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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Expertisecentrum Rechtshandhaving (ERh) van het Ministerie van Justitie begeleidt en ontwikkelt 

onderzoek naar de mate van naleving van instrumentele wetgeving. Ten behoeve van de dataverzameling 

voor een dergelijke nalevingsmonitor bestaat een uitgebreid onderzoeksinstrumentarium waarbinnen de 

enquête van de doelgroep een centrale plaats inneemt. Gezien het sensitieve karakter is ervoor gekozen 

deze enquêtes volgens de randomized-responsemethode uit te voeren, deze methode is speciaal 

ontwikkeld voor het verzamelen van sensitieve data. Voor data die met randomized response zijn 

verkregen zijn speciale analysetechnieken vereist. Deze analysetechnieken zijn momenteel nog niet 

standaard in de statistische softwarepakketten opgenomen. 

 

Ten behoeve van de ondersteuning van opdrachtgevers en uitvoerders van de nalevingsmonitor heeft het 

ERh de capaciteitsgroep Methodenleer & Statistiek van de Universiteit Utrecht verzocht een handleiding 

te maken voor de analyse van randomized responsegegevens. In de onderhavige handleiding is 

aangegeven hoe m.b.v. de statistische pakketten EM en SPSS randomized responsegegevens op relatief 

eenvoudige wijze geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden. Eveneens in het kader van de 

nalevingsmonitor is de ”Handleiding Dataverzameling met behulp van randomized response” verschenen, 

waarin het proces van dataverzameling met de randomized-responsemethode is beschreven.  
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Samenvatting 
 

 

 

Deze handleiding laat zien hoe data verzameld met randomized response met bestaande statistische 

software kunnen worden geanalyseerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het schatten van (1) het 

nalevingsniveau in de populatie en in subpopulaties en (2) de effecten van continue variabelen op het 

nalevingsniveau. Het eerste soort analyses kan worden uitgevoerd met een log-lineaire latente 

klassenanalyse in het statistische programma EM en het tweede met speciaal voor randomized-

responsedata ontwikkelde logistische regressieanalyse in SPSS. Beide analysetechnieken worden aan de 

hand van voorbeelden uit een praktijkonderzoek naar fraude binnen de WAO (Verkoren et al. 2002) 

toegelicht. 

 

Er zijn drie manieren behandeld om met het programma EM het nalevingsniveau te schatten. De eerste 

betreft een schatting van het nalevingsniveau voor de totale populatie. De tweede manier bestaat eruit de 

populatie in verschillende subpopulaties in te delen, zoals bijvoorbeeld in de subpopulatie mannen en de 

subpopulatie vrouwen, en vervolgens per subpopulatie het nalevingsniveau te schatten. Tenslotte kan de 

mate van naleving van twee verschillende regels worden geschat, waarbij beide regels volgens de 

randomized-responsemethode zijn gemeten. Deze laatste analyse geeft inzicht in de mate van samenhang 

tussen de naleving van de ene regel en de naleving van de andere regel. 

 

De logistische regressieanalyses in SPSS geven antwoord op de vraag wat het verband is tussen continue 

variabelen en het nalevingsniveau. Een continue variabele representeert een bepaalde schaal, zoals 

bijvoorbeeld leeftijd. De logistische regressieanalyse laat zien hoe sterk het nalevingsniveau verandert als 

gevolg van een verandering van de continue variabele. Dit effect op het nalevingsniveau kan worden 

bestudeerd voor elke continue variabele afzonderlijk of voor verschillende continue variabelen tezamen.  

 

In deze handleiding is aangegeven hoe de bovengenoemde analyses kunnen worden uitgevoerd alsmede 

hoe de analyseresultaten dienen te worden geïnterpreteerd. Dit is gedaan aan de hand van 

voorbeeldanalyses uit een onderzoek naar uitkeringsfraude dat in 2000 in opdracht van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de data verzameld volgens de 

randomized-responsetechniek forced response. Daarnaast is echter ook enige aandacht besteed de 

kaartmethode van Kuk, een randomized-responsetechniek die in het verleden enkele malen is toegepast. 
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Inleiding 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De overheid maakt de laatste jaren steeds meer gebruik van randomized-responsemethoden om inzicht te 

krijgen in de mate van naleving van regelgeving. De randomized-responsemethode is ontworpen om 

gevoelig gedrag - zoals het niet naleven van regelgeving - te meten zonder dat de respondent zich door de 

vragen bedreigd hoeft te voelen. Doordat sensitieve vragen in een randomized response-enquête – zoals 

bijv. de vraag: “Heeft u in de laatste 12 maanden wel eens regel X overtreden” - volgens een bepaald 

kansmechanisme beantwoord worden kan nooit met zekerheid vastgesteld worden of de individuele 

respondent de regel wel of niet heeft overtreden.  

 

Binnen de randomized responsemethodiek zijn enkele varianten ontwikkeld die elk met een ander 

kansmechanisme werken. Hiervan zullen er in deze handleiding twee aan bod komen, de forced-

responsemethode en Kuk’s kaartmethode. Op basis van huidige inzichten wordt forced-response gezien als 

de beste randomized-responsemethode in termen van validiteit en efficiëntie (zie ook de handleiding 

dataverzameling). Bij deze methode gooit de respondent twee dobbelstenen zonder dat de interviewer de 

worp kan zien. Is het aantal ogen kleiner of gelijk aan 4 dan antwoordt de respondent de gevoelige vraag 

verplicht met ‘ja’ en bij 11 of 12 verplicht met ‘nee’, en in alle overige gevallen beantwoordt de 

respondent de vraag naar waarheid. In Kuk’s kaartmethode beantwoordt de respondent de sensitieve vraag 

door een kaart te trekken en daarvan de kleur te noemen. De respondent kiest uit twee stapels kaarten, 

wanneer hij ‘ja’ had willen antwoorden pakt hij een kaart uit een stapel met 20% zwarte en 80% rode 

kaarten, wanneer hij ‘nee’ had willen antwoorden trekt een kaart uit een stapel met 80% zwarte en 20% 

rode kaarten. Het trekken van de kaarten geschiedt uiteraard buiten het zicht van de interviewer. Kuks 

kaartmethode is minder efficiënt dan forced response en wordt niet aangeraden, maar vanwege enkele 

toepassingen in het verleden wordt deze methode hier toch kort behandeld. 
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Onderzoek laat zien dat de randomized response momenteel één van de beste methoden is om sensitief 

gedrag te meten. Een nadeel van deze methode is echter dat het kansmechanisme een meetfout in de 

antwoorden op de sensitieve vraag introduceert, sommige respondenten zullen immers verplicht zijn 

geweest met ‘ja’ te antwoorden terwijl ‘nee’ het ware antwoord zou zijn geweest of andersom. Aangezien 

echter de kansen op de verschillende antwoordcondities van te voren bekend zijn is het mogelijk om voor 

deze meetfout te corrigeren en een zuivere schatting van het nalevingsniveau te verkrijgen. Daarnaast kan 

ook het verband tussen regelovertreding en andere variabelen worden onderzocht. Dergelijke 

analysetechnieken zijn momenteel echter nog niet standaard beschikbaar is de gangbare statistische 

softwarepakketten..  

