
09.2021

- Camille Vanderhoeft, Ellen Quintelier -

Het schatten van IAB-arbeidsmarkttransities 
op basis van de paneldata van de Belgische 
Enquête naar de Arbeidskrachten

nr. 17

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie



Het schatten van IAB-arbeidsmarkttransities op basis van de paneldata van 
de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten 

Camille Vanderhoeft1, Ellen Quintelier2 

  

 
1 Methodoloog bij Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

2 Statisticus bij Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 



HET SCHATTEN VAN IAB-ARBEIDSMARKTTRANSITIES OP BASIS VAN DE PANELDATA 
VAN DE BELGISCHE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 

Hoeveel werkenden blijven aan het werk na één kwartaal, hoeveel van hen worden werkloos of inactief?  

Wat is de evolutie in arbeidsmarktstatuut na één jaar?  

Zijn er bevolkingsgroepen die vaker werkloos blijven?  

Welke methodologie gebruikt Statbel voor het schatten van transities? 

 Camille Vanderhoeft, Ellen Quintelier   



ABSTRACT 

Sinds 2017 is de Enquête naar de Arbeidskrachten in België een panelstudie. Dit laat toe om mensen over een periode van 
18 maanden te bevragen over hun arbeidsmarktstatus, en om vast te stellen of werkenden drie maanden of een jaar later 
nog steeds aan het werk zijn, of misschien werkloos of inactief geworden zijn; analoog voor werklozen en inactieven. Onze 
doelstelling bestaat dus uit het becijferen van de negen mogelijke transities tussen de drie arbeidsmarktstatuten (werkloos, 
werkend en inactief). M.a.w. we willen 3-bij-3 arbeidsmarkttransitiematrices schatten. 

Het schatten van deze transitiematrices is echter niet zo eenvoudig als op het eerste gezicht lijkt: we willen immers dat de 
rij- en kolomtotalen van de transitiematrices coherent zijn met de kwartaal- of jaarcijfers die kunnen berekend worden uit 
de kwartaal- of jaarsteekproeven, en waarvan de resultaten als officiële indicatoren gepubliceerd worden. We zullen in deze 
analyse de methode in detail toelichten. 

We starten de analyse met een uitleg over de structuur van de data, en welke transities er mogelijk zijn, in hoofdstuk 1. 
Daarna gaan we, in hoofdstuk 2, dieper in op de methodologie, die volledig gebaseerd is op kalibratie. We zijn hierbij 
uitgegaan van de methode die Eurostat, het Europees bureau voor statistiek, zelf heeft gebruikt, maar gaan een stap verder 
met het oog op een brede waaier van gewenste uitsplitsingen naar diverse achtergrondvariabelen, zonder (al te veel) aan 
coherentie met de officiële indicatoren in te boeten. Het resultaat van de methodologische ontwikkelingen is een volledig 
geïntegreerd kalibratiemodel. Ten slotte bespreken we in hoofdstuk 3 de publicatie van de geschatte transitiematrices, en 
illustreren we de moeilijkheden die kunnen optreden als transitiematrices voor kleinere bevolkingsgroepen moeten geschat 
worden. Met het voorbeeld over kort- en langdurig werklozen in paragraaf 3.4 tonen we aan hoe de transities in specifieke 
subpopulaties kunnen bestudeerd worden. 

In de conclusies vatten we de belangrijkste bevindingen van onze methodologische ontwikkelingen samen. 

De focus van deze analyse ligt op de methodologie, niet op de interpretatie, de socio-economische verklaring of het gebruik 
van de resultaten. Een bondige bespreking van de resultaten kan bij elke publicatie van nieuwe schattingen teruggevonden 
worden op de website van Statbel, het Belgische statistiekbureau, bijvoorbeeld in de vorm van persberichten. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

EAK Enquête naar de Arbeidskrachten 
IAB Internationaal Arbeidsbureau 
AGE Leeftijdsklasse 
BQ Beginkwartaal, initieel kwartaal 
EDU Onderwijsniveau 
EQ Eindkwartaal, finaal kwartaal 
IPF Iteratief proportioneel aanpassen of fitten  
LS Longitudinale steekproef 
NAT Nationaliteitsklasse 
NC Numerieke consistentie 
NC-C Numerieke consistentie volgens de klassieke methode 
NC-E Numerieke consistentie volgens de Eurostat-methode 
REG Regio van woonplaats 
RG Rotatiegroep 
SEX Sekse, geslacht 
W Wave (golf) 
yyyyQt Kwartaal t in jaar yyyy 
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1 Inleiding 

