeling’ naar 
voren. Naar aanleiding van deze studie is het besluit genomen om de Basisvoorziening 
Vreemdelingen (BVV) te realiseren. De BVV is een landelijke database waarin betrokken 
organisaties persoons- en statusgegevens van vreemdelingen invoeren, onderhouden en 
raadplegen. In dit centrale informatiesysteem zijn alle basisgegevens van vreemdelingen 
die een relatie hebben met de Nederlandse overheid in het kader van de Vreemdelingenwet 
opgeslagen. De database van de BVV wordt gevuld en gewijzigd vanuit de systemen van 
de ketenpartners. Betrokken partijen hebben hiermee toegang tot een gezamenlijk 
systeem voor dossierregistratie. De vreemdelingendiensten, IND, Koninklijke 
Marechaussee, COA, ministerie van Buitenlandse Zaken en vreemdelingenkamers van de 
rechtbanken maken gebruik van de persoons- en statusgegevens van vreemdelingen, die 
opgeslagen zijn in de BVV.  
 
Doel 
Bij het identificeren van een persoon gaat het om het vergelijken van de unieke kenmerken 
van een persoon met eerder vastgelegde gegevens, met het doel zekerheid te verschaffen 
dat de persoon werkelijk degene is voor wie hij zich uitgeeft. 
 
Door verificatie van biometrische en persoonsgegevens wordt nagegaan of deze gegevens 
corresponderen met de in de BVV vastgelegde gegevens. Gezien het belang dat gebruik 
wordt gemaakt van de juiste in de BVV geregistreerde persoonsgegevens dienen de in de 
vreemdelingenketen werkende organisaties in hun administraties gebruik te maken van 
hetzelfde vreemdelingennummer, het zogenaamde V-nummer. Op verschillende 
momenten in het proces, waarin de identiteit van een persoon een rol speelt, moet de 
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identiteit worden geverifieerd. Verificatie heeft tot doel vast te stellen of gegevens horen 
bij een persoon. Verificatie verschaft niet de zekerheid dat een persoon werkelijk degene 
is voor wie hij zich uitgeeft. 
 
Persoonsgegevens en omvang  
In de landelijke database BVV worden van alle aanvragen voor een verblijfsvergunning 
(regulier en asiel) onder meer de volgende gegevens vastgelegd: naam; geboorte; 
geslacht; adres; nationaliteit; en verblijfsrecht. Deze gegevens zijn gekoppeld aan het 
vreemdelingennummer. Zodra er gegevens in de BVV worden opgeslagen die niet 
overeenkomen met eerder vastgelegde biometrische gegevens, wordt door de BVV een 
nieuw V-nummer aangemaakt waarmee deze gegevens opgeslagen worden. Alle 
ketenpartners communiceren over de vreemdelingen met behulp van dit V-nummer. De 
BVV zorgt ervoor dat de basisgegevens van personen actueel blijven over de hele keten. 
Bovendien beschikken alle medewerkers van de migratieketen op ieder moment over 
dezelfde informatie over elke willekeurige vreemdeling. Vreemdelingen worden 
geregistreerd wanneer zij de procedure ingaan. Op dat moment is er geen sprake van 
illegaliteit. 
 
Vreemdelingen die voor werk, studie of gezinsleven in Nederland willen verblijven, hebben 
een zogenoemde verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd nodig. Het 
merendeel van de vreemdelingen van buiten Europa heeft echter eerst een machtiging tot 
voorlopig verblijf (MVV) nodig om Nederland in te reizen. Verzoeken om een MVV moeten 
vreemdelingen indienen op de Nederlandse ambassade in hun herkomstland. Voor enkele 
landen geldt die verplichting niet, denk bijvoorbeeld aan burgers vanuit Canada en de 
Verenigde Staten. Zij kunnen zonder MVV na aankomst in Nederland om een reguliere 
verblijfsvergunning vragen.  
 
Voor burgers uit andere landen geldt dat na de invoering van het Modern Migratiebeleid 
per 1 juni 2013 de aanvraag om een MVV-verblijfsvergunning is samengevoegd met een 
aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning, de zogenoemde Toegang- en 
Verblijfprocedure (TEV). Nadat de MVV is verleend op een ambassade, krijgt de 
vreemdeling van de IND na aankomst in Nederland ook automatisch de gevraagde 
reguliere verblijfsvergunning. 
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
In de BVV worden alle personen die een aanvraag voor verblijf in Nederland hebben 
ingediend geregistreerd. Dat geldt voor asielaanvragen en verblijfsvergunningen. De 
meesten hebben een verblijfsvergunning regulier en een machtiging tot voorlopig verblijf 
nodig. Voor een beperkt aantal landen geldt dat alleen een verblijfsvergunning regulier 
nodig is. Wanneer hun verblijfsvergunning is verlopen en zij Nederland niet hebben 
verlaten, verblijven zij illegaal in het land. Dat is niet in de BVV geregistreerd. In de BVV 
zijn ook geen andere gegevens beschikbaar die informatie geven over illegaal verblijf. De 
data zijn weliswaar beschikbaar maar de gegevens zijn vanwege het ontbreken van 
informatie over illegaliteit niet bruikbaar voor het schatten van illegalen.   
 
Eigenaar en beheerder 
Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
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3.2 Zorgverleners 
 
Illegalen hebben even als ieder ander persoon recht op medisch noodzakelijke zorg. Zij 
kunnen geen zorgverzekering afsluiten. In de Koppelingswet is vastgelegd dat personen 
zonder geldige verblijfstitel geen aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen. Het 
recht op gezondheid bepaalt echter dat iedereen, ongeacht verblijfstatus, recht heeft op 
gezondheidszorg. In de Koppelingswet is daarom een clausule opgenomen die de toegang 
tot medisch noodzakelijke zorg waarborgt. Daarnaast overlijden er illegalen in Nederland. 
Voor een overlijdensverklaring dient de identiteit van de overledene te worden vastgesteld. 
Nagegaan is of we hiermee inzicht kunnen verkrijgen in personen die voor hun overlijden 
illegaal in Nederland verbleven.   
 
Centraal Administratie Kantoor (CAK) 
In ons land verblijven illegalen en andere vreemdelingen, die zich op grond van hun 
verblijfsstatus door de Koppelingswet niet kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Vaak 
kunnen ze de nodige zorg ook niet zelf betalen. Toch hebben zij recht op medisch 
noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg is alle zorg die een arts of verloskundige 
noodzakelijk acht. In de Vreemdelingenwet (artikel 8b, lid 2) wordt een aantal gevallen 
van medisch noodzakelijke zorg zelfs expliciet genoemd: 
- in geval van levensbedreiging of verlies van essentiële functies; 
- in het belang van de volksgezondheid, bijvoorbeeld behandeling van infectieziekten of 

acute psychiatrische zorg; 
- voor zwangerschap en geboorte, preventieve jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. 
 
Het CAK is sinds 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de uitvoering van artikel 122a van 
de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op grond van dit wetsartikel ontvangen zorgverleners 
bijdragen voor gederfde inkomsten als gevolg van het verlenen van medisch noodzakelijke 
zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.1 Deze categorie omvat vreemdelingen die illegaal 
in Nederland verblijven, maar ook vreemdelingen voor wie een aanvraag voor niet-
asielgerelateerd verblijf (meestal gezinshereniging) bij de IND nog in behandeling is. Veel 
van deze verzoeken worden gehonoreerd. Deze personen behoren niet tot de illegale 
vreemdelingen. Dat geldt ook voor personen die tegen een afwijzende beslissing een 
bezwaar of beroep hebben ingediend.  
 
Doel 
Iedere vreemdeling die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijft is er in beginsel 
zelf verantwoordelijk voor dat de kosten van aan hem verleende medische zorg worden 

                                                             
1 Er is een verschil tussen onverzekerden en onverzekerbaren. Een onverzekerde is een persoon die 
verzekeringsplichtig is voor de Zorgverzekeringswet, maar geen zorgverzekering heeft afgesloten. Eind 
2016 waren 21.027 personen in Nederland onverzekerd. Het gaat hierbij om onder meer personen die zich 
vanwege religieuze overtuigingen niet verzekeren, maar ook bijvoorbeeld om personen van buitenlandse 
herkomst die in Nederland werkzaam zijn, in hun land van herkomst al een zorgverzekering hebben 
afgesloten en (ten onrechte) in de veronderstellen dat zij geen Nederlandse zorgverzekering hoeven af te 
sluiten. Een onverzekerbare is een illegale vreemdeling die is uitgesloten van toegang tot de sociale 
zorgverzekeringen.  
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betaald. Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning zijn uitgesloten van toegang tot de 
sociale zorgverzekeringen. Als illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen geen 
(particuliere) zorgverzekering hebben afgesloten ten laste waarvan de kosten kunnen 
worden gebracht, zullen zij de kosten van verleende medische zorg dus zelf moeten 
betalen.  
 
Indien onverzekerbare vreemdelingen niet in staat zijn de rekening voor de aan hen 
verleende zorg te betalen, worden zorgaanbieders geconfronteerd met (deels) onbetaalde 
kosten. In gevallen waarin ondanks inspanningen van de zorgaanbieder de kosten niet op 
deze patiënten te verhalen zijn, kunnen zorgaanbieders een beroep doen op een wettelijke 
bijdrageregeling. Deze regeling vloeit voort uit de zienswijze van de regering dat de 
oninbare vorderingen van verleende medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare 
vreemdelingen in redelijkheid niet alleen door de zorgaanbieders gedragen moeten 
worden.  
 
Het CAK kan pas een bijdrage verstrekken als de zorgverlener de vordering niet op de 
onverzekerbare vreemdeling kan verhalen. Als onderdeel van de uitvoeringstaak ontvangt 
het CAK de gegevens van zorginstellingen over de geleverde zorg. Tot 2015 monitorde het 
Zorginstituut de uitvoering van de regeling en rapporteerde hier jaarlijks over. De meest 
recente gegevens over de declaraties van zorgkosten voor onverzekerbare vreemdelingen 
hebben betrekking op 2014.  Er is door het CAK geen monitorrapportage opgesteld. Sinds 
2016 is de informatie over de regeling voor onverzekerbare vreemdelingen opgenomen in 
de VWS-Verzekerdenmonitor van het ministerie van VWS. In beide monitoren zijn 
overzichten opgenomen over de kostenverdeling naar zorgaanbieders, maar niet over 
aantallen onverzekerde vreemdelingen. Met het CAK is contact opgenomen over de 
registratie van zorgdeclaraties in 2016 en 2017. Het CAK beschikt over deze gegevens. 
 
Persoonsgegevens en omvang  
Op grond van een ministeriële regeling vermelden zorgaanbieders bij hun declaratie de 
volgende gegevens: 
- initialen; 
- geslacht; 
- geboortejaar; 
- nationaliteit. 
 
Het CAK heeft niet de beschikking over volledige persoonsgegevens. Onverzekerbare 
vreemdelingen die zorg gebruik maken dienen verzekerd te zijn van hun anonimiteit. Het 
uitgangspunt is dat zorgmijding moet worden voorkomen. Wel kan het CAK inzicht geven 
in de samenstelling van de populatie onverzekerbare vreemdelingen naar GGD-regio voor 
wie een beroep op de regeling is gedaan.  
 
Onverzekerbare vreemdelingen kunnen gebruik maken van de volgende zorgvormen; 
ziekenhuizen, farmacie, GGZ-instellingen, AWBZ-instellingen, eerstelijns (huisartsen, 
tandartsen, verloskunde, kraamzorg en paramedici), hulpmiddelen en ambulancevervoer. 
In de periode 2013-2016 zijn de zorglasten voor onverzekerbare vreemdelingen gestegen 
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van bijna 30 miljoen naar 33,5 miljoen euro, een toename van ongeveer 10%.2,3 De 
zorglasten via ziekenhuizen bedraagt jaarlijks ongeveer de helft van de totale bijdrage aan 
zorgkosten. De zorgvormen laten sterk verschillende ontwikkelingen zien. Waar de 
zorglasten van ziekenhuizen en farmacie voor onverzekerbare vreemdelingen redelijk 
stabiel zijn over de jaren, zijn de kosten voor tandartsen (+300%), kraamzorg (+100%) 
en GGZ (+100%) in de periode 2013-2016 sterk gestegen.  
 
Wanneer een patiënt met dezelfde initialen, geslacht, geboortejaar en nationaliteit bij 
meerdere instellingen zorg heeft ontvangen, dan neemt het CAK aan dat dat dezelfde 
patiënt zal zijn. Wanneer we dat aannemen dan blijkt uit de gegevens die we van het CAK 
hebben ontvangen dat er in 2016 voor 12.068 personen zorg is gedeclareerd en in 2017 
voor 12.894 personen. In beide jaren gaat het om iets meer mannen (51%) dan vrouwen 
(49%). Bijna de helft is tussen de 25 en 45 jaar oud. Een vijfde is jonger dan 25 jaar en 
een derde ouder dan 45 jaar. De jongste is nul jaar en de oudste 108 jaar. Tussen beide 
jaren doen zich hierin niet of nauwelijks verschillen voor. De onverzekerbare 
vreemdelingen blijken verder afkomstig te zijn uit een groot aantal landen. In 2017 zijn de 
meesten afkomstig uit Marokko (6,4%), Syrië (4,1%), Turkije (3,9%), Armenië (3,6%) en 
Suriname (3,4%). In 2016 is de top vier hetzelfde, maar is het vijfde land Nigeria (3,5%).  
 
Ruim een vijfde (21%) van alle onverzekerbare vreemdelingen komt uit de GGD-regio 
Amsterdam, 16% uit de regio Haaglanden, 10% uit de regio Rotterdam-Rijnmond en 9% 
uit de regio Utrecht. Deze GGD-regio’s hebben een vergelijkbare omvang van ruim een 
miljoen inwoners. De eerste GGD-regio buiten de Randstad met relatief veel 
onverzekerbare vreemdelingen die zorg hebben ontvangen in 2017 is Groningen met 6%. 
Wat verder opvalt is dat in de Randstad de onverzekerbare vreemdelingen vaak uit 
Marokko afkomstig zijn en dat het buiten de Randstad vaker gaat om personen afkomstig 
uit Armenië, Suriname, Afghanistan, Mongolië, Syrië en Irak. Vaak gaat het in een regio 
hierbij om een kwart tot de helft van het totale aantal onverzekerbare vreemdelingen dat 
uit een specifiek land afkomstig is. Er lijkt met andere woorden sprake van een zekere 
mate van concentratie van onverzekerbare vreemdelingen in diverse regio’s.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Individuele onverzekerbare vreemdelingen kunnen in de zorgregistratie van het CAK niet 
met 100% zekerheid worden onderscheiden. Voor identificatie wordt gebruik gemaakt van: 
initialen, geslacht, geboortejaar en land van herkomst. Dat sluit niet volledig uit dat een 
persoon die van verschillende zorgvormen gebruik maakt of meerdere geneesmiddelen 
ontvangt ook daadwerkelijk telkens dezelfde persoon is. Met het koppelen van databronnen 
zal hiermee rekening moeten worden gehouden.  
 
Bij het koppelen op basis van secundaire kenmerken worden één of meer variabelen 
gebruikt die de persoon mogelijk identificeren.4 Deze identificatie is, anders dan met 
behulp van een unieke primaire sleutel - bijvoorbeeld BSN - niet per se ondubbelzinnig. 

                                                             
2 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2017). VWS – Verzekerdenmonitor 2017. Ministerie 
van VWS, Den Haag. 
3 Landelijk zijn in de periode 2013-2016 de zorguitgaven met 3,1% gestegen, zie https://www.cbs.nl/nl-
nl/nieuws/2017/20/zorguitgaven-stijgen-in-2016-met-1-8-procent 
4 L. Willenborg, N. Heerschap (2010). Koppelen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen/ Den Haag. 
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Het probleem is dat een eenheid die uniek is op basis van enkele secundaire kenmerken, 
niet per se uniek hoeft te zijn in de populatie. In de populatie van Nederlanders komt 
bijvoorbeeld De Vries als achternaam veel voor. Wanneer we er van beroep ‘docent’ en 
zelfs ‘leeftijd’ aan toevoegen zal dat niet tot een unieke combinatie leiden. Er zullen in 
Nederland meerdere docenten De Vries heten en dezelfde leeftijd hebben. Naarmate we 
over meer indirect identificerende variabelen beschikken, in het geval van het CAK initialen, 
geslacht, leeftijd en land van herkomst, stijgt de kans dat er unieke personen in de 
databron mee worden aangeduid. Om de kans verder te vergroten kan gebruik worden 
gemaakt van geavanceerde koppelmethoden. Met deze methoden wordt rekening 
gehouden met onzekerheden die bij het koppelen kunnen optreden door fouten of 
onregelmatigheden in de data. Een onregelmatigheid kan bijvoorbeeld de leeftijd van een 
persoon zijn. Omdat in veel databronnen geen leeftijd maar geboortedatum wordt gebruikt 
kan met het omzetten ervan naar leeftijd een verschil van één jaar ontstaan met de 
databron waarin uitsluitend de leeftijd is vermeld, zoals bij het CAK. Bij het koppelen kan 
hiermee rekening worden gehouden. Wanneer initialen, geslacht en land en herkomst wel 
identiek zijn en de leeftijd een jaar verschilt is de kans groot dat het toch om dezelfde 
persoon gaat. Zeker als ook nog zou blijken dat deze persoon uit een en dezelfde regio, 
bijvoorbeeld Groningen, afkomstig is. Deze mogelijkheden kunnen worden ingebouwd in 
de toe te passen koppelingsmethodiek. Bijvoorbeeld door te accepteren dat twee records 
worden gekoppeld wanneer hun scores overeenkomen op vier van de vijf relevante 
koppelvariabelen.  
 