 

Het doel van deze handleiding is een algemeen analyseprogramma aan te bieden voor randomized 

response-enquêtes. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van programmatuur die is ontwikkeld door de 

capaciteitsgroep Methodenleer & Statistiek van de Universiteit Utrecht. De programmatuur is geschreven 

voor de statistische softwarepakketten EM en SPSS. In het eerste hoofdstuk wordt aangegeven hoe 

in EM aan de hand van speciaal ontwikkelde log-lineaire latente klassenmodellen het nalevingsniveau en 

het verband van naleving en één categorische variabele kan worden geanalyseerd. Hierbij wordt - na een 

beknopte introductie van de gehanteerde modellen en van de aansturing van EM - de analysetechniek 

toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. In hoofdstuk twee wordt vervolgens 

aangegeven hoe in SPSS met behulp van een aangepaste logistische regressieanalyse het verband tussen 

naleving en een reeks continue verklarende variabelen (predictoren) kan worden onderzocht. Ook hier 

wordt de gehanteerde techniek toegelicht met enkele voorbeeldanalyses.   

 

De data voor de voorbeeldanalyses zijn afkomstig uit een randomized response-enquête naar fraude in het 

kader van de WAO (Verkoren et al. 2002). Voor de variabelen in de voorbeelden zijn in de analyses de 

volgende afkortingen gebruikt: 

 

 

A : antwoorden op de gevoelige vraag  

P : geschatte nalevingsniveau    

V : categorische variabele in log-lineaire latente klassenanalyse 

O : onafhankelijke variabele in de logistische regressieanalyse. 
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Uit het WAO-onderzoek zijn de volgende variabelen als voorbeelden gebruikt: 

 

Variabele Omschrijving  Type 

Kernovertreding zwartwerken RR-vraag (ja/nee) A,A1 

Kernovertreding zwartwerken Schatting nalevingsniveau  P,P1 

Kernovertreding bijklussen RR-vraag (ja/nee) A2 

Kernovertreding bijklussen Schatting nalevingsniveau  P2 

Voormalige werktijden Fulltime, parttime of onregelmatig V 

Melden vakanties Zeer redelijk, . . , zeer onredelijk O1 

Melden verdiensten uit werk Zeer redelijk, . . , zeer onredelijk O2 

Melden verdiensten uit klusjes Zeer redelijk, . . , zeer onredelijk O3 
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1. Analyse nalevingsniveau in EM  
 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe in EM het nalevingsniveau m.b.v. log-lineaire latente klassen-

modellen geschat kan worden. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt kort ingegaan de bediening 

van het programma EM . Bij de bespreking hiervan wordt tevens kort aandacht besteed aan betekenis van 

het log-lineaire latente klassenmodel, waarbij vooral het onderscheid tussen het onafhankelijkheidsmodel 

en het verzadigd model en de interpretatie van conditionele kansen van belang zijn. Voor een meer 

uitgebreide bespreking van deze modellen binnen een randomized responsecontext wordt verwezen naar 

Van den Hout en Van der Heijden (2002). Het geheel wordt toegelicht aan de hand van drie 

voorbeeldanalyses. 

 

1.1   Aansturing  
 
Het programma EM is door Jeroen Vermunt van de Universiteit van Tilburg speciaal ontwikkeld voor de 

analyse van categorische data. Het programma is gratis down te loaden van het internet, o.a. via de site 

http://www.kub.nl/faculteiten/fsw/organisatie/departementen/mto/software2.html. De officiële handleiding 

van het programma is daar eveneens te verkrijgen.  

 

De interface van EM bestaat uit drie vensters, een inputvenster, een outputvenster en een logvenster. De 

vensters kunnen worden geactiveerd door erop te klikken. Het programma wordt aangestuurd vanuit het 

inputvenster. In de onderstaande figuur is een voorbeeld opgenomen van een inputvenster met een 

volledige analyseopdracht. De analyseopdracht wordt uitgevoerd door op “Run” onder het menu “File” te 

klikken. De analyseresultaten kunnen vervolgens worden opgevraagd door in het outputvenster te 

klikken.1 Het logvenster geeft het iteratieverloop en is voor de interpretatie van het model niet van belang. 

                                                           
1 Soms lijkt het outputvenster na een analyse leeg te zijn. Door de schuifbalk aan de rechterzijde van het scherm even 
op-en-neer te bewegen kunnen de resultaten zichtbaar worden gemaakt. 
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Figuur 1: Interface EM  

 

 

Bij de specificatie van de modellen zijn drie soorten commando’s belangrijk, deze betreffen (1) het 

definiëren van de variabelen, (2) het specificeren van het model, (3) het invoeren van de data en (4) het 

onderdrukken van, voor de interpretatie, overbodige output.  

 

1.1.1 Definitie variabelen 

Met de eerste twee commando’s ‘lat’ en ‘man’ wordt het aantal  latente en manifeste variabelen 

opgegeven dat in de analyse is opgenomen. In de randomized responsecontext is de regelovertreding (de 

variabele P) altijd een latente variabele, deze variabele is immers niet rechtstreeks gemeten maar wordt uit 

de antwoorden op de gevoelige vraag (de variabele A) geschat. In het bovenstaande voorbeeld is ook nog 

een categorische verklarende variabele V in het model opgenomen. In dit geval bestaat de analyse dus 

totaal uit één latente en twee manifeste variabelen.  
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Met het commando ‘dim’ (dimensies) wordt het aantal categorieën van de variabelen aangegeven. De 

variabelen A en P hebben altijd twee categorieën, de variabele V kan er wel meer dan twee hebben.  

 

Met het commando ‘lab’ worden de variabelen van een label voorzien. Hier geldt dat eerst de latente 

variabelen worden benoemd en daarna pas de manifeste variabelen. De labels dienen zodanig ingevoerd te 

worden dat de volgorde ervan correspondeert met de volgorde van het aantal categorieën in het commando 

‘dim’. Bij de analyse van het verband tussen zwartwerken en bijklussen zal voor de variabelen A en R 

gebruikt gemaakt worden van labels van twee tekens (A1, A2 en P1, P2). Wanneer een variabele voorzien 

is van een label van twee tekens dienen de labels bij de modelspecificatie (hieronder besproken)  in plaats 

van aan elkaar geschreven met een punt van elkaar gescheiden te worden. 

 

1.1.2 Specificatie model 

De modelspecificatie vindt plaats in de drie regels die beginnen met de opdracht ‘mod’. Direct na deze 

opdracht wordt aangegeven welke variabele(n) geanalyseerd dienen te worden. Vervolgens wordt tussen 

de accolades aangegeven welke effecten in het model opgenomen dienen te worden. De notatie {PV} of 

{P1.V} specificeert een verzadigd model met zowel de hoofdeffecten van de variabelen P en V als het 

interactie-effect tussen de variabelen P en V. De notatie {P,V} specificeert het onafhankelijkheidsmodel 

met alleen de hoofdeffecten.  