Sinds de introductie van een panel in de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), kunnen we niet alleen kwartaal- 
en jaarcijfers publiceren, maar is het ook mogelijk om de transities in IAB-arbeidsmarktstatuut of -status – d.i. “werkend”, 
“werkloos” of “inactief” – (kortweg: IAB-statuut of IAB-status3) van het ene op het andere kwartaal of jaar te schatten. Op 
die manier kan nagegaan worden hoe het IAB-statuut van de respondent verandert in de loop van een aantal kwartalen. Het 
IAB-statuut is veruit de belangrijkste variabele uit de Enquête naar de Arbeidskrachten. Deze variabele geeft aan of iemand 
werkt, werkloos is of inactief is in de referentieweek volgens internationaal geldende definities4. Transitiematrices, die de 
(geschatte) aantallen personen die overgaan van het ene naar het andere IAB-statuut bevatten, kunnen een indicatie geven 
van de mate waarin werklozen werk vinden, werkenden aan de slag blijven, etc. Na drie jaar data verzameld te hebben in 
een panel, is er een beperkte reeks data beschikbaar die toelaat om transities, en trends in transities, weer te geven. 

In 2017 voerde Statbel, het Belgische statistiekbureau, een roterend paneldesign voor de EAK in: elk kwartaal wordt een 
nieuwe steekproef of rotatiegroep (RG) getrokken en in het veld gebracht. Het paneldesign is roterend in die zin dat elk 
kwartaal ongeveer een vierde van de zgn. kwartaalsteekproef vervangen wordt door een nieuwe selectie. Respondenten in 
eenzelfde RG worden gedurende twee opeenvolgende kwartalen bevraagd, dan twee kwartalen niet en dan weer twee 
kwartalen wel (Termote & Depickere, 2018). We spreken in dit verband van een 2(2)2-scenario, en de bevraging van elke RG 
is bijgevolg gespreid over 6 kwartalen. De eerste keer dat een respondent deelneemt, spreken we van de eerste golf of wave 
(W1), de tweede keer van de tweede golf (W2), enz. Schema 1 in Termote & Depickere (2018) geeft dat duidelijk weer. De 
kwartaalresultaten, gebaseerd op de kwartaalsteekproef, zijn sinds het eerste kwartaal van 2018 steeds gebaseerd op data 
van vier waves (voor vier verschillende RG’en); zie schema 2 in Termote & Depickere (2018). Kwartaalresultaten in 2017 zijn 
gebaseerd op in zekere mate afwijkend samengestelde kwartaalsteekproeven; zie schema 4 in Termote & Depickere (2018). 

Schema 4 in Termote & Depickere (2018) maakt bovendien duidelijk dat al in het derde kwartaal van 2016 werd gestart met 
een paneldesign. De eerste vijf RG’en werden echter bevraagd volgens scenario’s die van het 2(2)2-scenario afwijken. De 
periode van het derde kwartaal van 2016 tot en met het vierde kwartaal van 2017 is een overgangsfase, die noodzakelijk was 
om de overgang van de continue enquête naar een panelenquête mogelijk te maken, rekening houdend met diverse 
vereisten. 

Op basis van deze paneldata zullen we drie types van transities berekenen: kwartaaltransities (transities tussen 
opeenvolgende kwartalen), jaartransities per kwartaal (transities tussen dezelfde kwartalen in twee opeenvolgende jaren, 
ook kwartaalspecifieke jaartransities genoemd) en jaartransities (transities tussen opeenvolgende jaren). We lichten deze 
hieronder verder toe. 