Een andere beperking is dat de databron ook gegevens kan bevatten van vreemdelingen 
waarvoor nog een aanvraag voor niet-asielgerelateerd verblijf (meestal gezinshereniging) 
in behandeling is. Uit navraag bij het COA blijkt dat van vreemdelingen waarvoor een 
aanvraag niet-asielgerelateerd verblijf nog in behandeling is, de kosten van medische zorg 
door het COA worden betaald. Deze kosten worden niet gedeclareerd bij het CAK. Deze 
vreemdelingen komen derhalve niet in de data van het CAK terecht. Ook het CAK is van 
mening dat het in de datebestanden voornamelijk om onverzekerbare vreemdelingen gaat. 
Van een zeer beperkt deel zal nog een aanvraag in behandeling zijn of loopt nog een 
bezwaar of beroep tegen een afwijzende beslissing. 
 
De bron is beschikbaar, maar de bruikbaarheid voor het schatten van illegalen in Nederland 
is enigszins beperkt. In de data zijn individuen niet altijd met voldoende zekerheid te 
identificeren. Door gebruik te maken van geavanceerde koppelmethoden kan de 
bruikbaarheid echter worden vergroot. 
 
Eigenaar en beheerder 
Ministerie van VWS. 
 
Overlijdensverklaring  
Het doel van een lijkschouw is duidelijkheid te verkrijgen over de aard van het overlijden. 
De lijkschouw geschiedt zo spoedig mogelijk na het overlijden door de arts of de 
gemeentelijk lijkschouwer. De lijkschouw bestaat onder meer uit het vaststellen van de 
identiteit van de overledene. Meestal is de identiteit van de overledene bekend of kunnen 
nabestaanden of verzorgenden de personalia verschaffen. Voor de verklaring van 
overlijden zijn de naam, de voluit geschreven voornamen, de geboortedatum, de 
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geboorteplaats en de laatste woonplaats nodig. Voor het vaststellen van de identiteit kan 
de arts gebruik maken van de identiteitspapieren van de overledene. Identiteitsbewijzen 
zijn een geldig Nederlands paspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart, een geldig 
Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietsbewijs (categorie AM). Overledenen uit landen 
van de EU en de EER beschikken als het goed is over een geldig buitenlands paspoort of 
een geldig buitenlands reisdocument. Kwam de overledene uit een land buiten de EU en 
de EER, dan behoort hij te beschikken over een geldig Nederlands verblijfsdocument. Blijft 
de identiteit een vraagteken, dan schakelt de arts de politie in om de identiteit te 
onderzoeken. In de politieregistratie zal de identiteit van de overleden persoon zijn terug 
te vinden.   
 
Een arts is gerechtigd om na het vaststellen van het overlijden van een persoon, als deze 
overtuigd is dat de dood een natuurlijke oorzaak had, een verklaring van overlijden in te 
vullen. In deze verklaring, zoals vastgelegd in art. 7 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb), 
worden de persoonsgegevens van de overledene als ook de gemeente en datum van 
overlijden vermeld. Daarbij verklaart de arts dat deze het lijk persoonlijk geschouwd heeft 
en dat deze overtuigd is van een natuurlijke dood.  
 
Tegelijk met de verklaring van overlijden wordt een doodsoorzaakverklaring (ook wel B-
formulier genoemd) ingevuld, zoals vastgelegd in art. 12a van de Wlb. Op dit formulier 
wordt door de schouwarts de doodsoorzaak ingevuld, evenals nog enkele gegevens over 
de toedracht van het overlijden. In tegenstelling tot de verklaring van overlijden bevat dit 
niet de persoonsgegevens van de overledene. Het formulier wordt zodoende 
geanonimiseerd overgedragen aan het CBS. 
 
Als de schouwarts niet overtuigd is van een natuurlijk overlijden - dat kan zijn als er 
duidelijk sprake is van een niet-natuurlijke dood, zoals een ongeval, moord, zelfmoord of 
euthanasie - maar ook in geval van twijfel of onduidelijkheid, dan dient de arts voor de 
schouw een gemeentelijke lijkschouwer in te schakelen. Als deze alsnog tot de conclusie 
komt dat er sprake is van een natuurlijk overlijden dan kan deze een verklaring van 
overlijden en een doodsoorzaakverklaring invullen. Als de gemeentelijke lijkschouwer tot 
de conclusie komt dat er geen sprake is van een natuurlijk overlijden dan vult deze wel de 
doodsoorzaakverklaring in, maar niet de verklaring van overlijden. In plaats daarvan vult 
deze twee zogenoemde artikel 10-formulieren (genoemd naar art. 10 van de Wlb) in. Het 
ene formulier wordt in plaats van de verklaring van overlijden gestuurd aan de burgerlijke 
stand; het andere aan de officier van Justitie. Als de burgerlijke stand geen verklaring van 
overlijden maar een artikel 10-formulier ontvangt, geeft deze pas een verlof tot begraven 
of cremeren af nadat men een brief van de officier van Justitie heeft ontvangen dat deze 
daartoe toestemming verleend heeft, door het lichaam van de overledene 'vrij te geven'. 
 
Wanneer we aannemen dat illegalen even als overige ingezetenen vooral aan ziekte of 
ouderdom overlijden dan worden de overlijdensverklaringen vooral door huisartsen en 
dienstdoende artsen ingevuld. Op de overlijdensverklaring vullen zij de persoonsgegevens 
in van de overledene.  
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Doel 
Een overlijdensverklaring wordt door een arts of – in geval van ene niet-natuurlijke dood 
– een gemeentelijke lijkschouwer opgesteld om de doodsoorzaak vast te leggen. Ook de 
identiteit van de overledene wordt vastgesteld, eventueel met behulp van de politie. 
Daarnaast is de verklaring nodig voor de burgerlijke stand om een verlof tot begraven of 
cremeren te kunnen afgeven. 
 
Persoonsgegevens en omvang  
Uit navraag bij de burgerlijke stand van enkele gemeenten blijkt dat zij niet bijhouden of 
een overledene ‘illegaal’ is. Zij gaan uitsluitend na of er nabestaanden zijn die de begrafenis 
kunnen verzorgen en betalen. Wanneer dat niet het geval is dan wordt de overledene 
begraven op kosten van de gemeente. In de gemeente Amsterdam gaat het jaarlijks om 
ongeveer 15 personen die overlijden en geen nabestaanden hebben. Dit zijn niet per se 
personen die illegaal in Nederland verblijven. Vaak gaat het om ernstig vereenzaamde 
personen. Bij enkelen zal sprake zijn van illegaal verblijf in Nederland, maar dit wordt niet 
als zodanig geregistreerd door de burgerlijke stand.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
De gegevens van de overlijdensverklaring en van de burgerlijks stand van gemeenten zijn 
beschikbaar, maar niet bruikbaar voor een schatting. In de registratie is geen informatie 
vastgelegd over de illegale status van de overleden. Er wordt niet door een arts, 
lijkschouwer of bij de burgerlijke stand vastgelegd of de overleden persoon illegaal in 
Nederland verbleef.  
 
Eigenaar en beheerder 
Gemeenten. 
 
Huisartsen 
Ook illegalen kunnen voor zorg bij een huisarts terecht. Uit een overzicht van de 
declaratiekosten van eerstelijns zorgaanbieders blijkt dat ongeveer de helft van de 
gedeclareerde kosten afkomstig is van huisartsen.  De huisarts van een illegaal in 
Nederland verblijvend persoon zal op de hoogte zijn van het feit dat de patiënt illegaal is, 
omdat hij of zij onverzekerbaar is en geen zorgverzekering heeft. De door de huisarts 
verleende zorg zal contant worden betaald of wanneer de onverzekerbare patiënt geen 
geld kan de huisarts de kosten declareren bij het CAK. Daarnaast is iedere zorgaanbieder 
aangesloten op de database VECOZO, waarmee een automatische controle op 
verzekeringsrecht, de zogenoemde COV-check, kan worden gedaan. Huisartsen zullen 
derhalve op de hoogte zijn van de illegale status van de patiënt wanneer die met klachten 
bij de huisarts is geweest.  
 
Doel 
Huisartsen houden een patiëntenregistratie met medische en administratieve gegevens bij 
om behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Bijna alle huisartsenpraktijken 
houden hun patiëntendossiers elektronisch bij. Daarin staan naast persoonsgegevens, 
gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en 
uitslagen van diagnostische tests. 
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Persoonsgegevens en omvang  
Gegevens over illegalen die bij een huisarts zijn geweest zijn beschikbaar bij het CAK. Deze 
gegevens zijn onderdeel van de data die door het CAK worden verzameld voor zover de 
aan onverzekerbare personen verleende zorg door huisartsen bij het CAK is gedeclareerd. 
Om hoeveel personen het hierbij gaat is niet bekend. In de patiëntenregistratie van 
huisartsen zal meer informatie beschikbaar zijn over zorg aan illegalen. Nederland telt 
volgens informatie op de website van het NIVEL ongeveer 5.000 huisartsenpraktijken met 
in totaal 9.000 werkzame huisartsen.   
   
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Personen die vanwege hun beroep met medische gegevens werken, zijn gebonden aan een 
geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij geen gegevens van een patiënt aan anderen 
mogen verstrekken. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing, die binnen de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG vervangt 
hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bepaalt dat medische 
gegevens zogenoemde bijzondere persoonsgegevens zijn. Dit zijn persoonsgegevens 
betreffende iemands gezondheid, maar ook godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van 
een vakvereniging. De verwerking hiervan is verboden. Organisaties die deze gegevens 
willen gebruiken, mogen dat alleen als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. 
Verwerking is slechts toegestaan indien dat noodzakelijk is met het oog op een 
zwaarwegend algemeen belang, wanneer er passende waarborgen ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer worden geboden en na instemming van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, nationaliteit) van illegalen die van 
een huisarts zorg hebben ontvangen, hebben op zichzelf beschouwd geen betrekking op 
een gevoelig kenmerk. Uit opneming van deze gegevens in de administratie van een 
huisarts vloeit voort dat het gaat om gegevens betreffende gezondheid. De aard van de 
zorgverlening is voor een onderzoek naar de omvang van illegalen in Nederland niet 
relevant. De gegevens geven slechts een indicatie dat het om een gevoelig kenmerk zou 
kunnen gaan. Hiermee vallen deze gegevens volgens de Autoriteit Persoonsgegevens 
buiten de reikwijdte van de bijzondere regeling voor gevoelige gegevens.  
 
De gegevens van illegale vreemdelingen die zorg hebben ontvangen van een huisarts 
zouden derhalve beschikbaar kunnen worden gesteld door huisartsen. De gegevens zijn 
voor het schatten ook bruikbaar. De toegankelijkheid van de data is echter laag. Om van 
de gegevens gebruik te kunnen maken zal van alle huisartsen toestemming moeten worden 
verkregen en contact moeten worden opgenomen om de gegevens te kunnen verkrijgen. 
Dit vereist een relatief omvangrijke en daarmee kostbare inspanning om deze data te 
verzamelen. In hoeverre huisartsen bereid zijn hieraan hun medewerking te verlenen is 
niet duidelijk.   
 
Eigenaar en beheerder 
Huisarts en huisartsenpraktijken. 
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3.3 Consumptie van voedingsmiddelen  
 
De eetgewoonten van personen met niet-Nederlandse herkomst verschillen. Zij eten vaak 
traditionele producten uit hun land van herkomst. Surinaamse Nederlanders uit Amsterdam 
eten vaak groentesoorten als bitawiri en kousenband en ayran (Turkse yoghurtdrank) en 
Turks of Marokkaans brood. Verder eten zij vaker vegetarisch zonder vis of veganistisch. 
Turkse Amsterdammers karakteriseerden zich door vooral een hoge consumptie van 
peulvruchten, groenten, fruit, brood, vlees en soepen. Ghanezen eten vaak fufu-flakes, 
yam, kenkey en cassave. Per bevolkingsgroep kan worden nagegaan welke specifieke 
producten zij met name consumeren. Op basis van verkoopgegevens van deze producten, 
de gemiddelde consumptie en de aantallen personen die volgens de bevolkingsstatistieken 
tot een bevolkingsgroep behoren, kan op basis van de totale consumptie van deze 
voedingsmiddelen een schatting van de omvang van die bevolkingsgroep worden maakt. 
Gegevens over de verkoop en gemiddelde consumptie van specifieke voedingsmiddelen 
zijn echter niet beschikbaar. Het Voedingscentrum houdt in de Levensmiddelendatabank 
gegevens bij over samenstelling en voedingswaarde van voedingsmiddelen, maar niet over 
de consumptie. Bij het RIVM wordt wel onderzoek gedaan naar consumptie, maar die 
peilingen hebben met name betrekking op de consumptie van bredere categorieën 
voedingsmiddelen zoals groente, fruit, zuivel, peulvruchten, vlees en vis. In Amsterdam 
wordt tevens door het AMC en de GGD Amsterdam gezamenlijk met het programma 
Healthy Life in an Urban Setting (HELIUS) onderzoek gedaan naar de gezondheid van 
verschillende bevolkingsgroepen, waarbij voor het verklaren van verschillen in gezondheid 
tussen inwoners van Amsterdam ook naar voeding is gekeken. Met deze onderzoeken 
willen zij vooral kennis verkrijgen die nodig is om de medische zorg te verbeteren en 
gezondheids-problemen beter aan te pakken. Uit enquêtes onder autochtone 
Nederlanders, Surinamers, Turken en Marokkanen blijken tussen deze bevolkingsgroepen 
verschillen te bestaan in de consumptie van voedingsmiddelen. Er zijn voedingsmiddelen 
die meer door een bevolkingsgroep worden gebruikt, bijvoorbeeld roti door Surinamers, 
bulgur door Turken en couscous door Marokkanen, maar de verschillen zijn relatief.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Voor het schatten van een populatie van illegalen die verantwoordelijk zou zijn voor de 
extra consumptie van specifieke voedingsmiddelen, meer dan de consumptie op basis van 
verkoopgegevens en gemiddeld gebruik per hoofd van de bevolkingsgroep, zijn de 
hierboven genoemde consumptiegegevens niet bruikbaar. Gegevens over de verkoop van 
specifieke voedingsmiddelen en het gemiddeld gebruik zijn overigens niet beschikbaar. Die 
zouden door uitgebreid veldonderzoek te doen, apart moeten worden verzameld.  
 
 
3.4 Sociale media 
 
Sociale media zijn belangrijke communicatiekanalen waarvan ook illegalen gebruik zullen 
maken. We zijn nagegaan op welke wijze we sociale media kunnen gebruiken als 
databronnen voor het schatten van illegalen in Nederland. We zijn gestart met de bekende 
socialenetwerksites als Facebook, Twitter, Instagram, et cetera. Hierop zien we echter dat 
personen niet of nauwelijks melding maken van hun verblijfstatus. We hebben vervolgens 
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gekeken naar websites waar de kans groter is dat illegaliteit er een gespreksonderwerp is. 
Dat geldt met name voor websites waar het gegeven dat een persoon een niet-Nederlandse 
nationaliteit heeft een reden is om de website te bezoeken. Er zijn bijvoorbeeld diverse 
websites waar vragen worden gesteld over asielprocedures, verblijfsvergunningen en 
daaraan gerelateerde onderwerpen zoals zorgverzekeringen, zorgtoeslagen of het vinden 
van werk. Ook illegaliteit kan een onderwerp zijn.  
 
Buitenlandsepartner.nl en mixed-couples.nl 
Van de websites Buitenlandsepartner.nl en mixed-couples.nl zijn we nagegaan met welke 
intensiteit de website wordt bezocht, welke informatie er over de bezoekers beschikbaar is 
en in hoeverre illegaliteit ter sprake komt.  
 
Mixed-couples.nl 
De website mixed-couples.nl wordt niet veel bezocht. In ruim twee weken tijd treffen we 
nog geen tien nieuwe berichten aan. De website telt bijna 10.000, er zijn zo’n 3.500 
onderwerpen besproken en de website heeft in totaal 75.000 berichten. Het onderwerp dat 
betrekking heeft op illegale partner heeft al een jaar geen nieuwe berichten. In de 
voorgaande periode werd er jaarlijks een of twee keer een bericht geplaatst. Van de 
bezoeker is een gebruikersnaam beschikbaar, maar ontbreken verdere gegevens over 
leeftijd, geslacht of nationaliteit.  
 
Buitenlandsepartner.nl 
Op de website buitenlandsepartner.nl is de activiteit groter. De website heeft meer leden 
(ruim 55.000), meer onderwerpen (64.000) en meer berichten (660.000). In sommige 
berichten wordt gesproken over illegaliteit, zoals: “Mijn verlopig verblijf of 6 maanden kaart 
is al verlopen en de ind heeft nog niet beslis”, of “Wat adviseren jullie moet ik daarbij 
aanwezig zijn aangezien ik illegaal ben momenteel?” Van de berichtgever weten we ook op 
deze website niet meer dan de gebruikersnaam. Op de profielpagina’s van gebruikers staat 
verder geen informatie.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
De beschikbare informatie over bezoekers van websites is te summier om als databron te 
gebruiken voor schattingen van het aantal illegalen in Nederland. De websites zouden wel 
gebruikt kunnen worden als wervingskanaal om in contact komen met illegalen. 
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben bijvoorbeeld een advertentie 
geplaatst met een oproep aan illegalen om contact met hen op te nemen.   
 