 

In de volgende twee regels wordt aangegeven wat de relatie is tussen de antwoorden op de gevoelige 

vraag (A) en prevalentie van regelovertreding (P). Het betreft hier de conditionele kansen dat de 

respondent met ‘ja’ of ‘nee’ antwoord, gegeven wel of geen regelovertreding. Deze kansen worden 

aangegeven in de vector tussen de vierkanten haken ‘[. . . .]’ . De vier posities in de vector 

corresponderen met de volgende conditionele kansen:  

 

Positie 1 : de kans op een ’ja’-antwoord gegeven overtreding van de regel  

Positie 2 : de kans op een ‘nee’-antwoord gegeven overtreding van de regel 

Positie 3 : de kans op een ‘ja’-antwoord gegeven naleving van de regel  

Positie 4  : de kans op een ‘nee’-antwoord gegeven naleving van de regel  

 

 

In de forced-responsemethode is de kans op een ‘ja’-antwoord gegeven regelovertreding 33/36, hetgeen 

gelijk aan de kans op een verplicht ‘ja’-antwoord (bij een worp van 2, 3 of 4) plus de kans op een 

antwoord naar waarheid (bij een worp van 5, 6, 7, 8, 9 of 10). De kans op een ‘nee’-antwoord gegeven 
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regelovertreding is gelijk aan 3/32 (de kans op 11 of 12 ogen). De kans dat een respondent die de regel 

niet heeft overtreden verplicht is tot een ‘ja’-antwoord is wanneer deze 2, 3, of 4 gooit (een kans van 

6/36). Gooit deze respondent echter meer ogen, een kans van 30/36 dan antwoordt hij ‘nee’. In decimale 

notitie geeft dat voor deze vorm van forced response de conditionele kansenvector [.9167 .0833 

.1667 .8333]. Op vergelijkbare wijze kan voor de Kuk-methode, waar de respondent de kleur van de 

getrokken kaart noemt, de vector [.8 .2 .2 .8] gespecificeerd worden. Wanneer de respondent 

namelijk een kaart trekt uit de stapel die in correspondeert met zijn gedrag, dan is de kans dat hij een kleur 

trekt die correspondeert met zijn gedrag .8. De kans dat de kleur van de getrokken kaart niet 

correspondeert met zijn gedrag is .2. 

 

1.1.3 Invoeren van data 

De data in EM zijn frequenties van de manifeste variabelen en deze worden achter dit commando ‘dat’ 

ingevoerd tussen vierkante haken, zoals in het voorbeeld. De getallen kunnen zowel naast elkaar als onder 

elkaar genoteerd worden en verwijzen naar de combinaties van de categorieën van de manifeste 

variabelen. Het systeem in EM is dat de laatste variabele in het commando ‘lab’ als eerste van categorie 

wisselt. In het voorbeeld hieronder is er een manifeste variabelen A met de twee categorieën A(1) en 

A(2) en een manifeste variabele V met de drie categorieën V(1), V(2) en V(3). De variabele V is als 

laatste genoemd in het commando ‘lab’.  De reeks getallen [297 58 24 1057 214 66] verwijst 

dus naar de frequenties van volgende combinaties van categorieën van A en V: 

 

[A(1)V(1) A(1)V(2) A(1)V(3) A(2)V(1) A(2)V(2) A(2)V(3)] 

 

hetgeen ook ingevoerd mag worden als: 

 

[A(1)V(1) A(1)V(2) A(1)V(3)  

 A(2)V(1) A(2)V(2) A(2)V(3)] 

 

1.1.4 Het onderdrukken van output 

Voor het onderdrukken van output zijn een aantal commando’s beschikbaar. Deze commando’s zijn niet 

noodzakelijk voor het verkrijgen een goed analyseresultaat maar zijn slechts opgenomen om het vinden 

van de juiste output te vergemakkelijken en eventuele vergissingen bij het interpreteren van de output te 

voorkomen. Het zou te ver voeren om hier op de betekenis van elk van deze commando’s in te gaan, 

hiervoor wordt verwezen naar de officiële handleiding van EM . In de onderstaande voorbeeldanalyses 

zijn voor verschillende modellen steeds andere commando’s voor het onderdrukken van data gebruikt. 
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Aangeraden wordt dezelfde combinaties als in de voorbeelden aan te houden, en om met name voor het 

onafhankelijkheidsmodel de commando’s nec, nfr, nR2, npa, nco en nlo op te nemen. Hiermee 

wordt het risico vermeden dat het nalevingsniveau wordt geschat op basis van een (mogelijk slecht fittend) 

onafhankelijkheidsmodel, aangezien dan alleen beschrijvende statistieken in de output weergegeven 

worden. 

 

Overzicht gebruikte afkortingen in EM  

Afkorting Omschrijving   Betekenis 

Lat  Latente niet direct schatting van de mate van naleving  
  gemeten variabele 

Man  Manifeste direct  (1) antwoorden op een randomized-responsevraag of; 
  gemeten variabele (2) kenmerk van subgroepen in populatie 

Dim  Dimensie  aantal categorieën van de latente en manifeste variabelen 

Mod  Model   specificeert de relaties tussen de variabelen, belangrijk 
     zijn het verzadigd- en het onafhankelijkheidsmodel 
Dat  Data   frequenties van (de combinaties van) de categorieën van de  
     manifeste variabele(n) 

 

 

1.2   Analyses  
 
In deze paragraaf zijn een drietal voorbeeldanalyses besproken waarin de kernovertreding ‘zwartwerken’ 

centraal staat. De voorbeelden verschillen in de informatie die zij opleveren. In het eerste voorbeeld wordt 

een schatting van het nalevingsniveau gemaakt, en in de twee volgende voorbeelden wordt het verband 

van zwartwerken met de variabele werktijden en met de kernovertreding ‘bijklussen’ onderzocht. 

 

1.2.1 Schatting nalevingsniveau  

In dit voorbeeld wordt de nalevingsniveau m.b.t. de kernovertreding zwartwerken (de latente variabele P) 

geschat uit de antwoorden op de gevoelige vraag over zwart werken (de manifeste variabele A). In totaal 

zijn er 1716 personen ondervraagd. De eerste categorie van A heeft een frequentie van 379 en refereert 

aan de ‘ja’ antwoorden op de gevoelige vraag, dus de respondenten die (vrijwillig of  verplicht) bevestigd 

hebben dat zij zwart hebben gewerkt. Het doel van de analyse is uit de frequenties in A de frequenties van 

de P (respectievelijk wel en niet zwartwerken) te schatten. In tabel 1 is in de linkerkolom de input en in de 

rechterkolom de output van de analyse weergegeven. 
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Tabel 1: In- en output van het model {R} 
lat 1 
man 1 
dim 2 2  
lab P A  
 
mod P {P} 
A|P {wei(PA)} 
sta wei(PA)[.9167 .0833 .1667 .8333] 
 
dat [379  
    1337] 
 
nec 
nfr 
nR2 
npa 
 

*** STATISTICS *** 
 
  Number of iterations = 33 
  Converge criterion   = 0.0000007872 
  Seed random values   = 2251 
 
  X-squared            = 0.0000 (0.0000) 
  L-squared            = 0.0000 (0.0000) 
  Cressie-Read         = 0.0000 (0.0000) 
  Dissimilarity index  = 0.0000 
  Degrees of freedom   = 0 
  Log-likelihood       = -906.04353 
  Number of parameters = 1 (+1) 
  Sample size          = 1716.0 
  BIC(L-squared)       = 0.0000 
  AIC(L-squared)       = 0.0000 
  BIC(log-likelihood)  = 1819.5348 
  AIC(log-likelihood)  = 1814.0871 
 
WARNING: no information is provided on 
identification of parameters 
 
 
*** LATENT CLASS OUTPUT *** 
 
          P  1    P  2 
         0.0722  0.9278 
  A  1   0.9167  0.1667 
  A  2   0.0833  0.8333 
 
E = 0.0722, lambda = 0.0000 

 

In de output worden altijd eerst de statistieken (***STATISTICS***) getoond, deze geven informatie 

over de fit van het model. Van de statistieken is alleen de ‘X-squared’ - een chi-kwadraat maat voor de 

discrepantie tussen model en data – van belang. De waarde en het aantal vrijheidsgraden zijn hier nul, 

hetgeen aangeeft dat het model verzadigd is en perfect past. De overige statistieken zijn voor de 

interpretatie van weinig belang, en zullen in het vervolg niet meer worden getoond. 

Na de statistieken wordt een waarschuwing gegeven i.v.m. de identificatie van parameter. Deze 

waarschuwing – die het gevolg is van het onderdrukken van output – is op geen enkele wijze van invloed 

op de analyseresultaten en kan daarom genegeerd worden.  