1.1 Kwartaaltransities: transities tussen opeenvolgende kwartalen 

Kwartaaltransities zijn gebaseerd op de overlapping van kwartaalsteekproeven voor twee opeenvolgende kwartalen – we 
spreken van het beginkwartaal (BQ) en het eindkwartaal (EQ) –, bijvoorbeeld het derde en het vierde kwartaal van 2019 
(2019Q3 en 2019Q4, resp.), of het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 (2019Q4 en 2020Q1, resp.). 
Dergelijke overlapping, die we een longitudinale steekproef (LS) voor het schatten van kwartaaltransities zullen noemen, 
voldoet aan een vereiste van Eurostat in verband met het paneldesign voor de EAK5: er moet een minimale theoretische 
steekproefoverlapping zijn van 50% tussen twee opeenvolgende kwartaalsteekproeven. Het Belgische paneldesign voldoet 
hieraan: de overlapping van de kwartaalsteekproeven voor 2019Q3 en 2019Q4, bijvoorbeeld, bestaat uit RG13, met voor 
elke respondent observaties in W3 en W4, en RG17, met voor elke respondent observaties in W1 en W2. Twee van de vier 
RG’en (m.a.w. 50% van de oorspronkelijke steekproeven) in elk van beide kwartaalsteekproeven geven dus aanleiding tot 
observaties in twee opeenvolgende kwartalen. 

 
3 Met deze terminologie geven we aan dat de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) worden gehanteerd: begrippen zoals “werkend”, 
“werkloos” en “inactief” moeten in deze analyse altijd volgens de IAB-definities worden geïnterpreteerd. 

4 Zie https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/faq. 

5 Verordening 2019/1700 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken over personen en huishoudens (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32019R1700). 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/faq
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32019R1700
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32019R1700
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Merk op dat elke LS voor het schatten van kwartaaltransities respondenten uit een welbepaalde RG bevat met observaties 
in W1 en W2, en respondenten uit een andere welbepaalde RG met observaties in W3 en W4. Dit is een onmiddellijk gevolg 
van het toepassen van het 2(2)2-scenario. 

Resultaten over kwartaaltransities werden tot eind 2020 door Eurostat gepubliceerd op basis van zijn eigen methodologie. 
Statbel heeft nu een eigen methodologie ontwikkeld, geïnspireerd op de methode van Eurostat, om zelf transities te 
becijferen. Vanaf 2021 produceert en publiceert Statbel zelf de transitiematrices, en de oude schattingen die door Eurostat 
werden geproduceerd en gepubliceerd, worden vervangen door Statbels schattingen. 

1.2 Jaartransities per kwartaal: transities tussen dezelfde kwartalen in twee opeenvolgende 
jaren 

Jaartransities per kwartaal, of kwartaalspecifieke jaartransities, zijn gebaseerd op de overlapping van kwartaalsteekproeven 
voor hetzelfde kwartaal in twee opeenvolgende jaren, bijvoorbeeld 2018Q2 en 2019Q2, of 2019Q3 en 2020Q3; ook in dit 
geval spreken we van een BQ en een EQ. Dergelijke overlapping, die we een longitudinale steekproef (LS) voor het schatten 
van jaartransities per kwartaal zullen noemen, voldoet eveneens aan een vereiste van Eurostat in verband met het 
paneldesign voor de EAK: er moet een minimale theoretische steekproefoverlapping zijn van 20% tussen 
kwartaalsteekproeven voor hetzelfde kwartaal in twee opeenvolgende jaren. Het Belgische paneldesign voldoet hieraan: de 
overlapping van de kwartaalsteekproeven voor 2018Q2 en 2019Q2, bijvoorbeeld, bestaat uit RG11, met voor elke respondent 
observaties in W2 en W4, en RG12, met voor elke respondent observaties in W1 en W3; twee van de vier RG’en (m.a.w. 50% 
van de oorspronkelijke steekproeven) in elk van beide kwartaalsteekproeven geven dus aanleiding tot observaties in BQ en 
EQ. Met deze “theoretische” overlapping van 50% zit het Belgische paneldesign dus ruim boven de vereiste 20%. 

Merk op dat elke LS voor het schatten van kwartaalspecifieke jaartransities respondenten uit een welbepaalde RG bevat met 
observaties in W1 en W3, en respondenten uit een andere welbepaalde RG met observaties voor W2 en W4. Ook dit is een 
onmiddellijk gevolg van het toepassen van het 2(2)2-scenario. 