Alternatieve schatting Albanezen in Nederland 
Sociale media lijken niet bijzonder geschikt om informatie over brede categorieën illegalen 
te verzamelen. Er zijn wel voorbeelden van meer gericht onderzoek naar specifieke 
groepen. De afgelopen jaren is het aantal Albanezen dat asiel aanvraagt sterk gestegen. 
Tot 2014 ging het jaarlijks om enkele tientallen, in 2015 vroegen 1.005 Albanezen asiel 
aan en in 2016 1.664. Ze maken in de praktijk geen kans op asiel. In Nederland staan eind 
2017 795 Albanezen ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Sinds 2010 
mogen Albanezen vrij reizen in Europa. Ze hoeven geen visum aan te vragen voor een land 
binnen het Schengengebied en mogen drie maanden blijven. Recherche, justitie, gemeente 
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Amsterdam en Belastingdienst worden in 2017 geconfronteerd met een forse toename van 
het aantal (criminele) Albanezen. In opdracht van het Openbaar Ministerie is door een 
gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan naar het aantal Albanezen in Nederland.5 De 
onderzoekers selecteerden de 50 populairste Albanese websites en analyseerden hoeveel 
bezoekers die sites trokken vanuit Nederland. In een maand werden de websites met ruim 
35.000 smartphones en bijna 4.500 tablets vanuit Nederland bezocht, waarvan ruim 7.500 
gebruikers afkomstig waren uit Amsterdam. Twintig procent van de bezoekers gebruikte 
een onbekende browser. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat een deel van de bezoekers 
gebruik maakt van versleutelde smartphones of andere afgeschermde apparatuur. 
Gemiddeld is van bezoekers op websites ruim 2% van de browsers niet te identificeren. 
Op basis van de aantallen bezoekers uit Nederland van de populairste Albanese websites 
en het gemiddelde bezit van smartphone(s) en tablets schatten de onderzoekers het aantal 
Albanezen in Nederland op 20.000. Dat is een fors aantal in verhouding tot het aantal 
ingeschreven Albanezen en asielaanvragen door Albanezen. Een deel van de Albanezen 
heeft Nederland gedwongen verlaten of is vrijwillig naar Albanië teruggekeerd. Volgens het 
ministerie van Justitie en Veiligheid zijn in 2017 in totaal 8.810 geregistreerde 
vreemdelingen aantoonbaar vertrokken waarvan 12% afkomstig is uit Albanië, ongeveer 
1.000 personen.6 
 
 
3.5 Mobiele telefoondata 
 
Gegevens van mobiele telefoons kunnen mogelijk worden gebruikt voor het uitvoeren van 
een schatting met een sociale netwerkbenadering. Het kan daarbij zowel gaan om 
gegevens die door illegalen zelf (aan onderzoekers) verstrekt worden over 
telefoonnummers van illegaal in Nederland verblijvende personen in hun persoonlijke 
netwerk als om gegevens van mobiele providers. Door het verzamelen en analyseren van 
mobiele telefoondata locaties zou er een overzicht kunnen komen van illegale 
vreemdelingen die in Nederland verblijven.  
 
CBS 
Het CBS heeft met mobiele telefoondata van Vodafone getracht een schatting te maken 
van de omvang van de dagelijkse populatie (‘daytime population’) voor ieder willekeurig 
moment en op iedere plaats in Nederland. Het CBS wilde met deze Vodafone gegevens 
onder meer een schatting maken van de omvang van buitenlandse bezoekers in Nederland. 
Dat bleek met de Vodafonedata niet mogelijk.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Ook illegalen maken gebruik van mobiele telefoons, maar zij zijn niet te onderscheiden van 
de toeristen en dagjesmensen met een buitenlandse provider. Voor een mobiel 
telefoonabonnement met een simkaart dient een klant zich te legitimeren. Illegalen zullen 
daarom vaker gebruik maken van een prepaid simkaart. Voordelen van een prepaid zijn 
dat de gebruiker anoniem blijft in bel-, sms- en internetgedrag. Ook zijn de kosten van het 
gebruik van een mobiele telefoon met een prepaid beter in de hand te houden. 
                                                             
5 Het Parool, 16-11-2017. Schrikbarend veel (criminele) Albanezen illegaal in Nederland. 
6 Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018).  
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Kostenbeheersing en anonimiteit zullen voor meer gebruikers overwegingen zijn. Volgens 
een prepaid aanbieder geven hun klanten aan dat zij van prepaid gebruik maken om 
bijvoorbeeld te bellen naar sekslijnen en voor illegale praktijken, als drugshandel en 
prostitutie. Maar ook om anoniem personen te kunnen stalken. Verder gebruiken sommige 
personen een prepaid voor hun handel via Marktplaats. Niet iedereen wil bereikbaar zijn of 
blijven na de verkoop van een goed. Al met al gaat het om een grote groep personen, 
waarvan ook illegalen deel uit maken. Wanneer we een analyse zouden kunnen maken van 
de berichten die verstuurd worden met mobiele telefoons kan wellicht meer onderscheid 
naar gebruik en doelgroepen worden gemaakt. Die informatie is echter niet beschikbaar. 
Bovendien wordt veel gebruikt gemaakt van WhatsApp. Deze app maakt gebruik van 
versleutelde berichten die door het gebruik van end-to-end encryptie niet door derden zijn 
te lezen. Gegevens over het gebruik van mobiele telefoons waarmee illegale vreemdelingen 
zijn te onderscheiden, zijn niet beschikbaar. 
 
Een alternatief is om aan illegale vreemdelingen te vragen of zij over mobiele nummers 
beschikken van andere illegalen in Nederland. Wanneer deze mobiele telefoondata onder 
illegalen in Nederland zouden worden verzameld, kan dit een mogelijkheid zijn om het 
aantal illegalen te schatten. Doordat sommige mobiele nummers van illegalen door 
meerdere respondenten worden genoemd kan ook het idee van de vangst-hervangst 
schattingsmethode worden toegepast. Om tot een statistisch verantwoorde schatting te 
komen gelden enkele voorwaarden. De respondenten die worden benaderd moeten 
illegalen zijn die zo goed mogelijk een aselecte steekproef van alle illegalen in Nederland 
zijn. Door het ontbreken van een steekproefkader, we kennen de omvang en samenstelling 
van de illegalen in Nederland immers niet, zullen er verschillen zijn in de kansen waarmee 
illegalen in de steekproef voorkomen. Dit leidt mogelijk tot vertekening in de resultaten. 
Voor de nauwkeurigheid van de met deze methode verkregen data waarmee we de omvang 
van illegalen willen schatten, is de omvang van de steekproef van belang. Een te beperkt 
aantal respondenten zal geen zinvolle resultaten opleveren. De minimaal benodigde 
omvang hangt sterk af van de netwerkstructuur, dat wil zeggen het patroon van onderlinge 
bekendheid van illegalen en uiteraard van de bereidheid van de respondenten om de 
mobiele nummers van andere illegalen te geven. Rekening houdend met de grote 
diversiteit aan illegalen, wat onder meer blijkt uit het grote aantal nationaliteiten in het 
databestand van het CAK, de verschillende redenen die zij hebben om naar Nederland te 
komen en de (ongelijke) spreiding over het land zullen er relatief veel respondenten 
moeten worden benaderd. Dit vereist een relatief omvangrijke en daarmee kostbare 
inspanning om deze data te verzamelen.  
         
 
3.6 Partners vreemdelingenketen 
 
Bij twee partners binnen de vreemdelingenketen zijn gegevens beschikbaar over personen 
die illegaal in Nederland verblijven: de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  
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DT&V 
De DT&V streeft er samen met ketenpartners naar zo veel mogelijk vreemdelingen 
zelfstandig te laten vertrekken. De DT&V regisseert het vertrek uit Nederland van 
vreemdelingen die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands (mobiel) 
vreemdelingentoezicht, die de toegang tot Nederland is geweigerd in het kader van de 
grensbewaking, van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken en van uitgeprocedeerde 
asielzoekers die het land moeten verlaten. 
 
Taken 
De DT&V werd in januari 2007 operationeel. Sindsdien zijn terugkeertaken die voorheen 
berustten bij de IND en voor een deel ook de Vreemdelingenpolitie ondergebracht bij de 
DT&V. 
 
Persoonsgegevens en omvang 
Alle vreemdelingen krijgen een Vreemdelingennummer. Deze nummers worden 
automatisch aangemaakt in de BVV. Het nummer begint met de datum (bijvoorbeeld 1802 
voor 18 februari en een volgnummer). In de migratieketen is dit een uniek nummer. Buiten 
de keten wordt dit nummer niet gebruikt. Verder worden persoonsgegevens opgenomen 
(naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit (voor zover bekend: aantoonbaar met 
documenten, anders: de nationaliteit die de vreemdeling zelf aangeeft te hebben dan wel 
nationaliteit onbekend)).   
   
Er is een jaarlijkse toestroom van asielzoekers, dat zijn degenen die voor verblijfsstatus 
als erkende vluchteling in aanmerking willen komen of voor subsidiaire bescherming. Het 
aantal asielverzoeken in Nederland heeft per jaar sterk gevarieerd. Zo waren het er in 
1994 ruim 52.000, in 2004 en 2007 nog geen 10.000, terwijl er in 2015 49.500 nieuwe 
asielverzoeken inclusief gezinshereniging werden gedaan (59.330 inclusief herhaalde 
verzoeken).7 Door de aanhoudende burgeroorlog zoeken veel Syriërs bescherming in 
Nederland. Van het totale aantal asielaanvragen is in 2015 bijna de helft (47%; 27.710 
personen) afkomstig uit Syrië̈. In 2016 en 2017 is de totale instroom (eerste aanvragen, 
herhaalde aanvragen en nareizigers) afgenomen tot 33.570 respectievelijk 35.030. In 
2017 werden de meeste eerste asielaanvragen door Syriërs ingediend. Op de tweede plaats 
volgden de Eritreeërs en op de derde plaats de Marokkanen.8 Het inwilligingspercentage 
bij eerste aanvragen ligt in 2017 op 31% en op 55% in 2016. Na een afwijzing kan tegen 
een beslissing in (hoger) beroep worden gegaan. Een (beperkt) deel stroomt opnieuw het 
toelatingsproces in nadat er een herhaalde aanvraag is ingediend. Asielzoekers die een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben gekregen kunnen na vijf jaar voor 
naturalisatie in aanmerking komen. 
 
Vreemdelingen waarvan de verblijfsvergunning is verlopen en asielzoekers waarvan het 
verzoek definitief is afgewezen en Nederland niet hebben verlaten, verblijven hier illegaal. 
Uit de Rapportage Vreemdelingenketen 2017 blijkt dat in totaal in 2017 20.770 en in 2016 

                                                             
7 Ministerie van Justitie en Veiligheid (2017). Rapportage Vreemdelingenketen. Periode januari – december 
2016. Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag. 
8 Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018). 
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24.880 geregistreerde vreemdelingen uit Nederland moeten vertrekken.9 Zij zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen vertrek.  
 
Niet alle vreemdelingen hebben Nederland aantoonbaar verlaten. Minder dan de helft 
(8.810 personen) is in 2017 aantoonbaar vertrokken, waarvan 5.990 gedwongen. Met 
aantoonbaar vertrek is de vreemdeling daadwerkelijk vertrokken. Hieronder valt zowel 
zelfstandig vertrek onder toezicht als gedwongen vertrek. Zelfstandig vertrek onder 
toezicht is het zelfstandig ondersteund vertrek van een vreemdeling, al dan niet vanuit 
alternatieve toezichtmaatregelen of vreemdelingenbewaring, naar het land van herkomst 
dan wel een derde land waar de toegang is gewaarborgd. Gedwongen vertrek is het vertrek 
van niet (meer) rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen met behulp van de 
sterke arm. De overige 11.960 vertrokken vreemdelingen zijn in 2017 zonder toezicht 
vertrokken, voorheen werd dit met onbekende bestemming (MOB) genoemd. De vraag is 
of deze vreemdelingen Nederland ook daadwerkelijk hebben verlaten. Bij zelfstandig 
vertrek zonder toezicht is de vreemdeling niet meer aanwezig op het laatst bekende adres, 
maar het daadwerkelijke vertrek is niet aantoonbaar. Gedacht kan worden aan een 
asielzoeker die zich niet meer beschikbaar houdt voor de meldplicht, een vreemdeling 
waarvan bij een adrescontrole blijkt dat hij of zij daar niet meer verblijft of een vreemdeling 
die een aanzegging heeft gehad Nederland te verlaten. 
 
Uit de Rapportage Vreemdelingenketen blijkt dat het bij zelfstandig vertrek zonder toezicht 
vooral gaat om Albanezen en Marokkanen. Dit zijn veilige landen en personen uit deze 
landen kunnen wel asiel aanvragen, maar dat zal zelden worden toegekend. De vraag is of 
zij Nederland daadwerkelijk hebben verlaten of dat zij hier illegaal verblijven.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Personen die zelfstandig zonder toezicht zijn vertrokken zijn de meest interessante 
categorie in de registratie van de DT&V wanneer we het over illegaal verblijf in Nederland 
hebben. Zelfstandig zonder toezicht vertrokken zal er in de praktijk op kunnen neerkomen 
dat deze personen zonder voorzieningen op straat staan en een leven starten als illegaal 
in Nederland. In 2017 ging het om 11.960 vreemdelingen die zelfstandig zonder toezicht 
zijn vertrokken, in 2016 om 11.970 personen en in 2015 om 7.540. Onduidelijk is of al 
deze personen ook daadwerkelijk in Nederland verblijven. Dat is niet altijd het geval. 
Jaarlijks vertrekken er bovendien grote aantallen vreemdelingen aantoonbaar uit 
Nederland, vaak met hulp van bijvoorbeeld de International Organization for Migration 
(IOM). Dit zijn vooral vreemdelingen die in voorgaande jaren zelfstandig zonder toezicht 
zijn vertrokken, maar Nederland op dat moment niet daadwerkelijk hadden verlaten.  
 
De vreemdelingen die uit Nederland zelfstandig zonder toezicht zijn vertrokken, hebben 
Nederland niet altijd daadwerkelijk verlaten. Deze gegevens zijn beschikbaar, maar omdat 
hun verblijfplaats niet bekend is en we niet van al deze vreemdelingen kunnen aannemen 
dat zij als illegale vreemdeling in Nederland verblijven – zij kunnen immers ook de grens 
met Duitsland of België zijn overgestoken en in theorie in elk willekeurig Schengenland in 
Europa verblijven - zijn deze data niet bruikbaar voor het schatten van illegalen in 
Nederland.  
                                                             
9 Idem. 
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Eigenaar en beheerder 
Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
 
Inspectie SZW 
De Inspectie SZW houdt toezicht op gezonde en veilige werkomstandigheden en een 
eerlijke betaling. Houden werkgevers zich aan de wet? En werkt het sociale 
zekerheidsstelsel? In de sectoren waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect 
van toezicht het grootst is, treden zij tegen misstanden op. Dat geldt onder meer voor 
arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Hierbij zijn vaak personen het slachtoffer die illegaal 
in Nederland verblijven. In 2016 werden door de Inspectie van SZW in de Bouw 93 illegaal 
tewerkgestelden aangetroffen, iets meer dan in 2015. Maar ook in andere sectoren zijn 
illegaal tewerkgestelden aangetroffen. Onder meer in de tuinbouw en de uitzendsector.  
 
Volgens Rijken e.a. (2013) die onderzoek hebben gedaan naar slachtoffers van 
mensenhandel is het identificeren van deze slachtoffers vaak een probleem.10 In de praktijk 
blijkt het lastig om slachtoffers van mensenhandel te herkennen. Als oorzaken noemen zij 
dat niet helemaal is uitgekristalliseerd wanneer een situatie als mensenhandel 
gekwalificeerd kan worden, dat autoriteiten belast met controles - inclusief de inspectie 
SZW - slechts een gedeelte van het strafbare feit te zien krijgen en dit deel als zodanig 
niet kwalificeren als (een deel van) mensenhandel en dat er een gebrek is aan kennis, 
samenwerking en capaciteit bij de betrokken instanties. Daarnaast beschouwen 
slachtoffers zichzelf vaak niet als slachtoffer en maken zich daarom niet als zodanig 
kenbaar. 
 
Illegaal tewerkgestelden versus illegaal verblijf 
De regels voor het laten werken van ‘vreemdelingen’ staan in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav). Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse 
nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte 
(EER) en Zwitserland. De EER omvat de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, 
IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers. Voor 
werknemers uit Kroatië geldt dit tot 1 juli 2020 nog niet. Voor hen gelden nu nog de regels 
voor niet-Europese werknemers. 
 
De Inspectie SZW registreert illegale tewerkstelling en geen illegaal verblijf. Veel van de 
illegaal tewerkgestelden beschikken over een legaal verblijf en zijn dus niet illegaal. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor vreemdelingen met een rechtmatige verblijfstitel waarbij arbeid 
niet is toegestaan of vreemdelingen die hier wel mogen verblijven maar niet werken en die 
derhalve de beperkingen of voorwaarden overtreden c.q. niet nakomen (denk aan 
studenten en kennismigranten). Daarnaast bevinden zich nog illegaal tewerkgestelden 
onder rechtmatig verblijvende EU-onderdanen (zoals Kroaten) die nog niet vrije toegang 
hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt.  
 