Het belangrijkste gedeelte van de output is onder de sectie  (***latent class output***) 

weergegeven. In de eerste rij - direct onder categorieën P1 en P2 van de variabele P - zijn de geschatte 

prevalenties van respectievelijk wel en niet zwartwerken gegeven. Hieruit blijkt - onder de aanname dat de 

steekproef representatief is voor de populatie - dat naar het nalevingsniveau voor de kernovertreding 

zwartwerken circa 92.8 % bedraagt. De kansen in de laatste twee rijen zijn de conditionele kansen dat een 

vraag met ja of nee wordt beantwoord gegeven regelovertreding en zijn voor de interpretatie niet van 

belang. 
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1.2.2 Schatting nalevingsniveau voor subgroepen 

In het volgende voorbeeld is de steekproef onderverdeeld in respondenten die, voordat zij in de WAO 

terechtkwamen fulltime, parttime of onregelmatig werkten. Het doel van de analyses in deze paragraaf is 

te onderzoeken of het nalevingsniveau verschilt tussen groepen met andere werktijden. Werktijd is in deze 

analyse opgevat als een ongeordende, categorische variabele (er wordt dus geen verband verondersteld 

tussen de duur van de werktijd en het nalevingsniveau). De variabele werktijd wordt aangeduid met het 

label V.  

 

In de eerste analyse wordt het onafhankelijkheidsmodel getoetst, het doel van deze analyse is vast te 

stellen of er een significant verband bestaat tussen zwartwerken en werktijd. De resultaten van deze 

analyse zijn in tabel 2 weergegeven. De niet significante p-waarde .5468 van de chi-kwadraat in de 

linkerkolom van tabel 2 geeft aan dat er geen verschil is aangetoond tussen voormalig fulltimers, 

parttimers en onregelmatige werkers wat betreft zwartwerken.  

 

Tabel 2: Input en output van het onafhankelijkheidsmodel {R,V} 
lat 1 
man 2 
dim 2 2 3 
lab P A V 
 
mod PV {P,V} 
A|P {wei(PA)} 
sta wei(PA)[.9167 .0833 .1667 .8333] 
 
dat [297 58  24 
    1057 214 66] 
 
nec 
nfr 
nR2 
npa 
nco 
nlo 

*** STATISTICS *** 
 
  [. . .] 
 
  X-squared            = 1.2072 (0.5468) 
  [. . .] 
  Degrees of freedom   = 2 
  [. . .] 

* niet relevante output is aangegeven met [. . .]  

 

We mogen uit de resultaten van het onafhankelijkheidsmodel in tabel 2 concluderen dat voor alle 

categorieën van de variabele werktijd het nalevingsniveau rond de in analyse 1 gevonden 92.8 % zal 

liggen. Niettemin wordt aangeraden ook het verzadigd model te fitten, omdat dit model perfect fit en 

daarom optimale schattingen geeft. In tabel 3 zijn de resultaten van de analyse van het verzadigd model 

gegeven. 
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Tabel 3: In- en output van het verzadigd model {RV} 
lat 1 
man 2 
dim 2 2 3 
lab P A V 
 
mod PV {PV} 
A|P {wei(PA)} 
sta wei(PA)[.9167 .0833 .1667 .8333] 
 
dat [297 58  24 
    1057 214 66] 
 
nec 
nfr 
nR2 
npa 
 

*** STATISTICS *** 
 
  [. . .] 
  X-squared            = 0.0000 (0.0000) 
  [. . . ] 
  Degrees of freedom   = 0 
  [. . . ] 
 
*** (CONDITIONAL) PROBABILITIES *** 
 
* P(PV) * 
 
  1 1            0.0554 
  1 2            0.0098 
  1 3            0.0070 
  2 1            0.7336 
  2 2            0.1487 
  2 3            0.0455 
 
* P(A|P) * 
 
  [. . . ] 
 
 
*** LATENT CLASS OUTPUT *** 
 
          P  1    P  2 
         0.0722  0.9278 
  A  1   0.9167  0.1667 
  A  2   0.0833  0.8333 
  V  1   0.7670  0.7908 
  V  2   0.1362  0.1602 
  V  3   0.0968  0.0490 

* niet relevante output is aangegeven met [. . .] 

 

In de latente klassenoutput geeft de eerste regel weer de prevalentie van zwartwerken weer. Merk op dat 

de schattingen volledig identiek zijn die van analyse 1. De volgende twee rijen zijn onbelangrijk en 

vermelden weer de conditionele antwoordkansen. In de laatste drie regels zijn de conditionele kansen 

gegeven op werktijd gegeven zwartwerken, oftewel P(V|P). De cijfers in de kolom van de zwartwerkers 

zijn nagenoeg gelijk aan die in de kolom van de niet-zwartwerkers, alleen het verschil tussen 

onregelmatige werkers lijkt met respectievelijk 9.7 % en 4.9 % relatief groot. Dat dit verschil statistisch 

niet significant is weten we echter al uit analyse 2. 

 

Niet weergegeven in de output zijn de conditionele kansen op zwartwerken gegeven werktijd, P(P|V). 

We kunnen deze kansen berekenen uit de tabel met de kansen P(PV) door voor elke werktijd de kans op 

zwartwerken te delen door de totale kans op die bepaalde werktijd. Zo is bijvoorbeeld de kans op 

zwartwerken gegeven fulltime werk gelijk aan 
.0554

.0702
.0554 .7336

=
+

 en het nalevingsniveau gegeven 

fulltime werk gelijk aan 1 .0702 .9298.− =  Wanneer we dit voor alle combinaties uitrekenen krijgen we de 

volgende tabel: 
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Tabel 4: Proportie nalevers en overtreders zwartwerken gegeven werktijd 
 V1 

fulltime 
V2 
parttime 

V3 
onregelmatig 

P1  wel zwartwerken .0702 .0618 .1333 

P2  niet zwartwerken .9298 .9382 .8667 

 

Uit de tabel is op te maken dat voor zowel voor fulltimers, parttimers als onregelmatige werkers het 

percentage zwartwerkers dichtbij de eerdergenoemde 92.8 % ligt. Alleen voor de onregelmatige werkers 

lijkt dit percentage met 86.7 % wat lager te liggen, maar het verschil is statistisch gezien niet significant. 

 

1.2.3 Samenhang nalevingsniveau twee kernovertredingen 

Als laatste voorbeeld is het verband tussen de twee kernovertredingen ‘zwartwerken’ (P1) en ‘het niet 

opgegeven van verdiensten uit klussen’ (P2) onderzocht. Het bijzondere van dit voorbeeld is dat hier twee 

latente variabelen geschat worden uit de antwoorden op de corresponderende twee gevoelige vragen, de 

manifeste variabelen (A1 en A2). Op de gevoelige vraag naar het bijklussen is door 482 respondenten met 

‘ja’ geantwoord. Het feit dat er twee gevoelige vragen zijn houdt in dat zowel voor A1 en P1 als A2 en P2 

de reeds bekende conditionele antwoordkansen moeten worden gespecificeerd.  

 

Voorafgaand aan de gezamenlijke analyse is analoog aan voorbeeldanalyse 1 de prevalentie bijklussers 

geschat op circa 15.2% (dit model is hier niet getoond maar de geïnteresseerde lezer kan het resultaat zelf 

verifiëren). Vervolgens is weer eerst het onafhankelijkheidsmodel geanalyseerd om te kijken of er tussen 

zwartwerken en bijklussen een statistisch verband bestaat. De input en het analyseresultaat van dit model 

zijn in tabel 5 weergegeven. 