Resultaten over kwartaalspecifieke jaartransities worden niet door Eurostat gepubliceerd, omdat voor sommige landen de 
longitudinale steekproef (LS) hiervoor te klein is, gegeven de gevraagde theoretische overlapping van slechts 20%. Aangezien 
in de Belgische EAK een theoretische overlapping van 50% wordt gerealiseerd, zal Statbel voor deze jaartransities wel een 
deel van de resultaten kunnen produceren en publiceren. 

1.3 Jaartransities: transities tussen opeenvolgende jaren 

Als we het gemiddelde nemen van vier kwartaalspecifieke jaartransities, dan bekomen we de (globale) jaartransities. 
Resultaten over jaartransities worden wel door Eurostat gepubliceerd op basis van zijn eigen methodologie. Ondertussen 
produceert en publiceert nu ook Statbel cijfers, gebruikmakend van de methodologie zoals beschreven in deze analyse. 

De EAK is onderhevig aan non-respons en, als panelenquête, aan attritie (ondanks het verplichte karakter van de enquête). 
Gemiddeld antwoordt 74,4% van de geselecteerde personen positief op de eerste bevraging (cijfers voor de bevragingen die 
plaatsvonden in 2019). Van de respondenten in de eerste wave neemt nog 87,2% deel aan de tweede bevraging, daarvan 
90,1% aan de derde en daarvan nog 93,8% aan de vierde. Gemiddeld blijft er dus in de vierde wave nog 54,8% over van de 
oorspronkelijke steekproef. Niet iedereen die niet deelneemt, weigert deel te nemen: voor een deel van hen is initieel het 
adres verkeerd, mensen verhuizen, enquêteurs slagen er niet in contact te leggen met het huishouden, enz. De overlapping 
tussen de kwartaalsteekproeven is in de praktijk kleiner dan de hierboven besproken theoretische 50%. Verder is de 
overlapping iets kleiner voor de jaar- in vergelijking met de kwartaaltransities6.  

 
6 Zo telt bv. de jaartransitie 2019Q1-2020Q1 12.667 ongewogen observaties; de kwartaaltransitie 2019Q4-2020Q1 telt 14.507 ongewogen observaties. 
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1.4 Transitiematrices 

Kwartaaltransities tussen BQ en EQ kunnen in een transitiematrix worden voorgesteld, d.i. een tabel, zoals in Schema 1 
hieronder, met op de diagonaal (in de grijze cellen) de aantallen personen die niet van IAB-statuut veranderen tussen BQ en 
EQ7 (bv. degenen die inactief zijn in de referentieweek in het BQ en in de referentieweek in het EQ) en in de andere cellen 
de aantallen personen die wel van IAB-statuut veranderen (bv. van werkend in de referentieweek in het BQ naar inactief in 
de referentieweek in het EQ). De matrix wordt aangevuld met marginalen: (1) de rijtotalen in de laatste kolom, die de 
verdeling weergeven van IAB-statuut in het BQ; (2) de kolomtotalen in de laatste rij, die de verdeling weergeven van IAB-
statuut in het EQ; (3) het totaal aantal personen. De aantallen in een transitiematrix zijn geschatte aantallen personen in een 
welbepaalde (sub)populatie die bestudeerd wordt: in Schema 1 gebruiken we de notatie 𝑁𝑁� (d.w.z. 𝑁𝑁�11, …) voor de schattingen 
van de werkelijke (sub)populatieaantallen 𝑁𝑁 (d.w.z. 𝑁𝑁11, …). 