 

                                                             
10 C. Rijken, J. van Dijk, F. Klerx-van Mierlo (2013). Mensenhandel: Het slachtofferperspectief. Wolf Legal 
Publishers (WLP), Oisterwijk. 
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Persoonsgegevens en omvang  
De Inspectie SZW is zelf bezig met een onderzoek om de omvang van tewerkgestelde 
illegale vreemdelingen in Nederland te schatten. Uit hun registratie hebben zij hiervoor  
voor de periode 2015-2017 alle illegalen geselecteerd die zij bij controles op illegale 
tewerkstelling hebben aangetroffen. De Inspectie beschikt meestal over naam, 
geboortedatum, geslacht, nationaliteit en een BSN. De gegevens zijn niet altijd volledig. 
In ongeveer 10% van de gevallen ontbreken relevante gegevens.  
 
In totaal gaat het in een periode van drie jaar om bijna 2.000 personen. De meesten zijn 
man (80%), zij zijn tussen de 12 en 65 jaar oud met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. 
Zij zijn relatief vaak van Chinese en Turkse herkomst en werkzaam in de horeca en handel. 
De illegale tewerkgestelden die voorkomen in de registratie van de Inspectie SZW zijn geen 
dwarsdoorsnede van de illegale vreemdelingen in Nederland. De Inspectie SZW voert 
controles uit in sectoren waarvan zij signalen hebben dat daar vaker sprake is van illegale 
tewerkstelling.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Van arbeidsuitbuiting doet de Inspectie altijd aangifte bij de politie. Deze illegaal 
tewerkgestelden slachtoffers zijn derhalve bekend bij de politie. De politie gaat ook mee 
met controles. De illegalen die bij controles op illegale tewerkstelling worden aangetroffen, 
vormen mogelijk een andere categorie dan de illegalen die vanwege het plegen van 
misdrijven met de politie in aanraking komen. Omdat zij een andere categorie vormen zijn 
zij voor het verbeteren van de schattingen relevant. De gegevens over illegale 
tewerkgestelden zijn beschikbaar bij de Inspectie SZW. Niet alle illegaal tewerkgestelden 
verblijven illegaal in Nederland. De illegaal tewerkgestelden met een legale verblijfsstatus 
zullen uit de data moeten worden verwijderd voordat de gegevens bruikbaar zijn voor het 
schatten van illegalen in Nederland.    
 
Eigenaar en beheerder 
De toegankelijkheid van de data hangt af van het verkrijgen van toestemming om de 
gegevens te mogen gebruiken voor het schatten van illegalen. Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid is eigenaar van de gegevens en zal toestemming moeten geven voor 
het verstrekken van de persoonsgegevens. Volgens de Inspectie zou het verstrekken van 
de informatie in principe mogelijk moeten kunnen zijn op de volgende grondslag: 
- Wet arbeid vreemdelingen, artikel 16 derde lid: De toezichthouder verstrekt andere 

bestuursorganen kosteloos gegevens welke zij behoeven ter uitvoering van hun taak.  
en, 
- Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 8: Persoonsgegevens mogen slechts 

worden verwerkt, indien onderdeel e: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de 
goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende 
bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt. 

 
Dit zou betekenen dat de Inspectie de informatie aan het ministerie van Justitie en 
Veiligheid kan verstrekken indien dit ministerie kan aantonen dat de gevraagde informatie 
noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taak. Het is aan 
het ministerie van Justitie en Veiligheid om vervolgens met de opdrachtnemer die de data 



 

46  Breuer&Intraval – Vooronderzoek data en methoden illegalenschatting 

voor het schatten van illegalen voor hen uitvoert een bewerkingsovereenkomst af te 
sluiten. 
 
 
3.7 Organisaties 
 
Onder organisaties verstaan we vormen van opvang en ondersteuning aan illegalen die 
door organisaties, die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland 
behartigen, worden aangeboden. Het gaat hierbij om een brede mix van organisaties die 
vaak lokaal of regionaal, maar in enkele gevallen ook landelijk of internationaal werkzaam 
zijn. Een deel van de organisaties heeft een kerkelijke achtergrond. Er zijn zeer veel lokale 
initiatieven. Veel hiervan zijn aangesloten bij het Platform Migranten Zonder 
Verblijfsvergunning (PMZV), een landelijk samenwerkingsverband van lokale stichtingen 
en vrijwilligersorganisaties die zich richten op illegalen. 
 
We hebben contact gehad met: Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt 
(LOS); Dokters van de Wereld;  Vluchtelingenwerk Nederland; Landelijk Informatie en 
adviespunt voor de gezondheidszorg voor illegalen en niet-toegelaten asielzoekers 
(LAMPION); Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen / Steunpunt Vluchtelingen 
(ASKV/SV); Project Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO); International 
Organisation for Migration-Nederland (IOM-Nederland); VluchtelingenWerk; Internationaal 
Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers (INLIA); en enkele 
Kerkelijke organisaties. 
 
De Kerkelijke organisaties richten zich soms op de opvang en ondersteuning van 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit is volgens vertegenwoordigers van deze organisaties 
echter vooral een informeel circuit, waar geen registraties worden bijgehouden. 
 
Uit de contacten met organisaties blijkt verder dat er bij Dokters van de Wereld, ASKV 
Steunpunt Vluchtelingen en Project MOO registraties beschikbaar zijn met illegale 
vreemdelingen. Deze organisaties zijn actief in enkele grote steden (met name Amsterdam 
en Den Haag). Daarnaast beschikt IOM-Nederland over 50 locaties verspreid over het land 
waar zij contact leggen met ex-asielzoekers en hen begeleiden bij terugkeer. Van deze 
illegaal in Nederland verblijvende personen is volgens IOM-Nederland jaarlijks ongeveer 
tweede derde bekend bij de DT&V. Zij behoren tot de categorie vreemdelingen die 
zelfstandig zonder toezicht is vertrokken, maar Nederland niet hebben verlaten. Een derde 
van de personen waarmee het IOM-Nederland jaarlijks in contact komt is zogenoemd 
ongedocumenteerd en zou niet bekend zijn bij de IND. Jaarlijks zou het gemiddeld om 
ongeveer 1.000 ongedocumenteerde personen gaan, waarvan naam en land van herkomst 
door IOM-Nederland zijn vastgelegd. Ook VluchtelingenWerk heeft enkele Teugkeer 
projecten en legt eveneens persoonsgegevens van illegalen vast. INLIA beschikt eveneens 
over een eigen landelijk dekkende registratie van illegalen.   
 
Dokters van de Wereld 
Dokters van de Wereld is sinds 1997 onderdeel van het internationale Médecins du Monde-
netwerk. Zij komen op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste 
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speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. Met het 
project Zorgrecht bekommeren zij zich om migranten zonder verblijfspapieren. Deze 
personen weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang opgepakt 
te worden vanwege hun illegale verblijfstatus. Daarnaast maken zij met Operatie Glimlach 
operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jongvolwassenen met een schisis 
of met brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot medische/chirurgische zorg zijn 
deze kinderen en jongvolwassenen veelal uitgesloten van de samenleving.  
 
Doel 
In Nederland is de zorg voor ongedocumenteerde migranten toegankelijk, maar zou voor 
velen onbetaalbaar zijn. Medische vrijwilligers van Dokters van de Wereld zien dagelijks 
op hun spreekuur cliënten die rondlopen met gezondheidsklachten met name 
gebitsklachten, zoals kiespijn, loszittende tanden, ontstoken kaakbot en bloedend 
tandvlees. De kosten voor een tandartsbehandeling zijn hoog volgens Dokters van de 
Wereld. De onbetaalbaarheid maakt dat mensen de (tandarts)zorg gaan mijden en op zoek 
gaan naar alternatieven. 
 
Persoonsgegevens en omvang 
In 2016 is voor het eerst gebruik gemaakt van de Zorgbus, een spreekuurpost op wielen. 
Naast vaste spreekuren in Amsterdam en Den Haag, organiseren zij ook spreekuren op 
vluchtelingenlocaties. Door het inzetten van een Zorgbus is het aantal migranten dat 
toegang krijgt tot medische zorg gestegen. In 2016 zijn in Nederland meer dan 2.400 
personen door Dokters van de Wereld geholpen (tabel 3.1). 
 
Tabel 3.1 Ontwikkeling spreekuren en helpdesk dienstverlening in absolute aantallen  
 2016 2015 2014 
Consulten spreekuren en helpdesk    
Spreekuren Amsterdam 1.262 586 502 
Waarvan Zorgbus 723   
Spreekuren Den Haag 228 122 159 
Ambulante consulten A’dam (2014 en 2015)  24 48 
Helpdesk telefonisch 974 643 597 
Totaal consulten 2.464 1.375 1.306 
Individuele patiënten 1.100 724 686 
Ratio consulten/ind. patiënten 2,2 1,9 1,9 

 
Tijdens bijeenkomsten in migrantenkerken, moskeeën en buurtcentra geeft Dokters van 
de Wereld voorlichting over het Nederlandse zorgsysteem (tabel 3.2). Ook gaan ze met de 
aanwezigen in gesprek over een gezonde levensstijl: hoe voorkom je hoge bloeddruk, 
overgewicht en diabetes? Wat is gezonde voeding en hoe ga je om met stress? Een 
belangrijk aandachtspunt tijdens de bijeenkomsten is veilige seks en zwangerschap. 
Dokters van de Wereld is actief in Amsterdam en Den Haag. 
 
Tabel 3.2 Aantallen bezoekers van voorlichtingsbijeenkomsten   
 Amsterdam Den Haag Totaal 
2015 1.082 470 1.552 
2016 901 602 1.503 
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Dokters van de Wereld stimuleren ongedocumenteerden die zorg nodig hebben om naar 
een huisarts of ziekenhuis te gaan. De verwachting van Dokters van de Wereld is dat de 
overlap van hun cliënten met de registratie van het CAK redelijk groot zal zijn. Niet 
iedereen zal echter gevolg geven aan het verzoek van Dokters van de Wereld een huisarts 
of ziekenhuis te bezoeken. Het zijn vaak personen die moeilijk naar de zorg zijn te krijgen. 
Ze zouden bang zijn dat wanneer zij dat doen dat ze worden aangegeven bij de politie of 
de IND. Ook kan het zijn dat de zorg die Dokters van de Wereld verleent, bijvoorbeeld het 
verstrekken van hoestdrank of een pijnstiller, al voldoende is.  
 
Van alle personen die zij spreken, waarmee zij een consult hebben, leggen ze de gegevens 
(naam, geslacht, geboortejaar, land van herkomst) vast. Van iemand die na een half jaar 
terugkomt, weten ze dan dat ze die al eerder hebben gezien. Van de bezoekers van 
voorlichtingsbijeenkomsten zijn geen gegevens vastgelegd. 
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
De geregistreerde illegale personen die voor medische zorg gebruik maken van de 
dienstverlening van Dokters van de Wereld overlapt met de data van het CAK. Hoe groot 
deze overlap is, is niet bekend. Omdat de drempel naar reguliere zorgaanbieders hoog is 
en de zorg van Dokters van de Wereld soms al genoeg is zullen er ongetwijfeld illegalen 
zijn geregistreerd die niet in de registratie van het CAK voorkomen. Bovendien registreren 
Dokters van de Wereld de volledige namen van de illegale vreemdelingen die zij zorg 
verlenen, terwijl het CAK alleen over de initialen beschikt. De data heeft derhalve een 
toegevoegde waarde, met name voor het schatten van de (sub)populaties van illegalen in 
Amsterdam en Den Haag.  
 
Persoonsgegevens van de illegale personen waarmee Dokters van de Wereld contact heeft 
gehad, kunnen beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. De data zijn 
doordat Dokters van de Wereld vooral actief is in Amsterdam en Den Haag niet bruikbaar 
voor landelijke schattingen. De toegankelijkheid van de data is onduidelijk. Dokters van 
de Wereld geeft bij voorbaat al aan dat het verstrekken van gegevens niet vanzelfsprekend 
is. Zij zouden eigenlijk hun patiënten hiervoor om toestemming moeten vragen. Dat 
gebeurt tot nu toe niet.  
 
Eigenaar en beheerder 
Dokters van de Wereld.  
 
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen 
Voor illegale vreemdelingen - het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen heeft het over  
ongedocumenteerde vluchtelingen - die niet terug kunnen of durven keren bestaan volgens 
het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen in Nederland nauwelijks voorzieningen. Een bestaan in 
de marge maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting of misbruik. Het ASKV/SV steunt deze 
doelgroep al ruim 25 jaar. Zij zijn gevestigd in Amsterdam.  
 
Doel 
De ondersteuning van het ASKV/SV is erop gericht hun situatie te verbeteren en hen in 
staat te stellen te werken aan hun toekomst.  
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Persoonsgegevens en omvang 
Het ASKV/SV ontving in 2016 242 personen op een inloopspreekuur, terwijl ASKV/SV-
medewerkers op het Vreemdelingenloket daarnaast tot en met augustus 312 eerste 
contactgesprekken voerden. In totaal gaat het om ruim 500 intakes, al is er sprake van 
enige doublures: sommige cliënten meldden zich zowel aan het loket als in een later 
stadium op het inloopspreekuur van het ASKV/SV. Een ruime meerderheid van alle 
bezoekers is man (72%), terwijl het percentage vrouwen dat een beroep doet op 
ondersteuning laag is (27%). Uit tabel 3.3 blijkt dat de meeste cliënten afkomstig zijn uit 
Nigeria (11,5%) en Ghana (6.7%). Dat heeft deels te maken met de vestigingsplaats van 
het ASKV/SV. In Amsterdam-Zuidoost is sprake van een concentratie van Ghanezen. En 
wellicht ook van Nigerianen.  
 
Tabel 3.3 Top 10 herkomstlanden cliënten ASKV/SV 
 Aantal % 
Nigeria 58 11,5 
Ghana 34 6,7 
Somalië 26 5,2 
Eritrea 21 4,2 
Marokko 21 4,2 
Algerije 19 3,8 
Ivoorkust 19 3,8 
Soedan 19 3,8 
Siërra Leone 18 3,6 
Irak, Pakistan - gelijk aantal aanmeldingen 17 3,4 

 
In ongeveer 15% van de juridische trajecten die worden ingezet door het ASKV/SV wordt 
geen (eind)resultaat behaald, omdat het ASKV/SV tussentijds contact met de cliënt 
verliest, bijvoorbeeld vanwege doormigratie of vreemdelingendetentie. Voor 170 zaken is 
wel een inhoudelijk resultaat bereikt. Voor 65 cliënten is een resultaat geboekt waardoor 
hun illegaliteit is beëindigd en een duurzame oplossing (vergunning, kansrijke procedure 
of terugkeer) is gerealiseerd of binnen handbereik ligt. In 2016 werden 20 asiel- en zes 
reguliere vergunningen aan cliënten afgegeven. Daarnaast werden voor 29 personen een 
kansrijk geachte asiel-, medische- of andere procedure opgestart, inclusief rijksopvang in 
een asielzoekerscentrum. Tien personen vertrokken naar hun land van herkomst, of waren 
gedwongen Nederland te verlaten vanwege de Dublinverordening, die stelt dat een asiel-
aanvraag behandeld moet worden in het EU-land waar deze voor het eerst is ingediend. 
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Het aantal geregistreerde illegale personen dat voor ondersteuning gebruik maken van de 
dienstverlening van ASKV/SV is relatief beperkt. De meerwaarde is even als van de data 
van Dokters van de Wereld vooral gelegen in het schatten van de (sub)populaties van 
illegalen in Amsterdam. De data zijn beschikbaar bij ASKV/SV, maar zijn niet bruikbaar 
voor een landelijke schatting doordat ASKV/SV vooral actief is in Amsterdam. De 
toegankelijkheid van de data is onduidelijk. Daarvoor is toestemming vereist van het 
ASKV/SV en wellicht van hun cliënten.  
 
Eigenaar en beheerder 
ASKV/SV. 
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Project MOO 
Bij het ASKV/SV kloppen regelmatig ongedocumenteerden aan met ernstige psychische 
problemen, die zonder zorg op straat verblijven. Het ASKV/SV is noodgedwongen op zoek 
gegaan naar een oplossing voor de problemen van deze groep. Dit heeft in 2011 geleid tot 
het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO). Personen die bij het MOO 
terechtkomen zitten vaak in een uitzichtloze situatie, waar ze zelf moeilijk uit kunnen 
komen. Samen met hen wil het MOO een nieuw toekomstperspectief creëren. Niet alleen 
deze kwetsbare personen zelf, maar ook de samenleving is gebaat bij adequate opvang, 
begeleiding en uiteindelijk stabilisatie van psychische klachten. 
 
Asielzoekers met psychische problemen lopen volgens het ASKV/SV een vergroot risico dat 
hun asielaanvraag onterecht wordt afgewezen. De IND stelt als eis dat een asielzoeker 
coherent en consistent kan verklaren over zijn of haar vlucht en vluchtredenen. Als iemand 
hiertoe niet in staat is, kan de IND een asielverzoek als ongeloofwaardig af doen. 
Psychische problemen kunnen de mate waarin iemand coherent en consistent kan 
verklaren beïnvloeden. Volgens het ASKV/SV kunnen tijdens het gehoor wantrouwen, 
concentratieproblemen, vermijding, schaamte of een falend geheugen een rol spelen. 
 
Doel 
Het MOO startte met behulp van particuliere financiering een pilotproject van drie jaar om 
inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek en om draagvlak te creëren 
voor structurele oplossingen. Het MOO heeft inmiddels opvangplekken met begeleiding 
gerealiseerd, een landelijk meldpunt ingesteld en samenwerkingsverbanden opgebouwd 
met onder meer de GGZ, vreemdelingenadvocatuur, gemeenten en de GGD. Het bieden 
van onderdak en ondersteuning bleek de sleutel te zijn om de gezondheid en het juridisch 
perspectief van deze doelgroep te verbeteren en incidenten te voorkomen. 
 