 
Tabel 5: In- en output onafhankelijkheidsmodel zwartwerken en bijklussen {R1.R2} 
lat 2 
man 2 
dim 2 2 2 2  
lab P1 P2 A1 A2 
 
mod P1.P2 {P1,P2}  
A1|P1 {wei(P1.A1)}   
A2|P2 {wei(P2.A2)}  
sta wei(P1.A1)  [.9167 .0833 .1667 .8333] 
sta wei(P2.A2)  [.9167 .0833 .1667 .8333] 
 
dat [172  207   
     310 1027] 
 
nec 
nfr 
nR2 
npa 
nco 
nlo 

*** STATISTICS *** 
 
  [. . .] 
 
  X-squared            = 72.0222 (0.0000) 
  [. . .] 
  Degrees of freedom   = 1 
  [. . .] 
 

* niet relevante output is aangegeven met [. . .]  
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Aangezien de labels hier uit twee tekens bestaan zijn de variabelen bij de modelspecificatie – behalve in 

het gedeelte tussen de accolades –door een punt zijn gescheiden. De chi-kwadraat van 72.0 met 1 

vrijheidsgraad is significant (p < .0001), we mogen dus concluderen dat zwartwerken en bijklussen 

samenhangen. We kunnen die samenhang weer nader onderzoeken met het verzadigd model. Merk op dat 

dit model wordt gespecificeerd door tussen de accolades de variabelen te scheiden zijn door een punt. 

 

Wat bij de resultaten opvalt is dat ondanks dat een verzadigd model is gefit de chi-kwadraat toch niet 

geheel gelijk aan nul. Dit duidt er op dat één of meer kansen moeilijk te schatten zijn geweest. In dit geval 

zijn de problemen veroorzaakt door de extreem kleine kans op zwartwerkers die niet bijklussen, deze is tot 

op vier cijfers achter de komma op nul geschat. Verder valt op dat de kansen P(P1.P2) gelijk zijn aan 

de eerste cijfers van de latente klassenoutput, dit is het gevolg van het feit dat de geschatte variabelen 

beiden latent van aard zijn.  

 

Tabel 6: In- en output verzadigd model zwartwerken en bijklussen {R1.R2} 
lat 2 
man 2 
dim 2 2 2 2  
lab P1 P2 A1 A2 
 
mod P1.P2 {P1.P2}  
A1|P1 {wei(P1.A1)}   
A2|P2 {wei(P2.A2)}  
sta wei(P1.A1)  [.9167 .0833 .1667 .8333] 
sta wei(P2.A2)  [.9167 .0833 .1667 .8333] 
 
dat [172  207  
     310 1027] 
 
 
nec 
nfr 
nR2 
npa 
nco 

*** STATISTICS *** 
 
  [. . .] 
  X-squared            = 0.2781 (0.0000) 
  [. . .] 
  Degrees of freedom   = 0 
  [. . .] 
 
** (CONDITIONAL) PROBABILITIES *** 
 
* P(P1.P2) *
 
  1 1            0.0773 
  1 2            0.0000 
  2 1            0.0747 
  2 2            0.8480 
 
* P(A1|P1) * 
  [. . .] 
 
* P(A2|P2) * 
  [. . .]
 
*** LATENT CLASS OUTPUT *** 
 
         P1  1   P1  1   P1  2   P1  2 
         P2  1   P2  2   P2  1   P2  2 
         0.0773  0.0000  0.0747  0.8480 
  [. . .] 

* niet relevante output is aangegeven met [. . .]  

 

Analoog aan voorbeeldanalyse 2 kunnen we weer met de hand de conditionele kansen op bijklussen 

gegeven zwartwerken, P(P2|P1), en de conditionele kansen op zwartwerken gegeven bijklussen 

P(P1|P2) berekenen. Dat geeft de volgende tabellen: 



 19

 

Tabel 7: Bijklussen gegeven zwartwerken 
 P1 1 

wel zwartwerken 
P1 2 
niet zwartwerken 

P2 1  wel bijklussen 1.000 .081 

P2 2  niet bijklussen  .000 .919 

 

Uit tabel 7 is af te lezen dat de personen die zwartwerken ook allemaal bijklussen. Tabel 8 laat zien dat 

van alle personen die bijklussen circa de helft (51%) ook zwart werkt en dat iemand die niet bijklust ook 

nooit zwartwerkt. Uit beide tabellen blijkt dus een sterk verband tussen bijklussen en zwartwerken. 

 

Tabel 8: Zwartwerken gegeven bijkussen 
 P2 1

wel bijklussen 
P2 2 
niet bijklussen 

P1 1 wel zwartwerken .509  .000 

P1 2 niet zwartwerken .491 1.000 
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2. Analyses nalevingsniveau in SPSS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe met SPSS een speciaal voor randomized response-enquêtes 

ontwikkelde logistische regressieanalyse kan worden uitgevoerd. Het doel van de logistische 

regressieanalyse is het univariate of multivariate effect op het nalevingsniveau te bepalen van één of meer 

continue, onafhankelijke variabelen. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

aansturing van de analyse en op enkele mogelijkheden om output aan te vragen en te onderdrukken. Bij 

deze bespreking wordt verondersteld dat de gebruiker reeds enige kennis heeft van SPSS. Vervolgens 

wordt aan de hand van een aantal voorbeeldanalyses ingegaan op het doel en de interpretatie van een 

logistische regressieanalyse, hierbij wordt weer gebruik gemaakt van data uit de WAO-enquête.  

 

 

2.1 Aansturing  
 
De in SPSS ontwikkelde programmatuur bestaat uit de twee bestanden, ‘RRmacro.sps’ en ‘RRrun.sps’. 

Voordat met deze bestanden gewerkt kan worden dient in de data editor van SPSS het betreffende 

databestand te zijn geopend. Het bestand ‘RRmacro.sps’ bevat een macro met de opdrachten voor het 

uitvoeren van de logistische regressie. De volledige tekst van het bestand ‘RRmacro.sps’ is opgenomen in 

appendix A. Met het bestand ‘RRrun.sps’ worden de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

gespecificeerd. Verder kunnen hier een aantal opties worden opgegeven, zoals de specificatie van de 

gebruikte randomized-responsemethode en het opgeven van een variabele met gewichten. Voordat met 

deze twee bestanden analyses kunnen worden uitgevoerd dient altijd het correcte SPSS-databestand 

geopend te zijn. Een voorbeeld van het bestand ‘RRrun.sps’ is hieronder in figuur 2 weergegeven. 
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Figuur 2: Het bestand ‘RRrun.sps’ 

 

Het bestand bestaat uit drie commandoregels. De eerste regel is standaard en roept met het commando 

“include” de macro voor de logistische regressie aan. In dit commando dient behalve de bestandsnaam ook 

het pad te worden opgegeven. 

 

2.1.1 Definitie variabelen 

In de tweede regel worden met de commando’s ‘dep’ en ‘indep’ de afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen opgegeven. Als afhankelijke variabele dient altijd een variabele met antwoorden op de 

sensitieve vraag  te worden opgegeven (in dit voorbeeld de variabele A, de sensitieve vraag naar 

zwartwerken). Per analyse kan maar één afhankelijke variabele geanalyseerd worden.  