Schema 1  Algemene voorstelling van een geschatte transitiematrix, met marginalen 

  IAB-statuut in eindkwartaal (EQ) Totaal in 

beginkwartaal (BQ)  
 

Werkloos Werkend Inactief 

IAB-statuut in 
beginkwartaal (BQ) 

 Werkloos 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏+ 

 Werkend 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏+ 

 Inactief 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑁𝑁�𝟏𝟏+ 

Totaal in eindkwartaal (EQ) 𝑁𝑁�+𝟏𝟏 𝑁𝑁�+𝟏𝟏 𝑁𝑁�+𝟏𝟏 𝑁𝑁�++ 

 

1.5 Relatieve transitiematrices, of transitiepercentagematrices 

Relatieve transities kunnen worden bekomen door per rij 𝑖𝑖 de aantallen in de cellen te delen door de overeenkomstige 
rijtotalen, en te vermenigvuldigen met 100, d.w.z. �̂�𝑝𝑗𝑗|𝑖𝑖 = 100 × 𝑁𝑁�𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑁𝑁�𝑖𝑖+⁄ ; het aldus bekomen percentage is een schatting 
voor het percentage 𝑝𝑝𝑗𝑗|𝑖𝑖 = 100 × 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑁𝑁𝑖𝑖+⁄  van personen in statuut 𝑖𝑖 (bv. werkloos) in het BQ, die in het EQ in statuut 𝑗𝑗 (bv. 
werkend) terechtkomen. De laatste rij bevat de geschatte procentuele verdeling van IAB-statuut in het EQ: �̂�𝑝+𝒋𝒋 =
100 × 𝑁𝑁�+𝑗𝑗 𝑁𝑁�++⁄ . Een relatieve transitiematrix, vanaf nu een transitiepercentagematrix genoemd, wordt schematisch 
voorgesteld in Schema 2. 

Schema 2  Algemene voorstelling van een transitiepercentagematrix, met marginalen 

  IAB-statuut in eindkwartaal (EQ) Totaal in 

beginkwartaal (BQ)  
 

Werkloos Werkend Inactief 

IAB-statuut in 
beginkwartaal (BQ) 

 Werkloos �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 100% 

 Werkend �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 100% 

 Inactief �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 �̂�𝑝𝟏𝟏|𝟏𝟏 100% 

Totaal in eindkwartaal (EQ) �̂�𝑝+𝟏𝟏 �̂�𝑝+𝟏𝟏 �̂�𝑝+𝟏𝟏 100% 

 

 
7 Het IAB-statuut kan voor sommige respondenten meerdere keren veranderen tussen de observatie in het BQ en de observatie in het EQ. Het zijn echter 
uitsluitend de statuten in de referentieweken (in BQ en EQ) die geregistreerd worden; tussenliggende statuten worden niet opgemerkt. Het kan dus zijn dat 
een respondent ongemerkt van statuut verandert, maar dat het geregistreerd statuut in BQ en EQ hetzelfde is; dergelijke respondent levert een bijdrage 
aan de aantallen op de diagonaal van de transitiematrix. 
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In de Excelbestanden op Statbels website (zie hoofdstuk 3) zal voor elke transitiematrix ook de bijhorende 
transitiepercentagematrix gepubliceerd worden. 

Een transitiematrix zoals voorgesteld in Schema 1 kan niet alleen getransformeerd worden naar een 
transitiepercentagematrix zoals voorgesteld in Schema 2, door het berekenen van rijpercentages �̂�𝑝𝑗𝑗|𝑖𝑖, maar ook in een 
alternatieve transitiepercentagematrix door het berekenen van kolompercentages, nl. 𝑞𝑞�𝑖𝑖|𝑗𝑗 = 100 × 𝑁𝑁�𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑁𝑁�+𝑗𝑗� . Deze 
kolompercentages 𝑞𝑞�𝑖𝑖|𝑗𝑗  geven aan welk percentage van personen in statuut 𝑗𝑗 in het EQ zich in statuut 𝑖𝑖 bevond in het BQ, 
terwijl rijpercentages �̂�𝑝𝑗𝑗|𝑖𝑖 aangeven welk percentage van personen in statuut 𝑖𝑖 in het BQ zich in statuut 𝑗𝑗 zal bevinden in het 
EQ. De interpretatie van de resultaten in een transitiematrix kunnen leiden tot een of beide types (gelijkwaardige) 
percentages, afhankelijk van de invalshoek van de gebruiker. Voor de methodologische uiteenzetting in deze analyse speelt 
het geen rol welke relatieve transities worden gehanteerd; in deze tekst verwijst de term “transitiepercentagematrix” altijd 
naar rijpercentages �̂�𝑝𝑗𝑗|𝑖𝑖, en presenteren we uitsluitend rijpercentages in de tabellen. 