Sinds 2014 ontvangt het MOO Rijkssubsidie en zijn er duurzame samenwerkingsverbanden 
ontwikkeld met inmiddels zeven gemeenten. De opvangcapaciteit is vergroot, voor veel 
cliënten is er medische behandeling en juridisch perspectief gerealiseerd.  Door de 
medische en juridische situatie integraal te verbeteren wil het MOO bijdragen aan het 
realiseren van een toekomstperspectief voor een kwetsbare patiëntengroep.  
 
Persoonsgegevens en omvang 
De afgelopen zes jaar heeft het MOO 305 cliënten geholpen. In 2016 waren het er 59, 
vooral mannen (80%), afkomstig uit 24 landen, met name Afrika en in minder mate Azië. 
Relatief hoog als herkomstland scoren Sierra Leone (17%), Guinee (14%) en Nigeria 
(12%).  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
De geregistreerde illegale personen die voor medische zorg gebruik maken van de 
dienstverlening van MOO overlappen vermoedelijk met de gegevens die beschikbaar zijn 
bij het CAK. Evenals het geval is met de data van Dokters van de Wereld weten we niet 
hoe groot de overlap met het CAK is. Maar ook voor de cliënten van het MOO geldt dat de 
drempel naar reguliere zorgaanbieders hoog zal zijn en zullen zij daar niet altijd gebruik 
van hebben gemaakt. Ondanks het relatief beperkte aantal cliënten waarmee MOO jaarlijks 
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contact heeft, hebben de data toegevoegde waarde, met name voor het schatten van de 
(sub)populaties van illegalen in de zeven gemeenten waar het project loopt. De data zijn 
beschikbaar bij MOO, maar zijn niet bruikbaar voor een landelijke schatting doordat het 
MOO in een beperkt aantal gemeenten actief is. De toegankelijkheid van de data is 
onduidelijk. Daarvoor is toestemming vereist van het ASKV /SK en wellicht van de cliënten 
van MOO.  
 
Eigenaar en beheerder 
ASKV/SV is de eigenaar van de data en het MOO de beheerder. 
 
INLIA 
INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is 
een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is 
een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei 
denominaties, die zich hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten zijn verwoord in het document dat, naar de plaats van ontstaan in 1988, 
het Charter van Groningen wordt genoemd. Honderden geloofsgemeenschappen in 
Nederland, maar ook in diverse andere Europese landen hebben deze tekst ondertekend, 
waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en 
solidariteit toezeggen bij het bieden van hulp en zo nodig opvang in noodsituaties. 
 
Doel 
INLIA vangt asielzoekers op die op straat zijn beland, vaak zonder geld, zonder eten, 
zonder onderdak, zonder zorg en zonder begeleiding. Om in aanmerking te kunnen komen 
voor noodopvang wordt getoetst of men valt onder een van de volgende drie doelgroepen: 
- legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen die verstoken zijn van voorzieningen 

van Rijkswege; geen opvang/huisvesting, geen inkomsten/uitkering, geen verzekering 
(ziektekosten en WA); 

- vreemdelingen die actief en controleerbaar meewerken aan hun vertrek na definitieve 
afwijzing van hun aanvraag om toelating maar dit niet binnen de door de rijksoverheid 
gestelde 28-dagentermijn kunnen realiseren en daardoor buiten de voorzieningen (zie 
onder 1) van rijkswege komen te vallen; 

- vreemdelingen voor wie het voor het gemeentebestuur op humanitaire gronden 
onacceptabel is dat zij buiten enige vorm van opvang verblijven. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan een ernstig zieke persoon of een hoogzwangere vrouw.  

Personen die aan tenminste een van de criteria voldoen worden in eigen beheer door INLIA 
onderdak geboden op tien locaties. Het gaat hierbij om Bed-Bad-Brood-opvang in een 
voormalig Formule 1 hotel, een voormalige Zonnebloemboot tegenwoordig de Amanpuri 
geheten en in acht woningen en appartementen. Daarnaast beschikt INLIA over een 
Maatschappelijke Opvang voor medische patiënten, onder meer psychiatrische patiënten 
en verslaafden.  
 
Persoonsgegevens en omvang 
De maatschappelijke opvangvoorziening in Groningen telt sinds de uitbreiding in 2017 175 
bedden, op de boot zijn 112 bedden beschikbaar. Deze bed-bad-broodvoorziening wordt 
uitgebreid naar 286 opvangplekken. De uitbreiding is volgens INLIA nodig, omdat het 
aantal mensen dat een beroep doet op de bed-bad-broodregeling nog steeds toeneemt. In 



 

52  Breuer&Intraval – Vooronderzoek data en methoden illegalenschatting 

totaal vangt INLIA jaarlijks ruim 300 personen op. In de Maatschappelijke Opvang 
verblijven meer dan 100 patiënten, waarvan de oudste 78 jaar oud is. In de bed-bad-
brood-opvang in Groningen zitten meer ouderen: 14 personen zijn 65+. Het afgelopen jaar 
zijn er twee overleden (89 en 81 jaar oud). De top 10 van herkomstlanden is Somalië, 
Guinee, Afghanistan, Iran, Armenië, Irak, Sierra Leone, Soedan en Eritrea.  
 
INLIA beschikt over een registratie met persoonsgegevens (naam, geboortedatum, land 
van herkomst en V-nummer) van de asielzoekers die zij opvangen. Het gaat hierbij niet 
uitsluitend om personen die illegaal in Nederland verblijven. Van de ruim 300 die zij 
jaarlijks opvangen verblijven er ongeveer 250 illegaal in het land. 
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Het aantal geregistreerde illegale personen dat voor ondersteuning gebruik maakt van de 
dienstverlening van de opvangvoorzieningen van INLIA is relatief beperkt. De meerwaarde 
is even als van de data van voorgaande hulporganisaties vooral gelegen in het schatten 
van (sub)populaties van illegalen. Voor INLIA geldt dat de opgevangen personen voorheen 
vooral in Noord-Nederland verbleven, onder meer in het AZC in Ter Apel. De data zijn 
beschikbaar bij INLIA, maar zijn niet bruikbaar voor een landelijke schatting omdat INLIA 
vooral illegalen opvangt in het noorden van het land. De toegankelijkheid van de data is 
onduidelijk. Daarvoor is toestemming vereist van INLIA.  
 
Eigenaar en beheerder 
INLIA. 
 
VluchtelingenWerk NL 
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse 
samenleving. Onder meer met hun asielprocedure, integratie, gezinshereniging en 
behoefte aan opvang. In Nederland wonen zo'n 200.000 tot 250.000 vluchtelingen. Veel 
van hen zijn afkomstig uit landen als Syrië, Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Een deel 
van hen komt niet in aanmerking voor asiel en dient terug te keren naar hun land van 
herkomst. VluchtelingenWerk heeft een project opgezet om vluchtelingen bij hun terugkeer 
te ondersteunen. 
 
Projecten Terugkeer: terug naar het land van herkomst  
Asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig 
verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe veilig 
is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren 
op de terugkeer? Vluchtelingenwerk helpt uitgeprocedeerde asielzoekers zich goed voor te 
bereiden op hun terugkeer.  
 
Uitgeprocedeerde asielzoekers die willen terugkeren, kunnen gebruikmaken van de 
voorzieningen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Zij bieden 
bijvoorbeeld reisdocumenten en een ticket naar het land van herkomst. Maar een 
asielzoeker heeft voor een duurzame terugkeer soms meer hulp nodig. VluchtelingenWerk, 
kan helpen bij het voorbereiden van zelfstandige terugkeer. Uitgeprocedeerde asielzoekers 
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die nadenken over terugkeer en zichzelf melden komen in aanmerking voor ondersteuning. 
Dat doen ze via twee projecten: Een Nieuw Hoofdstuk en Met Opgeheven Hoofd. 
 
Project Een Nieuw Hoofdstuk 
Met het project Een Nieuw Hoofdstuk begeleidt VluchtelingenWerk (met name) 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Samen met cliënten bespreken zij de mogelijkheden: 
een eventuele (nieuwe) procedure, de consequenties van illegaliteit en ondersteuning 
bij terugkeer. Tevens bekijken zij hoe ze praktische en emotionele drempels die 
terugkeer belemmeren kunnen aanpakken, zodat cliënten zelf een weloverwogen 
keuze kunnen maken. Dit gebeurt op 20 regionale steunpunten volgens een landelijke, 
uniforme methodiek. Als de cliënt besluit terug te gaan, krijgt hij verdere begeleiding 
in het VluchtelingenWerk-project Met Opgeheven Hoofd of via re-integratieactiviteiten 
van een van de partners.  
 
Project Met Opgeheven Hoofd 
In het project Met Opgeheven Hoofd krijgen cliënten begeleiding bij de voorbereiding op 
de daadwerkelijke terugkeer en hun re-integratie. VluchtelingenWerk brengt de cliënt 
hiervoor in contact met een partnerorganisatie in het land van herkomst. Zij bespreken de 
mogelijkheden voor werk, een eigen onderneming, contact leggen met familie, opleiding, 
medische zorg of huisvesting. En ze maken een plan van aanpak. 
 
De partnerorganisatie in het land van herkomst ondersteunt teruggekeerde cliënten bij het 
uitvoeren van hun plan. De medewerkers van dit soort lokale organisaties kennen het land 
het best en kunnen daardoor goede informatie geven over de politieke en economische 
situatie en over mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen. Zo kunnen 
uitgeprocedeerde asielzoekers ‘met opgeheven hoofd’ terugkeren.  
 
Persoonsgegevens en omvang 
Volgens de projectleider Terugkeer komen er jaarlijks een paar honderd ex-asielzoekers 
die geïnteresseerd zijn in terugkeer. Zij richten zich ook tot de ex-asielzoekers. In enkele 
gevallen gaat het om een illegaal in Nederland verblijvend persoon die volgens de 
projectleider geen asiel heeft aangevraagd en niet bekend is bij de IND, maar bijvoorbeeld 
slachtoffer is van mensensmokkel.  
 
Het gaat vaak om illegalen die als jongeman naar Nederland of Europa zijn gekomen maar 
na verloop van tijd, gemiddeld na zo’n tien jaar, het illegale leven beu zou zijn. Zij willen 
bijvoorbeeld een gezin stichten, maar willen dat niet als illegaal in Nederland. 
VluchtelingenWerk gaat met ze in gesprek en wanneer ze echt terug willen, worden ze 
daarin begeleid en ondersteund. Hoeveel daadwerkelijk terugkeren is niet bekend. Het 
project loopt nu twee jaar. Bij de DT&V is volgens de projectleider wel exact bekend 
hoeveel zijn teruggekeerd. Terugkeerders krijgen een kleine vergoeding van Nederland. 
Om te voorkomen dat hiervan misbruik wordt gemaakt worden de persoonsgegevens 
geverifieerd in de BVV en doorgestuurd naar DT&V. Ook de datum van de uitreis wordt 
doorgegeven. Deze gegevens zijn beschikbaar bij DT&V.      
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Ex-asielzoekers die afkomstig zijn uit Irak, Somalië en Afghanistan komen niet in 
aanmerking voor het project Terugkeer. Hun landen vindt VluchtelingenWerk onvoldoende 
veilig, ook al staan ze niet op de lijst met onveilige landen. VluchtelingenWerk stuurt ex-
asielzoekers uit die landen door naar de IOM.  
 
Vluchtelingwerk beschikt over de persoonsgegevens van de personen die zich oriënteren 
op terugkeer.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
De persoonsgegevens van (potentiele) terugkeerders zijn beschikbaar bij 
VluchtelingenWerk. De data zijn door de spreiding van regionale steunpunten over het land 
ook bruikbaar voor een landelijk schatting. De data zijn niet toegankelijk; 
VluchtelingenWerk verstrekt geen data aan derden. Zij hebben terugkeerders de belofte 
gedaan dat hun gegevens niet aan derden worden verstrekt. Dat heeft ook te maken met 
het feit dat het project Terugkeer gevoelig ligt binnen VluchtelingenWerk. Niet iedereen in 
de organisatie heeft volgens een geïnterviewde medewerker het project met evenveel 
enthousiasme ontvangen.      
 
Eigenaar en beheerder 
VluchtelingenWerk Nederland. 
 
International Organisation for Migration (IOM) Nederland 
IOM-Nederland ondersteunt migranten die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst 
of doormigreren naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd 
(hervestiging). Vanuit Nederland werkt IOM samen met IOM-kantoren in meer dan 100 
landen om migranten te begeleiden voor, tijdens en na de reis. Verspreid over Nederland 
heeft IOM 50 spreekuurlocaties om migranten te woord te staan en vrijblijvende informatie 
te bieden over vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of hervestiging in een derde 
land.  
 
Doel 
IOM-Nederland biedt migranten basisondersteuning voor vrijwillig vertrek uit Nederland, 
zoals een vliegticket en hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten. Aanvullend biedt IOM 
herintegratie-ondersteuning via het programma Assisted Voluntary Return and 
Reintegration. Specifieke ondersteuning wordt gegeven aan kwetsbare migranten zoals 
migranten met een medische indicatie, slachtoffers mensenhandel, en alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. 
 
Persoonsgegevens en omvang 
Wanneer migranten bij IOM-Nederland komen, krijgen ze een gesprek. In dit gesprek 
wordt hen ondersteuning aangeboden voor terugkeer. Bij de aanvraag ondertekenen zij 
een toestemming voor automatische gegevensuitwisseling met het ministerie. Wanneer de 
aangeboden ondersteuning niet leidt tot daadwerkelijk vertrek zijn de gegevens (naam, 
geslacht, geboortedatum, nationaliteit) wel vastgelegd. De meeste migranten die op de 
spreekuurlocaties van IOM-Nederland komen zijn afgewezen asielzoekers, die illegaal in 
Nederland verblijven.  
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Volgens de geïnterviewde medewerker van IOM-Nederland zou ongeveer 65% is ex-
asielzoeker zijn, ongeveer 30% volledig ongedocumenteerd zijn en zou de overige 5% wel 
een verblijfsvergunning hebben gehad, maar zou die zijn ingetrokken of zijn verlopen. Dit 
zijn de afgelopen jaren redelijk vaste verhoudingen volgens de geïnterviewde medewerker 
van IOM-Nederland. De aantallen migranten waarmee zij jaarlijks contact hebben 
verschillen sterk, maar de verhoudingen tussen ex-asielzoekers, ongedocumenteerden en 
personen met een verlopen verblijfsvergunning komen jaarlijks terug (tabel 3.4).  
 
Tabel 3.4 Aantal teruggekeerde vluchtelingen begeleid door IOM-Nederland in periode 2012-2017 
 Totaal Ex-asielzoeker Ongedocumenteerd Vergunning verlopen 
2012 2.905 1.890 870 145 
2013 2.489 1.620 750 125 
2014 2.268 1.475 680 115 
2015 2.938 1.910 880 145 
2016 4.635 3.010 1.390 230 
2017 1.532 1.114 351 67 

Bron: Jaarverslagen 2016 en 2017 (IOM-Nederland 2016; 2017). 
 
Medewerkers van IOM-Nederland proberen contact te leggen met de doelgroep om hen te 
informeren over de mogelijkheden van IOM bij vrijwillige terugkeer of hen door te 
verwijzen naar andere organisaties. De medewerkers ontmoeten illegaal in Nederland 
verblijvende illegalen op laagdrempelige locaties en geven informatie in meerdere talen. 
In 2017 hebben zij met ruim 4.000 personen contact gehad. Hiervan zijn er blijkt uit het 
Jaarverslag 2017 3.314 door IOM-Nederland geregistreerd en 1.532 met hun hulp 
teruggekeerd. Niet alle terugkeertrajecten die IOM-Nederland in gang zet slagen en niet 
alle illegalen willen terugkeren. Wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt, blijven deze 
personen illegaal in Nederland. Van een deel van hen zijn de gegevens bij IOM-Nederland 
beschikbaar. 
 
In een cohortstudie naar afgewezen asielzoekers – hierin is een cohort gedefinieerd als 
een ‘lichting’ asielzoekers die in een bepaald jaar in eerste aanleg is afgewezen – is 
nagegaan welk deel van elk cohort voor de periode 2005-2011 in de jaren erna via IOM-
Nederland is teruggekeerd dan wel is uitgezet.11 In de loop van de jaren bleek terugkeer 
via IOM-Nederland toe te nemen, onder meer door de toegenomen beschikbaarheid van 
aanvullende financiële ondersteuning. Dit aandeel lijkt na de onderzoeksperiode van de 
cohortstudie verder te zijn gegroeid.  
 
IOM heeft in 2016 een recordaantal terugkeerders, ruim 4.600, ondersteund. Het jaar 2016 
was voor terugkeerders een uitzonderlijk jaar. In dat jaar is de lijst met veilige landen 
uitgebreid zodat asielzoekers die daar vandaan komen sneller kunnen worden 
teruggestuurd. Het gaat om Ghana, India, Jamaica, Marokko, Mongolië en Senegal. 
Marokko en Senegal worden als veilig beschouwd behalve voor lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Een land wordt als veilig land van herkomst 

                                                             
11 Leerkes, A., E. Boersema, R. van Os, M. Galloway, M. van Londen (2014). Afgewezen en uit Nederland 
vertrokken? Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Den Haag: WODC. Cahier 2014-3.  
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beschouwd als de bevolking niet blootgesteld wordt aan foltering of onmenselijke 
behandeling, of aan vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof. 
 