 

De onafhankelijke variabelen worden vervolgens met het commando ‘indep’ opgegeven. De variabelen 

worden gescheiden door een spatie en het commando wordt afgesloten met een ‘slash’. Het aantal 

onafhankelijke variabelen is in principe onbeperkt, maar een te groot aantal kan er toe leiden dat het 

algoritme niet convergeert en de analyseresultaten onbetrouwbaar zijn. Als dat het geval mocht zijn dan 

wordt dat in de output aangegeven middels de waarschuwing dat het maximum aantal iteraties is bereikt 
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zonder dat het convergentiecriterium is gehaald. Ontbrekende waarden op de onafhankelijke variabelen 

dienen voor het uitvoeren van de analyse als ‘missing values’ te worden gecodeerd.  

 

De onafhankelijke variabelen dienen in principe minimaal op intervalniveau te zijn gemeten. Dit is het 

gevolg van het feit dat het effect van een onafhankelijke variabele op het nalevingsniveau wordt berekend 

op basis van standaarddeviaties. Dit geldt ook voor antwoordcategorieën als die niet als schaalwaarde zijn 

op te vatten, zoals bijv. de categorie ‘weet niet’. 

 

2.1.2 Extra opties 

Na het opgegeven van de verplichte afhankelijke en onafhankelijke variabelen is het eveneens mogelijk 

een gewichtsvector en de kaartmethode van Kuk in plaats van de forced-responsemethode te selecteren.  

De mogelijkheid een gewichtsvector te specificeren kan worden gebruikt indien bepaalde subpopulaties in 

de steekproef onder- of oververtegenwoordigd zijn. Men kan de representativiteit van de steekproef 

vergroten door de leden van die subpopulatie respectievelijk een hoger of lager gewicht toe te kennen in 

de analyses. Om de steekproef te wegen dient een gewichtenvector (bijvoorbeeld met de naam ‘W1’) in 

data te worden opgenomen, welke vervolgens met het commando ‘weight = W1’ kan worden aangeroepen. 

Indien het ‘weight’-commando geheel wordt weggelaten worden alle individuen met het gewicht 1 

gewogen en tellen zij dus alle even zwaar mee in de analyse.  

 

De standaardmethode is forced response en de data worden bij het weglaten van het commando ‘method’ 

geanalyseerd volgens deze methode. Wanneer de data zijn verkregen volgens de kaartmethode van Kuk 

dient het commando ‘method=kuk’ te worden gegeven.  

 

De laatste opdrachtregel bevat het commando “exe”, hiermee wordt aangegeven dat de analyse gestart kan 

worden. Nadat de eerste analyse is uitgevoerd hoeven alleen nog maar de laatste twee commando’s 

(RRlogreg en exe) te worden gerund om een nieuwe analyse uit te voeren. 

 

Het bestand “RRlogreg.sps” bevat de macro voor de logistische regressie. Dit bestand bevat een aantal 

printopdrachten. Hiervan worden er acht standaard uitgevoerd, dat zijn de titel en een overzicht van de 

variabelen in de analyse, de geobserveerde (en eventueel gewogen) frequenties van de afhankelijke 

variabele, de conditionele antwoordkansen behorend bij de opgegeven methode, de modelfit, de geschatte 

regressieparameters, de gemiddelden en standaarddeviaties van de onafhankelijke variabelen en de 

geschatte effecten van de onafhankelijke variabelen op de mate van regelovertreding, de zogenaamde 

“estimated probabilities of non-compliance” (EPNC). De overige printopdrachten zijn onderdrukt en 
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betreffen overzichten van het totaal aantal observaties, de matrix met conditionele antwoordkansen, het 

iteratieverloop en tenslotte de variantie-covariantiematrix van de parameters. Desgewenst kan deze output 

opgevraagd worden door in het bestand de asterisk voor de printopdracht te verwijderen. 

 

2.2 Analyses  

De afhankelijke variabele is de gevoelige vraag naar zwartwerken, de drie onafhankelijke variabelen 

meten hoe redelijk de respondenten de stelling vinden dat respectievelijk vakantie, verdiensten uit arbeid 

en verdiensten uit klusjes verplicht aan de uitkerende instantie dienen te worden opgegeven. De 

samenhang van de onafhankelijke variabelen met regelovertreding wordt in eerste instantie gegeven door 

de logistische regressieparameters. Deze parameters zijn echter moeilijk te interpreteren en zijn daarom 

omgerekend in geschatte kansen van regelovertreding (EPNC’s). De gemiddelde EPNC is te interpreteren 

als de kans op dat een persoon die gemiddeld scoort op alle onafhankelijke variabelen de regel overtreedt. 

 

 
2.2.1 Univariate effecten op het nalevinsniveau  

Het verband van een afhankelijke variabele met regelovertreding kan nu inzichtelijk gemaakt worden door 

de kans op regelovertreding te berekenen wanneer de score op die afhankelijke variabele plus of minus 

één standaarddeviatie afwijkt van het gemiddelde, terwijl de overige onafhankelijke variabelen op hun 

gemiddelde worden gehouden. We definiëren nu het verschil in EPNC bij minus één en plus één 

standaarddeviatie als de effectgrootte van die onafhankelijke variabele. Dit betekent dat iemand die op de 

afhankelijke variabele één standaarddeviatie onder het gemiddelde scoort een andere kans op 

regelovertreding heeft dan iemand die één standaarddeviatie boven het gemiddelde scoort, het verschil 

tussen die beide kansen is de effectgrootte. Een positieve effectgrootte betekent dat een hogere score op de 

onafhankelijke variabele ook tot een hogere kans op regelovertreding leidt, terwijl een negatieve 

effectgrootte aangeeft dat een hogere score op de onafhankelijke variabele tot een lagere kans op 

regelovertreding. 

 

In de volgende drie voorbeeldanalyses is het univariate effect van de onafhankelijke variabelen op 

regelovertreding onderzocht. De vijf mogelijke antwoorden op de onafhankelijke variabelen lopen van 

‘zeer redelijk’ tot ‘zeer onredelijk’, personen die met de zesde antwoordcategorie ‘weet niet’ hebben 

geantwoord zijn voorafgaand aan de analyses uit de data verwijderd.  De in – en output van de 

enkelvoudige analyse van de afhankelijke variabele O1 zijn in respectievelijk in de linker- en 

rechterkolom van tabel 9 gepresenteerd. 
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Tabel 9: In- en output enkelvoudige logistische regressieanalyse O1 

 
include "D:\RR\RRmacro.sps". 
 
RRlogreg dep=A indep=O1/. 
 
exe. 
 

Run MATRIX procedure: 
 
LOGISTIC REGRESSION FOR RANDOMIZED RESPONSE 
 
DEP = A INDEP = intcpt,  O1 
 
(WEIGHTED) FREQUENCIES A 
    NO   YES 
  1313   370 
 
CONDITIONAL ANSWER PROBABILITIES 
               YES        NO 
NON_COMP    .91667    .08333 
COMP        .16667    .83333 
 
MODELFIT (DEVIANCE) 
        1766.6 
 
REGRESSION PARAMETERS 
             PAR       ASE      ZVAL       SIG 
INTCPT   -3.7389     .6036   -6.1947     .0000 
O1         .4394     .1745    2.5176     .0118 
 
DESCRIPTIVES 
        MEAN     STDEV 
O1      2.42      1.08 
 
AVERAGE EPNC 
  6.4% 
 
EPNC AT MEAN +/- ONE STDEV 
    MINUS   PLUS EFFECT 
O1   4.1%   9.9%   5.8% 
 
------ END MATRIX ----- 

* Merkt op dat in de input de specificatie van gewichten en methode achterwege is gelaten, er zijn dus geen gewichten gebruikt en 

de methode is forced response. 

 

In totaal hebben 33 van de 1716 respondenten de vraag of zij het redelijk vinden dat zij een vakantie aan 

de uitkerende instantie moeten opgeven beantwoord met ‘weet niet’ en deze personen zijn uit de analyse 

verwijderd. Van de overgebleven personen hebben er 370 bevestigend geantwoord op de vraag of zij wel 

eens zwartgewerkt hebben. De logistische regressieparameter voor O1 is geschat op .4394 en is significant 

rond het 1% niveau. De kans op zwartwerken is voor personen die gemiddeld scoren op de onafhankelijke 

variabele – en die dus enig begrip hebben dat vakanties opgegeven moeten worden - ongeveer 6.4 %. 

Voor personen die een standaarddeviatie lager scoren – en die dus aanzienlijk meer begrip voor de stelling 

hebben – is de kans op zwartwerken 4.1 %. Van de personen die één standaarddeviatie boven het 

gemiddelde scoren en de stelling onredelijk vinden heeft er circa één op de tien wel eens zwartgewerkt. 

De totale effectgrootte van O1 bedraagt dus 5.8%. Voor de overige twee afhankelijke variabelen O2 en O3 

zijn dezelfde enkelvoudige analyses uitgevoerd, de resultaten daarvan zijn hier niet getoond. Analoog aan 

de interpretatie hierboven kan geconcludeerd worden dat het effect van O3 5.9 % is. Het effect van O2 is 

met 3.0 % niet significant.  
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2.2.3 Multivariate effecten op het nalevingsniveau 

De voorgaande analyses geven het effect op het nalevingsniveau van één afzonderlijke variabele te zien. 

Omdat de onafhankelijke variabelen echter tot op zekere hoogte samenhangen, zullen zij voor een deel 

dezelfde variantie in het nalevingsniveau verklaren. Een andere manier om dezelfde data te analyseren is 

een multipele regressieanalyse om naar het afzonderlijke effect van de afhankelijke variabelen te kijken 

nadat voor het gezamenlijke effect is gecorrigeerd. In dat geval geven de regressiegewichten van de 

afhankelijke variabelen het unieke effect van die variabele op het nalevingsniveau aan, gegeven het 

gezamenlijk effect van alle andere onafhankelijke variabelen. Deze analyse geeft inzicht in de vraag hoe 

groot het totale effect op het nalevingsniveau is van een verschillende variabelen tezamen, en welke 

variabelen veel en welke variabelen weinig aan dit effect toevoegen.  De resultaten voor een 

regressieanalyse met O1, O2 en O3  tezamen zijn opgenomen in tabel 10.  

 

Tabel 10: Resultaten multiple regressie met O1, O2 en O3 

 
include "D:\RR\RRmacro.sps". 
 
RRlogreg dep=A indep=O1 O2 O3/. 
 
exe. 
 

Run MATRIX procedure: 
 
LOGISTIC REGRESSION FOR RANDOMIZED RESPONSE 
 
DEP = A INDEP = intcpt,  O1 O2 O3 
 
(WEIGHTED) FREQUENCIES A 
    NO   YES 
  1282   363 
 
CONDITIONAL ANSWER PROBABILITIES 
               YES        NO 
NON_COMP    .91667    .08333 
COMP        .16667    .83333 
 
MODELFIT (DEVIANCE) 
        1726.5 
 
REGRESSION PARAMETERS 
             PAR       ASE      ZVAL       SIG 
INTCPT   -4.4962     .7817   -5.7515     .0000 
O1         .3129     .1760    1.7775     .0755 
O2         .1006     .2516     .3997     .6894 
O3         .3007     .1738    1.7300     .0836 
 
DESCRIPTIVES 
        MEAN     STDEV 
O1      2.42      1.07 
O2      1.68       .67 
O3      3.02      1.14 
 
AVERAGE EPNC 
  6.5% 
 
EPNC AT MEAN +/- ONE STDEV 
    MINUS   PLUS EFFECT 
O1   4.8%   8.9%   4.1% 
O2   6.1%   7.0%    .8% 
O3   4.7%   9.0%   4.3% 
 
------ END MATRIX ----- 
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Een enigszins verrassend resultaat van de multiple regressieanalyse is dat de regressiegewichten van O1 

en O3 niet meer significant zijn, dit in tegenstelling tot de enkelvoudige analyses. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat beide variabelen deels op dezelfde manier samenhangen met het nalevingsniveau en dat de 

unieke bijdrage aan het totale effect op het nalevingsniveau van beide variabelen afzonderlijk minder 

groot is geworden. Het ontbreken van de significantie lijkt erop te duiden dat één van beide variabelen uit 

de regressieanalyse verwijderd kan worden zonder dat dit tot een slechtere voorspelling van het 

nalevingsniveau leidt. We kunnen dat controleren aan de hand van maat voor modelfit, de deviantie 

(deviance). Deze maat is chi-kwadraat verdeeld en geeft aan of het toevoegen of verwijderen van een 

afhankelijke variabele tot een significant betere of slechtere fit leidt. Het enkelvoudige regressiemodel met 

alleen O1 een deviantie heeft van 1766.6. Het toevoegen van de twee onafhankelijke variabelen O2 en O3 

leidt tot een deviantie van 1726.5, een verschil van ongeveer 40. We rekenen één vrijheidsgraad per 

toegevoegde onafhankelijke variabele. Een daling van de deviantie met 40 punten bij een verlies van 

slechts twee vrijheidsgraden duidt op een zeer significant verbetering van het model (p < .0001). Nu 

kunnen we nog controleren of het verwijderen van O2 tot een significant slechter model leidt. Het model 

zonder O2 heeft een deviantie die 3.8 hoger is dan het model met alle drie de onafhankelijke variabelen. 

Dit verschil is net niet significant waaruit we kunnen concluderen dat O2 geen eigen bijdrage levert 

bovenop het effect dat O1 en O3 al hebben op het nalevingsniveau.  
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Bijlage A: SPSS-syntax ‘RRmacro.sps’  
 
 
 
Define RRlogreg (dep =!tokens(1) 
                 /weight=!tokens(1) !default (one) 
                 /indep=!charend("/") 
                 /method= !default (forced) !cmdend). 
 
set mxmemory=64000. 
set workspace=64000. 
* De multiple regressie. 
COMPUTE X1980 = !dep. 
COMPUTE X1981 = !dep. 
RECODE X1980 (1=0)(2=1)(ELSE=9). 
RECODE X1981 (2=0)(1=1)(ELSE=9). 
COMPUTE ONE=1. 
compute selec=1. 
 
IF (X1980 = 9) selec=0. 
IF (X1981 = 9) selec=0. 
 
 
COUNT MS_= !indep (MISSING). 
if (MS_ ne 0) selec=0. 
 
USE ALL. 
FILTER BY selec . 
 
compute x1980=x1980*!weight.  
compute x1981=x1981*!weight.  
 
MATRIX. 
*************************************************************** 
*************************************************************** 
** LAST two VARIABLES ARE RR VARIABLES ****** 
*************************************************************** 
 
PRINT /TITLE 'LOGISTIC REGRESSION FOR RANDOMIZED RESPONSE' . 
PRINT /TITLE !quote(!concat('DEP = ', !dep,' INDEP = intcpt,  ', !indep)). 
 
GET DAT/VARIABLES=X1980 X1981. 
GET RRDES /VARIABLES=ONE  !indep. 
COMPUTE NITER=15. 
*************************************************************** 
*************************************************************** 
 
PRINT (CSUM(DAT)) /TITLE !quote(!concat('(WEIGHTED) FREQUENCIES ', !dep))/CLABELS NO,YES. 
*PRINT (NROW(DAT))/TITLE 'NUMBER OF OBSERVATIONS IN RR-VARIABLE'. 
*PRINT (NROW(RRDES))/TITLE 'NUMBER OF OBSERVATIONS IN DAT'. 
 