Migranten uit veilige landen zijn vanaf 1 maart 2016 versneld door de asielprocedure 
geleid. Hun aanvraag kan in principe meteen worden afgewezen. Zij hebben recht op één 
gesprek en mogen de uitkomst niet in Nederland afwachten. Ze moeten Nederland direct 
verlaten en hebben geen recht op opvang. Vooral de instroom van asielzoekers uit 
Westelijke Balkanlanden (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Kosovo 
en Servië), Irak, Iran, Oekraïne en Afghanistan komt vaak niet in aanmerking voor 
bescherming (zie tabel 3.5). De asielaanvragen van deze personen zijn versneld 
afgehandeld in 2016 en zij zijn vaak teruggestuurd. 
 
Tabel 3.5  Terugkeerders met hulp van IOM-Nederland in 2014, 2015 en 2016 naar nationaliteit 

 2014 2015 2016 
 N % N % N % 
Albanese 36 1,5 206 7,0 778 16,8 
Oekraïense 58 2,5 387 13,2 526 11,3 
Iraakse 109 4,8 168 5,7 499 10,7 
Mongoolse 301 13,3 572 19,4 449 9,7 
Servische 147 6,5 161 5,5 445 9,6 
Iraanse 50 2,2 63 2,1 314 6,8 
Bosnische 84 3,7 61 2,1 204 4,4 
Macedonische 70 3,1 30 1,0 145 3,1 
Kosovaarse 0 - 167 5,7 122 2,6 
Afghaanse 36 1,6 31 1,0 110 2,4 
Chinese 120 5,2 124 4,2 103 2,2 
Georgische 70 3,1 29 1,0 72 1,6 
Armeense 84 3,7 116 3,9 63 1,4 
Marokkaanse 47 2,1 22 0,7 44 0,9 
Algerijnse 2 0,1 7 0,2 37 0,8 
Nigeriaanse 20 1,0 20 0,7 36 0,8 
Overig 1.035 45,6 777 26,4 688 14,8 
Totaal 2.269 100 2.941 100 4.635 100 

Bron: Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Alleen die nationaliteiten zijn opgenomen waarvan bekend 
is dat asiel een veelvoorkomend migratiemotief is. 
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) 
Het aantal illegale personen dat gebruik maakt van de ondersteuning bij terugkeer door 
IOM-Nederland is relatief omvangrijk, zeker in 2016. Een groot deel van de personen die 
door de IOM-Nederland zijn geregistreerd zullen in het desbetreffende jaar zijn 
teruggekeerd naar hun land van herkomst. Zij maken derhalve niet langer deel uit van de 
populatie illegalen in Nederland. De schattingen kunnen door het toevoegen van de 
gegevens van deze terugkeerders aan de data worden gecorrigeerd. De data zijn 
beschikbaar bij IOM-Nederland en zijn bruikbaar voor een correctie op een landelijke 
schatting. Daarnaast beschikt IOM-Nederland over data van illegale vreemdelingen 
waarmee zij contact hebben gehad meer terugkeer niet mogelijk bleek. Omdat zij over 
meer dan 50 spreekuurlocaties beschikken verspreid over het land kan dit een bron zijn 
voor het schatten van illegalen in Nederland. De toegankelijkheid van de data is 
onduidelijk. Daarvoor is toestemming vereist van IOM-Nederland.  
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Eigenaar en beheerder 
IOM Nederland. 
 
 
3.8 Voorzieningen 
 
Onder voorzieningen verstaan we de nachtopvang van de maatschappelijke opvang en 
voedselbanken. Gemeenten hebben te maken met uitgeprocedeerde asielzoekers die op 
straat leven. Uit de media en interviews weten we dat deze illegale vreemdelingen ook wel 
eens van deze voorzieningen gebruik maken. Het gebruik is echter beperkt en vaak 
kortdurend, zeker voor wat betreft de nachtopvang. Er zijn voor illegalen vaak andere 
voorzieningen beschikbaar, zoals een bed-bad-brood opvang en overige opvang. In 
gesprekken met enkele van deze voorzieningen blijkt dat zij geen persoonsgegevens van 
illegale vreemdelingen vastleggen. Deze voorzieningen zijn als databron niet bruikbaar.  
 
Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen  
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat over illegale vreemdelingen dat het 
kabinet de effectiviteit van terugkeerbeleid wil verbeteren.12 Vertrekplichtige asielzoekers 
die niet direct zelfstandig terugkeren zouden een beperkte periode gebruik mogen maken 
van opvang. Het kabinet wil acht Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) 
oprichten onder toezicht van de DT&V en in samenwerking met gemeenten. De eerste twee 
weken van verblijf in een LVV zal er geen voorwaarde gelden tot meewerken aan terugkeer, 
daarna kan bij niet meewerken de opvang en ondersteuning worden ontzegd. De VNG wijst 
op haar website dat bij een te strikte handhaving van dit systeem het risico bestaat dat 
degenen die niet binnen twee weken klaar zijn om mee te werken, alsnog (structureel) op 
straat terechtkomen zonder dat gemeenten de mogelijkheid hebben om opvang te bieden. 
Een voorwaarde van het kabinet is dat de bed-bad-brood opvang in gemeenten sluit.  
 
Wanneer de LVV’s in gebruik worden genomen zijn deze voorzieningen wellicht als 
databron van uitgeprocedeerde asielzoekers bruikbaar, zowel als correctie in het geval de 
vreemdeling meewerkt aan zijn vertrek als voor de schatting van illegale vreemdelingen in 
het geval zij niet meewerken aan hun vertrek en de opvang met onbekende bestemming 
verlaten.  
 
 
3.9 Huisvesting 
 
Vaak wonen personen die illegaal in Nederland verblijven in onderhuur in een woning of 
kamer. Onderhuur betekent dat een illegaal in een huis woont van een persoon die de 
woning huurt, maar daar zelf niet verblijft maar heeft doorverhuurd aan een – in dit geval 
- illegaal. Onderhuur is voor een sociale huurwoning verboden. Ook particuliere 
verhuurders willen dit vaak niet hebben. Daarnaast huren sommige illegalen een woning 
of kamer van een particuliere verhuurder. Een particulier mag een woning verhuren aan 

                                                             
12 Regeerakkoord (2017). Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017 – 2021. VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie, Den Haag. 
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een illegaal. Van personen die in onderhuur wonen zijn geen registraties beschikbaar. Dat 
geldt ook voor de particuliere verhuur.  
 
Volgens enkele geïnterviewden wonen de meeste illegalen in bij familie, vrienden of 
bekenden. De mogelijkheid om een beroep op de familiebanden en vrienden of bekenden 
te doen verschilt per etnische gemeenschap. De verhouding tussen het aantal illegale en 
legale allochtonen wordt tot uitdrukking gebracht in de opnamecapaciteit van de legale 
herkomstgroep. Deze opnamecapaciteit kent uiteraard beperkingen, die vooral 
samenhangen met de beschikbaarheid van woonruimte en informeel werk. Hoe groot de 
opnamecapaciteit van een legale herkomstgroep is, is niet precies bekend. De 
opnamecapaciteit kan immers niet bepaald worden zonder de omvang van de illegale 
bevolking te kennen. De literatuur en ook geïnterviewden geven wel enkele globale 
aanwijzingen met betrekking tot de grootte van de opnamecapaciteit. Migranten kiezen er 
soms voor om bij elkaar in een buurt te wonen. Juist voor leden van minderheidsgroepen 
die illegaal in Nederland verblijven en in armoede leven zou het van belang zijn wanneer 
zij een beroep kunnen doen op de informele steun van land- en lotgenoten in de buurt.  
 
Uit onderzoek naar de vestiging en opvang van illegale migranten in Nederland blijkt dat 
de inbedding en uitsluiting van illegale vreemdelingen in een drietal stadswijken – de 
Rotterdamse deelgemeente Delfshaven, het Amsterdamse Zuidoost en de wijk Utrecht-
Noord – een goed inzicht geeft in de mate waarin illegale migranten informele steun 
verkrijgen.13 De vraag is welke rol de buurt en buurtgebonden sociale netwerken spelen 
bij de informele steunrelaties tussen illegale en legale migranten. Hierbij blijkt dat de 
meeste steun en ook de meest substantiële steun gegeven wordt binnen de beperkte kring 
van familie en goede vrienden uit het land van herkomst. Voorbeelden in de literatuur van 
vergaande ondersteuning treft men met name aan bij Turkse migranten.14 Volgens enkele 
geïnterviewden zou dit ook voorkomen bij Chinezen. Bij Somaliërs, die tot de armste 
bevolkingsgroepen in Nederland behoren en over relatief weinig hulpbronnen beschikken, 
zou de opnamecapaciteit van illegalen lager zijn. Dat zou ook gelden voor Marokkanen. Er 
is kennelijk een grens aan de opnamecapaciteit van illegalen door de legale etnische 
gemeenschap. De bereidheid en opnamecapaciteit voor het opvangen van illegalen kan 
voor sommige bevolkingsgroepen nog een factor zijn bij het schatten van subpopulaties 
van illegalen.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid)  
Op het gebied van huisvesting zijn geen bronnen beschikbaar voor het schatten van 
illegalen in Nederland.   
 
 
  

                                                             
13 Snel, E, J. Burgers (2000). The Comfort of Strangers. Etnische enclaves in de grote steden. Amsterdams 
Sociologisch Tijdschrift, jaargang 27, nr. 3. 
14 Staring, R. (2001). Reizen onder regie: Het migratieproces van illegale Turken in Nederland. Amsterdam: 
Het Spinhuis. 
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3.10 Onderwijs 
 
Het onderwijs staat open voor iedereen die zich voor langere tijd op het Nederlandse 
grondgebied bevindt. Leerlingen die in een aanvraagprocedure zijn, bevinden zich legaal 
in Nederland. Het onderwijs staat zonder enige belemmering voor hen open. Alle 
minderjarigen die voor langere tijd in Nederland wonen, zijn volgens de leerplichtwet 
leerplichtig. Zij moeten naar school. Dit geldt dus ook voor alle nieuwkomers, legaal of 
illegaal verblijvend in Nederland. Leerlingen jonger dan 16 jaar zijn volledig leerplichtig. 
Leerlingen van 16 en 17 jaar zijn gedeeltelijk leerplichtig. Dit laatste betekent dat 
leerlingen in plaats van volledig dagonderwijs ook een combinatie van opleiding en werk 
kunnen volgen. Is een dergelijke combinatie niet mogelijk, wat vaak bij 
asielzoekerskinderen en nieuwkomers het geval is, dan geldt de volledige leerplicht. 
 
Doel 
Leerplichtige jongeren die uitgeprocedeerd zijn en het land moeten verlaten, verblijven 
illegaal in Nederland. Toch staat het onderwijs voor hen open. Met het afschaffen van het 
lesgeld voor het Voortgezet Onderwijs is het onderwijs voor iedereen toegankelijker 
geworden. Niet meer leerplichtige en illegaal in Nederland verblijvende jongeren mogen 
niet met een opleiding beginnen. Een opleiding waaraan zij voor hun 18e begonnen zijn, 
mogen zij afmaken. 
 
Iedere vreemdeling moet over een document beschikken waaruit blijkt dat zijn verblijf in 
Nederland (voorlopig) wordt gesanctioneerd. Is dat niet het geval en is hij 18 jaar of ouder 
dan mag hij niet tot het onderwijs worden toegelaten. Een school ontvangt per 
ingeschreven leerling geld van de overheid. Hierbij tellen ook illegale leerlingen mee. DUO 
verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland. 
 
Persoonsgegevens en omvang 
De illegale leerplichtige leerlingen zijn bekend bij scholen. Scholen is het expliciet verboden 
gegevens van leerlingen aan derden anders dan aan DUO door te geven. Bij DUO zijn deze 
leerlingen geregistreerd. Omdat zij illegaal in Nederland verblijven en derhalve niet in de 
Basis Registratie Personen (BRP) voorkomen, zijn zij bij DUO geregistreerd zonder een 
Burger Service Nummer (BSN). Dat zou echter ook gelden voor leerplichtige 
asielzoekerskinderen die wel legaal in Nederland verblijven en door het COA worden 
opgevangen.  
 
In theorie zijn de gegevens van DUO te koppelen aan de gegevens van het COA. In de 
praktijk blijkt dit echter lastig blijkt uit een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer over onderwijs aan vreemdelingen.  Door de 
grote instroom aan asielzoekers in het najaar van 2015 was er een forse uitbreiding van 
de onderwijscapaciteit in en rond opvangcentra nodig. De vraag was of alle 
asielzoekerskinderen die recht hebben op onderwijs dat ook kregen. Voor de 
beantwoording diende er een geautomatiseerde vergelijking van bestanden van COA en 
OCW-DUO te worden gemaakt. Een belangrijk probleem bij deze vergelijking is dat de 
leerlingenregistraties in deze bestanden niet altijd blijken te kloppen. Vastgesteld werd dat 
er een betere en tijdige registratie nodig is om tot betrouwbaardere gegevens te komen. 
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COA en OCW hebben afgesproken gezamenlijk de registratie van leerlingen te verbeteren. 
Uit de vergelijking van de gegevens en een aanvullend steekproefonderzoek onder de 11% 
leerlingen die niet in onderwijsbestanden konden worden teruggevonden, bleek dat vrijwel 
alle leerplichtige asielzoekerskinderen onderwijs volgen.  
 
Om inzicht te krijgen in illegale leerplichtige kinderen die onderwijs volgen, dienen we de 
omgekeerde weg te bewandelen: in hoeverre zijn leerlingen zonder BSN terug te vinden 
in de registratie van het COA? Een bestandsvergelijking zal ondanks het verbetertraject 
dat COA en OCW hebben ingezet stuiten op registraties die niet altijd kloppen. Vanwege 
het ontbreken van een uniek nummer waarmee de illegale leerlingen gekoppeld kunnen 
worden aan de gegevens van de IND, zal gebruik moeten worden gemaakt van namen en 
geboortedata. Namen worden echter vaak verschillend geschreven, waardoor ze niet altijd 
matchen. Geboortedata zijn niet altijd nauwkeurig. Soms wordt de eerste dag van de 
geboortemaand als geboortedatum aangehouden. Koppelen op naam en geboortedatum 
zal tot problemen leiden en tot relatief veel niet te koppelen leerlingen. Leerlingen zonder 
BSN bij DUO staan wel in de registratie van de IND, zijn derhalve legaal in Nederland, 
maar wanneer we ze niet kunnen terugvinden en kunnen koppelen, tellen we ze ten 
onrechte als illegale leerling mee. Dit zal tot een overschatting van illegalen leiden.  
 
Geschiktheid (beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid)  
De gegevens zijn niet standaard beschikbaar. Om inzicht te krijgen in illegale leerlingen 
dient een bestandsvergelijking te worden gemaakt van onderwijsgegevens van DUO en 
data van het COA. Uit een eerdere vergelijking bleek dat er een relatief grote foutenmarge 
was vanwege niet altijd kloppende gegevens. Daarnaast speelt privacy een rol. Evenals bij 
de Inspectie SZW het er in overleg met DUO moeten worden gekeken naar de grondslagen 
voor het verstrekken van de informatie door DUO en naar de noodzaak voor de goede 
vervulling van de publiekrechtelijke taak van het ministerie van Justitie en Veiligheid zoals 
vermeld in artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens zijn wanneer 
ze beschikbaar worden gesteld, bruikbaar voor het schatten van de omvang van illegalen 
in Nederland, met name wat betreft minderjarigen.   
 
Eigenaar en beheerder 
Het ministerie van OCW is eigenaar van de onderwijsdatabestanden die in beheer zijn bij 
DUO en het ministerie van Justitie en Veiligheid van de databestanden over gezinslocaties 
die in beheer zijn bij het COA.   
 
 
3.11 Resumé: mogelijk bruikbare bronnen 
 
Samengevat komen we op basis van de inventarisatie van de bovengenoemde bronnen tot 
de volgende (mogelijke) databestanden met persoonsgegevens van illegalen: 
• Databestand CAK met gegevens van ruim 12.000 onverzekerden, waarvan de meesten 

illegaal in Nederland verblijven, op basis van declaraties van zorgaanbieders. Tot de 
onverzekerden behoren ook vreemdelingen die een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning regulier hebben ingediend of die een bezwaar of beroep hebben 
ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een verblijfsvergunning. 
Vreemdelingen in beide categorieën zijn bekend bij de IND en de gegevens van het CAK 
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kunnen hiervoor worden gecorrigeerd mits de beschikbare persoonsgegevens van het 
CAK voldoende onderscheidend zijn om een bestandsvergelijking zinvol te laten zijn. 
Het CAK beschikt over een databestand met initialen, geslacht, geboortejaar en 
nationaliteit van de onverzekerde.    

• Gegevens van Inspectie SZW over arbeid door illegale vreemdelingen. In de periode 
2015-2017 gaat het om ongeveer 2.000 personen, zo’n 600 tot 700 per jaar.  

• Gegevens van DUO over illegale leerplichtige minderjarigen. De omvang van illegale 
leerplichtigen tot 18 jaar is onbekend. 

• Gegevens van DT&V over vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, zonder 
toezicht vertrekken en vaak op straat belanden. In 2017 zijn 11.960 personen zonder 
toezicht vertrokken in 2016 waren dat er nagenoeg even veel (11.970). Zonder toezicht 
vertrokken betekent in de praktijk dat personen uit de opvang zijn geplaatst en op eigen 
gelegenheid dienen terug te keren naar hun land van herkomst. Mogelijk zijn zij 
vertrokken naar het buitenland (waaronder land van herkomst) of verblijven zij illegaal 
in Nederland. Hoeveel van deze vreemdelingen daadwerkelijk terugkeren is bij DT&V 
onbekend.  