* P1=P(YES|COMP), P2=P(YES|NON COMP). 
* P3=P(NO|COMP), P4=P(NO|NON COMP). 
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!IF (!method=forced) !then 
COMPUTE P1=6/36. 
COMPUTE P2=33/36. 
COMPUTE P3=30/36. 
COMPUTE P4=3/36. 
!IFEND. 
 
!IF (!method='kuk') !then 
COMPUTE P1=.2. 
COMPUTE P2=.8. 
COMPUTE P3=.8. 
COMPUTE P4=.2. 
!IFEND. 
 
PRINT {P2,P4;P1,P3}/FORMAT F9.5 /TITLE 'CONDITIONAL ANSWER PROBABILITIES' 
 /CLABELS YES,NO/RLABELS NON_COMP COMP. 
 
COMPUTE PAR  = MAKE(NCOL(RRDES),2,0). 
COMPUTE NPAR  = PAR. 
COMPUTE GDAT  = 2 * MSUM(DAT &* (LN(DAT + (DAT = 0)))). 
* PRINT GDAT/ TITLE '-2*LIKELIHOOD DATA'. 
COMPUTE NI   = {RSUM(DAT),RSUM(DAT)}. 
COMPUTE PIK  = MAKE(NROW(DAT),2,0). 
COMPUTE LIK   = MAKE(NITER,1,0). 
 
COMPUTE J = 0. 
COMPUTE TOL = 1. 
 
LOOP if abs(TOL) > .000001 and J<NITER. 
 
COMPUTE J=J+1. 
 
COMPUTE PI   = EXP(RRDES*PAR). 
COMPUTE PI   = PI/{RSUM(PI),RSUM(PI)}. 
COMPUTE PIK(:,1)  = (P3*PI(:,1))+(P4*PI(:,2)). 
COMPUTE PIK(:,2)  = (P1*PI(:,1))+(P2*PI(:,2)). 
COMPUTE EXPECT  = NI &* PIK. 
 
COMPUTE LIK(J,:) = GDAT - 2*MSUM(DAT &* (LN(EXPECT))). 
 
COMPUTE G1   = (DAT(:,1)*(P4-P3)) &/ PIK(:,1). 
COMPUTE G2   = (DAT(:,2)*(P2-P1)) &/ PIK(:,2). 
COMPUTE G   = (TRANSPOS(PI(:,1) &* PI(:,2) &* (G1 + G2))) * RRDES. 
 
COMPUTE T1   = (PI(:,1) - PI(:,2)) &* (G1 + G2). 
COMPUTE T21  = (DAT(:,1) * ((P4-P3)**2)) &/ PIK(:,1)&**2. 
COMPUTE T22  = (DAT(:,2) * ((P2-P1)**2)) &/ PIK(:,2)&**2. 
COMPUTE T2   = PI(:,1) &* PI(:,2) &* (T21 + T22). 
 
COMPUTE H  =TRANSPOS(RRDES)*MDIAG(PI(:,1)&*PI(:,2)&*(T1 - T2))*RRDES. 
COMPUTE NPAR(:,2)  = PAR(:,2) - (INV(H) * TRANSPOS(G)). 
COMPUTE PAR  = NPAR. 
 
DO IF J>1. 
COMPUTE  LIKNEW =LIK(J,:). 
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COMPUTE  LIKOLD =LIK(J-1,:). 
COMPUTE  TOL =LIKOLD-LIKNEW. 
ELSE. 
COMPUTE TOL=1. 
END IF. 
END LOOP. 
 
DO IF J<NITER. 
*PRINT J/TITLE 'NUMBER OF ITERATIES'. 
ELSE. 
PRINT /TITLE '!!!!!!!! WARNING !!!!!!!!'. 
PRINT /TITLE 'MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS REACHED'. 
END IF. 
 
COMPUTE SIG  =2*(1-cdfnorm(ABS(NPAR (:,2)/(-DIAG(INV(H)))&**.5))). 
 
PRINT LIK(j,:)/FORMAT F13.1/TITLE 'MODELFIT (DEVIANCE)'. 
*PRINT LIK(1:J,:)/FORMAT F13.7/TITLE 'ITERATION HISTORY'. 
PRINT {NPAR (:,2), (-DIAG(INV(H)))&**.5,    NPAR (:,2)/(-DIAG(INV(H)))&**.5, SIG    }/FORMAT F9.4 
  / TITLE 'REGRESSION PARAMETERS' / CLABELS PAR, ASE, ZVAL, SIG 
  /RLABELS intcpt, !indep. 
 
*PRINT (INV(H))/TITLE 'VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF PARAMETERS'. 
 
COMPUTE N_IND    =NCOL(RRDES)-1. 
COMPUTE N          =NROW(RRDES). 
COMPUTE X           =RRDES(:,2:ncol(RRDES)). 
COMPUTE MEANX  =CSUM(X)/n. 
COMPUTE XD         =MAKE(n,N_IND,1). 
COMPUTE STDEV  =MAKE(1,N_IND,1). 
 
LOOP i=1 to N_IND. 
COMPUTE XD(:,i) = X(:,i)-MAKE(N,1,1)*MEANX(1,i). 
COMPUTE STDEV(1,i)  = (((T(XD(:,i)))*XD(:,i))/(N-1))&**.5. 
END LOOP. 
 
PRINT {T(MEANX), T(STDEV)}/FORMAT F9.2 
  /TITLE 'DESCRIPTIVES'/CLABELS MEAN, STDEV/RLABELS !indep. 
 
COMPUTE VMEANS  = MAKE(1,NCOL(RRDES),1). 
COMPUTE VMEANS(1,2:NCOL(RRDES)) = MEANX. 
 
COMPUTE EPNC_M =100*exp(VMEANS*PAR(:,2))/(1+exp(VMEANS*PAR(:,2))). 
PRINT EPNC_M/FORMAT PCT5.1 /TITLE 'AVERAGE EPNC '. 
 
COMPUTE STD    =MAKE(1,NCOL(RRDES),0). 
COMPUTE STD(1,2:NCOL(RRDES))  =STDEV. 
COMPUTE EPNC_NEG   =MAKE(N_IND,1,1). 
COMPUTE EPNC_POS   =EPNC_NEG. 
 
LOOP i=2 TO NCOL(RRDES).. 
COMPUTE MEANDEV  =MAKE(1,NCOL(RRDES),0). 
COMPUTE MEANDEV(1,i) =STD(1,i). 
COMPUTE NEGDEV  =VMEANS-MEANDEV. 
COMPUTE POSDEV  =VMEANS+MEANDEV. 
COMPUTE EPNC_NEG((i-1),1) =100*exp(NEGDEV*PAR(:,2))/(1+exp(NEGDEV*PAR(:,2))). 
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COMPUTE EPNC_POS((i-1),1) =100*exp(POSDEV*PAR(:,2))/(1+exp(POSDEV*PAR(:,2))). 
END LOOP. 
 
COMPUTE EPNC=EPNC_POS-EPNC_NEG. 
 
PRINT {EPNC_NEG, EPNC_POS, EPNC}/FORMAT PCT5.1 
 /TITLE 'EPNC AT MEAN +/- ONE STDEV '/CLABELS MINUS, PLUS, EFFECT/RLABELS !indep. 
 
END MATRIX. 
 
USE ALL. 
 
 
!enddefine. 
 
 
WEIGHT 
  BY weight . 
 
 