• IOM en Vluchtelingenwerk beschikken over landelijk dekkende registraties van 
teruggekeerde illegalen. De IOM heeft in 2016 4.635 terugkeerders begeleid. Bij 
VluchtelingenWerk is het aantal niet bekend. Een ruime meerderheid van de 
terugkeerders is bekend bij de DT&V en zullen tot de categorie vertrekkers zonder 
toezicht behoren. 

• Hulporganisaties als Dokters van de Wereld, ASKV Steunpunt Vluchtelingen en Project 
MOO zijn vooral in enkele grote steden actief. INLIA is vooral in het noorden van het 
land actief. IOM-Nederland is landelijk actief en registreert ook de gegevens van 
illegalen die niet kunnen of willen terugkeren. De aantallen illegalen waarmee zij contact 
hebben zijn per organisatie jaarlijks relatief beperkt, maar opgeteld loopt dit voor 2016 
op tot meer dan 3.000 personen.  

• Gegevens over illegale vreemdelingen zijn beschikbaar bij instanties en 
hulporganisaties. De meeste bronnen zijn bruikbaar voor het schatten van 
(sub)populaties van illegalen in Nederland. De gegevens van het CAK zijn door een 
enigszins beperkt onderscheidend vermogen tussen geregistreerde zorgpatiënten 
minder goed bruikbaar. 

• De toegankelijkheid van de bronnen voor derden is niet duidelijk. Voor het daadwerkelijk 
verstrekken van de benodigde gegevens zal een formeel verzoek bij de eigenaar van de 
data moeten worden ingediend, waarin duidelijk dient te worden aangeven voor welk 
doel de gegevens worden gebruikt en waarom de verstrekking van persoonsgegevens 
daarvoor noodzakelijk is. Elke eigenaar van persoonsgegevens zal een zelfstandige 
afweging maken over het beschikbaar stellen van persoonsgegevens voor het schatten 
van illegalen in Nederland. Enkele hulporganisaties hebben bij voorbaat al aangeven dat 
zij geen gegevens verstrekken (VluchtelingenWerk) of dat dit lastig zal worden (Dokters 
van de Wereld).     
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4. CONCLUSIES 
 
 
 

De afgelopen tien jaar zijn in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid twee schattingen uitgevoerd naar de omvang van illegaal in Nederland 
verblijvende vreemdelingen. Voor deze schattingen is gebruik gemaakt van de vangst-
hervangstmethode c.q. capture-recapture) op basis van een afgeknot Poissonmodel. 
Ondanks dat deze methode bruikbaar is gebleken voor de Nederlandse illegalenschatting, 
kent deze - net als alle methoden voor het schatten van de omvang van verborgen 
populaties - enkele beperkingen, kwetsbaarheden en onzekerheden. 
 
In de zomer van 2015 heeft het WODC een conferentie georganiseerd met 
methodologische en inhoudelijke experts. Zij stellen vast dat de kwetsbaarheid van de 
illegalenschatting kan worden verminderd door gebruik te maken van triangulatie. 
Tijdens de bijeenkomt worden vier alternatieve databronnen (registraties van 
gemeentelijke lijkschouwers en zorgverleners, gegevens over indirecte consumptie, 
sociale mediagegevens en mobiele data) en twee alternatieve methoden (sociale 
netwerkbenadering en multipliermethode) genoemd die hiervoor in aanmerking komen. 
Breuer&Intraval heeft vervolgens - met de genoemde alternatieven als startpunt – een 
vooronderzoek uitgevoerd, waarin we zijn nagegaan in hoeverre de genoemde 
alternatieven praktisch geschikt en bruikbaar zijn voor het uitvoeren van een 
illegalenschatting. Tevens zijn we nagegaan welke andere mogelijkheden er voor wat 
betreft data en methoden zijn.  
 
We concluderen dat drie schattingsmethoden mogelijk geschikt zijn voor de triangulatie 
van de illegalenschatting, te weten: 1. multipliermethode 2. vangst-hervangstmethode 
op basis van meerdere registraties; en 3. sociale netwerkbenadering. Over een laatste 
methode, een zogenoemde theorie gestuurde methode waarbij verschillende 
schattingsmethoden worden gecombineerd, concluderen we dat die niet geschikt is. In dit 
afsluitende hoofdstuk geven we een overzicht van de drie in aanmerking komende 
methoden en de (praktische geschiktheid van de) databronnen die daarbij gebruikt 
kunnen worden. 
 
 
4.1 Multipliermethode 
 
De meest kansrijke methode om de schatting te valideren lijkt op dit moment de 
multiplier methode te zijn. Het betreft een relatief eenvoudig uit te voeren methode met 
lage te verwachten kosten als bijkomend voordeel. Verder hoeft voor deze methode niet 
aan al te strenge eisen te worden voldaan. Het volstaat om registratiebestanden te 
gebruiken die representatief zijn voor de populatie en derhalve betrouwbaar 
doorgerekend kunnen worden tot een omvangschatting van illegale vreemdelingen in 
Nederland.  
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Databestand 
Een databron die geschikt lijkt voor een multiplier methode betreft de gegevens over 
onverzekerbare vreemdelingen die zorg ontvangen, waarvan de kosten bij het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) worden gedeclareerd. Naast personen die illegaal in 
Nederland verblijven, gaat het bij onverzekerbare vreemdelingen ook om personen die 
een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend, maar nog niet hebben 
ontvangen en om personen die tegen een afwijzende beslissing bezwaar of beroep 
hebben aangetekend. Onze inschatting is dat dit geringe aantallen betreft. Het 
databestand van het CAK kan hiervoor echter nog worden gecorrigeerd. Nog lopende 
aanvragen en bezwaarmakers zijn bekend bij de IND en kunnen er met een 
bestandsvergelijking van CAK en IND worden uitgefilterd, waardoor er een databestand 
resteert met onverzekerbare, illegale vreemdelingen.  
 
Jaarlijks gaat het in het databestand van het CAK om een fors aantal personen - ruim 12 
duizend personen in 2016 en bijna 13 duizend in 2017- van jong tot oud, nagenoeg 
evenveel mannen als vrouwen, afkomstig uit een groot aantal landen. Ook zijn alle 25 
GGD-regio’s vertegenwoordigd. Deze zorgcliënten zijn waarschijnlijk de beste benadering 
voor wat betreft de achtergrondkenmerken van illegale vreemdelingen in Nederland. De 
man-vrouw verhoudingen in de data van het CAK komen overeen met een normale 
bevolkingsopbouw, terwijl de leeftijdsverdeling een piramidevorm heeft met relatief veel 
jongvolwassenen en weinig ouderen, hetgeen sterke overeenkomsten vertoond met de 
bevolkingsopbouw van een niet-westers land, waaruit de overgrote meerderheid van de 
onverzekerbare vreemdelingen afkomstig is.  
 
Multipliers     
De multiplier die kan worden gebruikt is het percentage onverzekerbare vreemdelingen 
dat in een bepaald jaar is behandeld in een ziekenhuis. Op het declaratieformulier van 
het CAK is de zorgverlenende organisatie vermeld. Het percentage illegalen dat in een 
ziekenhuis is behandeld zal van alle zorgvormen nog het meest in de buurt komen van 
het percentage personen van de Nederlandse bevolking dat in een ziekenhuis is 
behandeld.  
 
Van welke vormen van zorg onverzekerbare vreemdelingen gebruik maken is 
(grotendeels) bekend. Uit de bijdrageregeling van het CAK blijkt dat ongeveer de helft 
van de gedeclareerde zorgkosten van ziekenhuizen afkomstig is, terwijl die van 
bijvoorbeeld huisartsen en tandartsen relatief beperkt zijn. Onverzekerbare 
vreemdelingen weten vaak de weg niet in het Nederlandse zorgsysteem of zijn bang te 
worden opgepakt vanwege hun illegale verblijfsstatus. Hulporganisaties als Dokters van 
de Wereld en het Medisch Opvangproject Ongedocumeenterden (MOO) zien dagelijks 
illegalen met gezondheidsklachten, met name gebitsklachten, maar ook psychische 
klachten. De drempel om van zorg gebruik te maken is volgens medewerkers van 
hulporganisaties voor illegalen hoog. In sommige gevallen, zoals bij ongevallen en 
wanneer er gezondheidsproblemen zijn die directe behandeling vereisen zal medische 
zorg onvermijdelijk zijn en een behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk. 
Hulporganisaties stimuleren illegalen een huisarts of ziekenhuis te bezoeken, wanneer zij 
medische zorg nodig achten. De zorgconsumptie van illegalen zal door de hogere 
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drempel die zij ervaren en de piramideachtige bevolkingsopbouw afwijken van die van de 
Nederlandse bevolking. Ouderdomsziekten, zoals staar en slijtage aan knieën en heupen 
zullen bij de groep illegale vreemdelingen minder vaak voorkomen dan onder de 
Nederlandse bevolking. 
 
Van de Nederlandse bevolking bezoekt jaarlijks bijna 80% een tandarts en ongeveer 
75% een huisarts. De eigen huisarts is toegankelijk en veel Nederlanders hebben een 
aanvullende tandartsverzekering waarbij een minimaal jaarlijkse preventieve controle 
standaard is. Deze percentages gelden niet voor illegalen die vaak geen huisarts zullen 
hebben en evenmin beschikken over een aanvullende tandartsverzekering. Daarnaast is 
in 2017 ongeveer 14% van de Nederlandse bevolking voor een behandeling in het 
ziekenhuis opgenomen.1 Voor een behandeling in een ziekenhuis is vaak een verwijzing 
van een huisarts nodig. Een huisarts verwijst alleen door wanneer er een medische 
noodzaak is. Ook illegalen krijgen te maken met medische klachten waarvoor een 
behandeling noodzakelijk is. Zij zullen waarschijnlijk langer wachten, maar ernstige 
medische klachten verdwijnen meestal niet vanzelf. Een medische behandeling door een 
specialist kan noodzakelijk zijn. Verder kunnen illegalen betrokken raken bij een 
verkeersongeval of slachtoffer worden van fysiek geweld. Wanneer er sprake is van 
verwondingen zullen zij een ziekenhuis bezoeken. Waar een tandarts- of huisartsbezoek 
nog vaak vrijwillig is, geldt dat voor ziekhuisbezoeken veel minder.  
 
Voorbeeld 
Om bovenstaande te illustreren geven we een voorbeeld. De multiplier bepalen we op 
basis van enkele ruwe aannames. We nemen ten eerste aan dat de gemiddelde 
zorgkosten die voor onverzekerbare vreemdelingen zijn gedeclareerd door zorgverleners 
niet verschilt per zorgvorm. Dat zou betekenen dat in 2017 bijna de helft van de 
onverzekerbare illegalen, ongeveer 6.000 personen, in een ziekenhuis medisch is 
behandeld. We nemen tevens aan dat het percentage onverzekerbare vreemdelingen dat 
in een ziekenhuis is behandeld in de buurt ligt van dat van de algemene bevolking en 
derhalve ook 14% bedraagt. Dit percentage kunnen we als multiplier gebruiken voor het 
schatten van illegalen in Nederland. Wanneer we dit percentage als multiplier gebruiken, 
komen we op een schatting van ruim 40.000 illegalen in Nederland (= 100/14 x 6.000).2 
Daarnaast hebben we impliciet aangenomen dat onverzekerbare vreemdelingen de 
zorgkosten zelf niet betalen, maar dat deze kosten worden gedeclareerd bij het CAK. 
Betaald een deel van de illegalen wel de rekening van het ziekenhuis dan zouden er meer 
illegalen in een ziekenhuis zijn behandeld dan we in dit voorbeeld aannemen. De 
schatting zou in dat geval hoger uitkomen.  
 
 

                                                             
1 CBS (2018). Gezondheid en zorggebruik. Ziekenhuisopnamen in de afgelopen twaalf maanden (2017). 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen/Den Haag. 
2 De meest recente schatting van Van der Heijden e.a. (2015) komt op een populatie illegaal in 
Nederland verblijvende vreemdelingen voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 van 
35.530, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 22.881 tot 48.179.  
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4.2 Vangst-hervangstmethode (meerdere registraties) 
 
Een andere kansrijke methode die het vooronderzoek oplevert, is de uitbreiding van de 
reeds toegepaste vangst-hervangst schattingsmethode - op basis van uitsluitend de 
staandehoudingen van illegale vreemdelingen in de politieregistratie - naar een vangst-
hervangst schatting met meerdere registraties.  
 
Databronnen 
Uit ons vooronderzoek blijkt dat in theorie de volgende databronnen in aanmerking 
komen voor toepassing bij deze methode. Het gaat om: zorggegevens van het CAK; 
illegale tewerkgestelde vreemdelingen (Inspectie SZW); en door hulporganisaties 
geregistreerde illegalen (Dokters van de Wereld; ASKV /SV; Project MOO; INLIA; 
VluchtelingenWerk; en IOM Nederland). Hieronder gaan we in op zowel de 
methodologische als praktische geschiktheid van deze databronnen. 
 
Zorggegevens CAK 
Voor de zorggegevens van het CAK geldt dat de geregistreerde persoonsgegevens 
waarschijnlijk onvoldoende onderscheidend zijn. De gegevens die van een illegale 
vreemdeling door zorgaanbieders dienen te worden vastgelegd om de gemaakte kosten 
vergoed te krijgen - initialen, geboortejaar, geslacht en nationaliteit -, zijn onvoldoende 
om een 100% betrouwbare koppeling met de overige registraties te verkrijgen. Een 
belangrijke voorwaarde voor het toeppassen van de vangst-hervangstmethode.  
 
Het onderscheidend vermogen is door het ontbreken van een primaire identificator, 
bijvoorbeeld BSN, niet optimaal. Hierdoor kunnen personen met dezelfde initialen, 
overeenkomstig geboortejaar, geslacht, nationaliteit en dezelfde GGD-regio ten onrechte 
als een en dezelfde persoon worden gezien. Er zijn echter koppeltechnieken die rekening 
houden met deze onzekerheden bij het koppelen. Door hiervan gebruik te maken kan de 
bruikbaarheid van de databron worden vergroot.  
 
Illegale vreemdelingen Inspectie SZW  
De door de Inspectie SZW geregistreerde illegaal tewerkgestelde vreemdelingen is op 
zichzelf geen uitbreiding voor de toegepaste schatting op basis van de politieregistratie, 
omdat zij ook door de politie worden geregistreerd. De politie en Inspectie doen 
gezamenlijk de controles op illegale arbeid. De registraties voldoen hierdoor niet aan de 
eis van onafhankelijkheid. De meerwaarde van de gegevens van de Inspectie bestaat uit 
het feit dat het hierbij gaat om personen die om een andere reden dan het plegen van 
een misdrijf of een staandehouding met de politie in aanraking komen. De verwachting is 
dat de samenstelling van de populatie die bij de Inspectie voorkomt, afwijkt van de 
illegalen die voor het plegen van misdrijven of staandehouding met de politie in 
aanraking komen. Dat is des te waarschijnlijker omdat het toezicht van de Inspectie is 
geprioriteerd afhankelijk van de signalen die zij ontvangt over illegale tewerkstelling in 
bedrijfssectoren.  
 
Voor het toepassen van de schattingsmethode met gegevens van de Inspectie SZW 
betekent dit dat de politieregistratie dient te worden gecorrigeerd voor illegale 
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vreemdelingen die er uitsluitend vanwege illegale tewerkstelling in voorkomen. De 
overlap – personen die zowel in de registratie van Inspectie SZW en in de 
politieregistratie voorkomen – bestaat uit illegale vreemdelingen die naast illegale arbeid 
ook misdrijven hebben gepleegd.  
 
Hulporganisaties 
De registraties van de hulporganisaties verschillen sterk in omvang, zij zijn vaak lokaal of 
regionaal werkzaam en richten zich op uiteenlopende behoeften van illegale 
vreemdelingen. Door de vaak regionale of lokale oriëntatie bereiken de organisaties een 
deel van de illegale vreemdelingen in Nederland. Aan de eis dat alle subpopulaties van 
illegale vreemdelingen een kans moeten hebben om in de registratie voor te komen 
wordt niet altijd tegemoetgekomen. Daarnaast richten sommige hulporganisaties zich op 
specifieke behoeften van illegale vreemdelingen, zoals medische zorg door Dokters van 
de Wereld. Zij stimuleren cliënten ook gebruik te maken van reguliere zorgaanbieders, 
waardoor de overlap met de data van het CAK relatief groot zal zijn.  
 
Van de afzonderlijke hulporganisaties is de toegevoegde waarde voor het verbeteren van 
de huidige schattingsmethode door de vaak lage aantallen illegale vreemdelingen die zij 
jaarlijks bereiken, relatief beperkt. Gezamenlijk bereiken zij echter een substantieel deel 
van de illegale vreemdelingen in Nederland. In 2016 ging het hierbij om ongeveer 7.500 
illegale vreemdelingen waarvan een deel ongedocumenteerd is en niet bekend bij de 
IND. Een fors deel van deze illegale vreemdelingen is bekend bij IOM-Nederland. Zij 
ondersteunen illegalen bij hun terugkeer. In 2016 waren dat er ruim 4.600. Daarnaast 
hebben zij contact met illegalen die (nog) niet zijn teruggekeerd. Ook VluchtelingenWerk 
heeft een aantal projecten die zijn gericht op ondersteuning bij terugkeer. Voor de 
overige organisaties geldt dat zij illegalen opvang bieden, zoals een bed-bad-
broodvoorziening, en (medische) zorg. Terugkeerders maken niet langer deel uit van de 
populatie illegalen. Bij het schatten van de omvang van de populatie dient hier rekening 
te worden gehouden. Zij dienen uit de data die voor schattingen worden gebruikt te 
worden verwijderd. Wanneer alle hulporganisaties die over persoonsgegevens van 
illegalen beschikken, bereid zijn deze gegevens – voor 2016 gaat het om tenminste 
3.000 personen - beschikbaar te stellen, dan zal dit een verbetering betekenen van de 
vangst-hervangst schatting van de populatie illegalen in Nederland. Niet alle organisaties 
zijn echter bereid persoonsgegevens te verstrekken.   
 
 
4.3 Sociale netwerkbenadering 
 
Een laatste methode die we hebben besproken om tot een illegalenschatting te komen, is 
het toepassen van een sociale netwerkbenadering. Kenmerkend voor 
schattingsmethoden die tot de sociale netwerkbenadering worden gerekend, is dat 
respondenten informatie dienen te geven over zichzelf en over personen die zij kennen. 
Omdat we de methode willen toepassen op illegaal in Nederland verblijvende personen 
die bovendien informatie moeten geven over personen die eveneens illegaal in Nederland 
verblijven, zal deze methode in de praktijk lastig te realiseren zijn. De praktische 
uitvoerbaarheid schatten we derhalve als laag in.   
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Mobiele telefoondata niet bruikbaar 
In de rondetafelconferentie zijn enkele suggesties gedaan voor databronnen op basis 
waarvan één of meerdere sociale netwerken kunnen worden geconstrueerd, die 
vervolgens gebruikt kunnen worden voor de illegalenschatting. Het meest pregnante 
voorbeeld is het gebruik van mobiele telefoondata, die beschikbaar zou zijn bij het CBS. 
Door het verzamelen en analyseren van mobiele telefoondata locaties zouden we tot een 
overzicht kunnen komen van de illegalen die in Nederland verblijven. Uit navraag blijkt 
dat er wel mobiele telefoondata beschikbaar zijn, maar dat illegalen daarbinnen niet 
kunnen worden onderscheiden van gebruikers van buitenlandse mobiele netwerken. 
 
Gegevensverzameling vereist 
We concluderen dat om de vereiste data te verkrijgen om deze methode toe te kunnen 
passen aanvullende gegevensverzameling onder illegale vreemdelingen nodig is. Naast 
dat illegale vreemdelingen bereid dienen te zijn om informatie te geven over de bij hen 
bekende illegalen zodat zij te onderscheiden zijn en eventueel terug te vinden in de 
registraties van instanties, dienen personen uit alle mogelijke subpopulaties een kans te 
hebben om in de dataverzameling te zijn vertegenwoordigd. Een in Nederland 
verblijvende illegale vreemdeling zal vooral contacten hebben met familie en bekenden 
die vaak dezelfde etnische achtergrond hebben. Met een populatie vreemdelingen die uit 
een groot aantal nationaliteiten bestaat en waarbij we rekening moeten houden met 
relatief kleine persoonlijke netwerken, betekent dit dat er relatief veel initiële 
respondenten dienen te worden benaderd om een betrouwbare schatting te kunnen 
maken van de totale populatie illegalen in Nederland.   
 
Praktische bezwaren gegevensverzameling 
Het veldwerk dat hiervoor nodig is zal een forse investering in tijd en middelen vragen, 
waarbij garanties over de kwaliteit van de data die wordt verzameld vooraf niet kan 
worden gegeven. Ook al wordt er gebruik gemaakt van contactgegevens uit mobiele 
telefoons, de kwaliteit van de data staat of valt met de vrijwillige medewerking van de 
respondenten en de omvang van hun sociale netwerken. Van alle personen die in de 
contactgegevens van hun mobiele telefoon zijn vermeld, zal moeten worden nagevraagd 
of deze persoon illegaal in Nederland verblijft. Het is echter zeer de vraag of illegale 
vreemdelingen hieraan zouden willen meewerken. Een vergoeding voor hun 
medewerking zal hun bereidwilligheid vergroten.    
 
De kwaliteit van de dataverzameling staat of valt met de vrijwillige medewerking van 
illegale vreemdelingen en de omvang van hun sociale netwerken. De aanname is dat zij 
van de illegale status van personen in hun contactgegevens op de hoogte zijn. Ook als 
zich daarin recent een wijziging heeft voorgedaan, bijvoorbeeld omdat een persoon een 
verblijfsvergunning heeft ontvangen. Naast de onzekerheid over de validiteit en 
betrouwbaarheid van de gegevens, zal de dataverzameling - die sterk afhankelijk is van 
de mate van medewerking van illegale vreemdelingen en de omvang van hun sociale 
netwerken - erg kostbaar zijn.  
 
 



 

Conclusies 69 

4.4 ‘Theorie gestuurde’ methode 
 
De methode om ‘theorie gestuurd’ tot schattingen te komen, waarbij we voorstellen de 
verschillende subpopulaties afzonderlijk te schatten door verschillende methoden toe te 
passen of methoden te combineren, is in de praktijk lastig te realiseren en daardoor niet 
geschikt.  
 
Voor deze methode hadden we de illegale vreemdelingen willen verdelen in een groep 
geregistreerde en een groep ongeregistreerde illegale vreemdelingen. Van de 
geregistreerde weten we meer dan van de ongeregistreerde vreemdelingen. De IND 
registreert immers alle vreemdelingen die een reguliere verblijfsvergunning of asiel 
hebben aangevraagd. Vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland (meer) 
hebben, dienen te vertrekken. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen vertrek. We 
weten echter niet hoeveel bij de IND geregistreerde vreemdelingen die verantwoordelijk 
zijn voor hun eigen vertrek Nederland ook daadwerkelijk hebben verlaten. Om voor alle 
geregistreerde vreemdelingen die zonder toezicht zijn vertrokken, maar mogelijk nog in 
Nederland als illegale vreemdeling verblijven na te gaan of zij op enig moment 
daadwerkelijk zijn vertrokken en niet weer zijn teruggekeerd, zouden we relatief ver 
terug moeten gaan in de tijd – tot 50 of 60 jaar – om dit voor alle personen die illegaal in 
Nederland zouden kunnen verblijven vast te stellen.      
 
Daarnaast zijn er illegale vreemdelingen die in Nederland overlijden. Dit wordt niet apart 
geregistreerd, waardoor we hiervoor niet kunnen corrigeren. Ook zullen er 
uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die het land ongemerkt definitief hebben verlaten, 
bijvoorbeeld naar een ander EU-land.    
 
Het voordeel van het beschikken over een databron met geregistreerde vreemdelingen 
die illegaal in Nederland verblijven, zou zijn dat we van een groot deel van de illegalen in 
Nederland over hun gegevens zouden beschikken. We zouden eenvoudig kunnen tellen 
om hoeveel geregistreerde illegale vreemdelingen het zou gaan. Volgens IOM-Nederland 
is ongeveer twee derde van de illegalen waarmee zij jaarlijks in contact komen bekend 
bij de IND. Een derde van de illegale vreemdelingen waarmee IOM-Nederland contact 
heeft, is derhalve niet bekend bij de IND. Zij hebben zich kennelijk nooit bij de IND 
gemeld voor een reguliere verblijfsvergunning of asielaanvraag. Deze categorie noemen 
we ongeregistreerd. Wanneer we dit onderscheid tussen geregistreerde en 
ongeregistreerde hadden kunnen maken, zouden we van een substantieel deel – wellicht 
tweede derde op grond van de ervaringen van het IOM – exact weten wie het zijn en 
hoeveel illegale vreemdelingen het betreft. We zouden in dat geval nog wel de 
ongeregistreerde illegale vreemdelingen erbij moeten schatten.   
 
 
4.5 Beschikbaarheid data 
 
Uit de contacten met organisaties die data over illegale vreemdelingen beheren of in 
bezit hebben, blijkt dat het ter beschikking stellen van persoonsgegevens van illegalen 
uitsluitend onder strikte voorwaarden en voorzien van de nodige 
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zorgvuldigheidsgaranties zal kunnen plaatsvinden. Een enkele organisatie geeft bij 
voorbaat aan dat persoonsgegevens van illegale vreemdelingen onder geen enkele 
voorwaarde beschikbaar worden gesteld. De verwachting is dat de overige organisaties 
zullen moeten worden overtuigd van nut en noodzaak van het verstrekken van 
persoonsgegevens voor het schatten van de omvang van illegale vreemdelingen in 
Nederland. Dat geldt met name voor de hulporganisaties.  
 
Wanneer het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het verbeteren van de schatting 
van illegalen gebruik wil maken van data die bij derden aanwezig is, dan zal 
voorafgaande aan een verzoek met de betrokken instanties en organisaties overleg 
dienen plaats te vinden over het doel van het verzoek en de voorwaarden waaronder 
deze instanties en organisaties bereid zijn persoonsgegevens te verstrekken. Hierbij is de 
privacy van persoonsgegevens van essentieel belang. Onder de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties meer verplichtingen bij het verwerken 
van persoonsgegevens. Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden zullen 
zij wellicht toestemming moeten vragen aan hun cliënt.  
 
Voor het uitwisselen van gegevens dient bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van 
een applicatie die de persoonsgegevens automatisch versleuteld. Bij deze encryptie 
wordt gebruik gemaakt van een algoritme, zodat de data niet meer is te herleiden naar 
individuele natuurlijke personen. Alle partijen die bij de dataverzameling betrokken zijn 
encrypten de persoonsgegevens van illegale vreemdelingen op dezelfde wijze waardoor 
deze gegevens op een zorgvuldige en betrouwbare wijze kunnen worden gekoppeld. 
Groot voordeel is dat persoonsgegevens niet het pand van de betrokken partij verlaten 
en dat de persoonsgegevens te allen tijde optimaal beschermd zijn. 
 
Tijd en kosten 
De tijdsinvestering die nodig is om de benodigde data te verzamelen of bijeen te brengen 
hangt af van de schattingsmethode die wordt toegepast. Wanneer data moet worden 
verzameld voor een vangst-hervangst methode zal een doorlooptijd van een half jaar 
voldoende moeten zijn om de instanties en organisaties te informeren, het verzoek in te 
dienen, de voorwaarden vast te stellen en de data uit de registraties te halen en 
beschikbaar te hebben. De kosten bestaan uit de tijd die moet worden gestoken in 
voorbereidende overleggen met instanties en organisaties, het formuleren van de 
voorwaarden en tijdsinvesteringen van onderzoekers, data-analisten en 
systeembeheerders voor het verkrijgen van de benodigde data.   
 
Voor een sociale netwerkanalyse zullen de kosten zoals eerder al opgemerkt aanzienlijk 
hoger zijn en de doorlooptijd aanmerkelijk langer. Rekening houdend met de 
samenstelling van de populatie vreemdelingen in Nederland zal een schatting op basis 
van gegevens die worden verzameld met uitsluitend veldwerk voor wat betreft de kosten 
en doorlooptijd niet haalbaar zijn.  
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4.6 Ten slotte 
 
Om bij het schatten van illegalen in Nederland triangulatie te kunnen toepassen is het 
van belang dat er alternatieve, onafhankelijke data en methoden beschikbaar zijn 
waarmee een schatting gemaakt kan worden. Een voorwaarde is dat de data van 
voldoende kwaliteit zijn en voldoen aan de eisen die de methode aan de data stelt. Op 
basis van onze voorstudie naar methoden en data voor het schatten van illegalen in 
Nederland bevelen wij het ministerie van Justitie en Veiligheid aan schattingen te laten 
uitvoeren waarin gebruik wordt gemaakt van de volgende methoden en databronnen: 

1. Replicatie van de vangst-hervangst schatting met data over staandehoudingen 
van de politie;  

2. Multiplier methode met databestand CAK over declaraties van onverzekerbare 
vreemdelingen door zorgaanbieders; 

3. Vangst-hervangst methode met databronnen van CAK, Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) en hulporganisaties. 

 
Replicatie vangst-hervangst op basis van één registratie 
Een replicatie van de schatting voor 2013 op basis van gegevens over staandehoudingen 
en aanhoudingen van illegale vreemdelingen uit het registratiesysteem Politie Suite 
Handhaving Vreemdelingen (PSH-V) van de politie.3 
 
Multipliermethode 
Voor de multipliermethode is informatie van het CAK nodig over het aantal 
onverzekerbare vreemdelingen dat in het afgelopen jaar in een ziekenhuis is behandeld. 
Deze informatie is bij het CAK beschikbaar en kunnen vlot worden geleverd. De kwaliteit 
van de data is goed, zij het dat onverzekerbare vreemdelingen met dezelfde initialen, 
geslacht, leeftijd, nationaliteit en in dezelfde GGD-regio wonen ten onrechte als dezelfde 
persoon worden gezien. De kans hierop is volgens het CAK zeer klein. Wanneer deze 
gegevens worden gebruikt gelden de volgende aannames: 
- het percentage illegalen dat in ziekenhuizen is behandeld komt overeen met het 

percentage van de Nederlandse bevolking dat in een ziekenhuis is opgenomen;     
- illegalen die in een ziekenhuis zijn behandeld betalen niet zelf de rekening; 
- het ziekenhuis declareert de kosten van de aan illegalen verleende medische 

behandelingen bij het CAK. 
In hoeverre de aannames geweld wordt aangedaan is onduidelijk. Hierover is geen 
informatie beschikbaar. Om de multiplier aan te scherpen kan onder een steekproef van 
illegalen een korte enquête wordt afgenomen. Gevraagd dient te worden naar de 
medische behandeling in een ziekenhuis in het afgelopen jaar en of de persoon de kosten 
voor de geleverde zorg volledig zelf heeft betaald. Wanneer de reden van de 
ziekenhuisopname bekend is, kan deze worden vergeleken met de proporties van de 
ziekenhuisopnames van de Nederlandse bevolking. Bij afwijkingen kan hiermee bij het 
schatten rekening worden gehouden en wellicht worden gecorrigeerd. Het percentage 
illegale vreemdelingen dat het afgelopen jaar voor een medische behandeling in een 
ziekenhuis is opgenomen en hiervoor niet (volledig) heeft betaald, is de multiplier 
waarmee de omvang van de populatie illegalen in Nederland kan worden berekend. Onze 
                                                             
3 Van der Heijden e.a. (2015). 
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inschatting is dat de kosten van het veldwerk onder een moeilijk te bereiken doelgroep 
van illegalen relatief hoog zal zijn. In hoeverre de kosten zullen opwegen tegen de 
aanscherping van de multiplier en de kwaliteitsverbetering van de schatting is lastig te 
zeggen. Wellicht kan in overleg met het CAK worden nagegaan welke ziekenhuizen 
relatief veel illegale vreemdelingen behandelen, zodat het veldwerk zo efficiënt mogelijk 
kan worden uitgevoerd.   
 
Vangst-hervangst op basis van meerdere registraties 
Voor een vangst-hervangst schatting komen de volgende databronnen in aanmerking: 
zorggebruik van onverzekerbare vreemdelingen van CAK; illegale tewerkgestelde 
vreemdelingen van Inspectie SZW; en door hulporganisaties geregistreerde illegalen 
(Dokters van de Wereld; ASKV /SV; Project MOO; INLIA; VluchtelingenWerk; en IOM 
Nederland). Een schatting op basis van drie of meer registraties geniet onze voorkeur. 
De aanname van volledige onafhankelijkheid is in dat geval niet langer noodzakelijk is, 
omdat hiervoor statistisch kan worden gecorrigeerd. Bij het gebruik van de voorgestelde 
databronnen zijn de volgende aannames van belang: 
- in de databronnen kunnen unieke personen worden geïdentificeerd en deze identificatie 

dient op identieke wijze plaats te vinden. Een betrouwbare koppeling kan bijvoorbeeld 
tot stand worden gebracht op basis van het Burgerservicenummer (BSN) of unieke 
identificatoren bestaande uit een combinatie van (delen van) de achternaam, geslacht, 
geboortedatum, postcode en woonplaats; 
- alle relevante subpopulaties dienen voor te komen in de registraties. 
Beide aannames worden geweld aangedaan. In het CAK-bestand zijn ter identificatie 
uitsluitend initialen, geslacht, leeftijd, nationaliteit en GGD-regio als woonregio 
beschikbaar. In de overige databronnen zijn deze gegevens op persoonsniveau eveneens 
beschikbaar. Door deze gegevens op persoonsniveau te combineren kan een redelijk 
sterke identificator worden geconstrueerd. Omdat deze identificator minder sterk is dan 
een primaire identificator als BSN is de kans op onterechte koppelingen (false positives) 
aanwezig: hierdoor valt de overlap tussen de registraties groter uit, hetgeen in een 
onderschatting van de populatie resulteert.  
 
Daarnaast zijn, behalve bij het CAK, niet alle subpopulaties in de databestanden 
vertegenwoordigd. De hulporganisaties werken vaak regionaal en de inspectie SZW richt 
zich uitsluitend op illegale die aan het werk zijn. Wanneer echter de koppeling kan 
plaatsvinden op basis van een redelijk sterke identificator op basis van gecombineerde 
persoonsgegevens uit de hierboven vermelde databronnen en in combinatie met 
gegevens uit de politieregistratie dan is de verwachting dat de schattingsmethode 
voldoende robuust is.     
 
Aanbevolen wordt voor het uitwisselen van gegevens gebruik te maken van een 
applicatie die de persoonsgegevens automatisch versleuteld. Bij deze encryptie wordt 
gebruik gemaakt van een algoritme, zodat de data niet meer is te herleiden naar 
individuele natuurlijke personen. De bescherming van de privacy is hiermee 
gewaarborgd. 
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