In par. 1.3 werd gesteld dat een jaartransitiematrix wordt bekomen als een gemiddelde van vier kwartaalspecifieke 
jaartransitiematrices (in par. 2.9 wordt dit verder methodologisch uitgediept). Bij elk van de vier kwartaalspecifieke 
jaartransitiematrices hoort een kwartaalspecifieke jaartransitiepercentagematrix. Het is belangrijk op te merken dat de bij 
de jaartransitiematrix horende jaartransitiepercentagematrix niet berekend mag worden als gemiddelde van de vier 
kwartaalspecifieke jaartransitiepercentagematrices, maar wel direct uit de jaartransitiematrix. 

Transitiepercentages kunnen in een diagram worden gevisualiseerd, zoals bv. voor de jaartransities tussen 2019 en 2020: 

 

 

Dit diagram toont dat, naar schatting: 

 van de werklozen in 2019, 38,9% nog steeds werkloos is in 2020, 26,9% werkend wordt in 2020 en 34,2% 
inactief wordt in 2020; 

 van de werkenden in 2019, 92,3% nog steeds werkend is in 2020, 1,8% werkloos wordt in 2020 en 5,9% 
inactief wordt in 2020; 

 van de inactieven in 2019, 89,5% nog steeds inactief is in 2020, 2,6% werkloos wordt in 2020 en 7,9% 
werkend wordt in 2020.  
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1.6 Ongewogen transitiematrices, of steekproefgroottematrices 

Ten slotte zal elke gepubliceerde geschatte transitiematrix ook vergezeld worden van een bijhorende “ongewogen 
transitiematrix”, die niets anders is dan de matrix met de aantallen respondenten in de LS waarop de transitiematrix is 
gebaseerd: we spreken daarom ook van een steekproefgroottematrix. In Schema 3 stellen we zo’n steekproefgroottematrix 
schematisch voor. 

Schema 3  Algemene voorstelling van een steekproefgroottematrix, met marginalen 

  IAB-statuut in eindkwartaal (EQ) Totaal in 

beginkwartaal (BQ)  
 

Werkloos Werkend Inactief 

IAB-statuut in 
beginkwartaal (BQ) 

 Werkloos 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏+ 

 Werkend 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏+ 

 Inactief 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑛𝑛𝟏𝟏+ 

Totaal in eindkwartaal (EQ) 𝑛𝑛+𝟏𝟏 𝑛𝑛+𝟏𝟏 𝑛𝑛+𝟏𝟏 𝑛𝑛++ 

Een steekproefgroottematrix geeft de ongewogen verdeling van de LS naar IAB-statuut in het BQ en in het EQ weer. De 
transitiematrix geeft de gewogen verdeling van de LS naar IAB-statuut in het BQ en in het EQ weer: elke schatting 𝑁𝑁�𝑖𝑖𝑗𝑗  in de 
transitiematrix is de som van de longitudinale gekalibreerde gewichten voor de overeenkomstige 𝑛𝑛𝒊𝒊𝒋𝒋 respondenten in de LS. 
De steekproefgroottematrix geeft indicaties over de betrouwbaarheid van de geschatte transitie(percentage)matrix: hoe 
groter het aantal 𝑛𝑛𝒊𝒊𝒋𝒋, hoe preciezer de schattingen 𝑁𝑁�𝑖𝑖𝑗𝑗  en �̂�𝑝𝑖𝑖|𝑗𝑗 . 

In de Excelbestanden op Statbels website (zie hoofdstuk 3) zal voor elke transitiematrix ook de bijhorende 
steekproefgroottematrix gepubliceerd worden. 

Merk op dat de bij een jaartransitiematrix horende steekproefgroottematrix eenvoudigweg de som is van de 
steekproefgroottematrices die bij de vier kwartaalspecifieke jaartransitiematrices horen. 

Het berekenen van de longitudinale gekalibreerde gewichten is het centrale onderwerp van deze analyse: zie hoofdstuk 2. 
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2 Methodologie 

De door Statbel ontwikkelde methodologie zal in dit hoofdstuk worden geïllustreerd aan de hand van het koppel van 
opeenvolgende kwartalen 2018Q3 en 2018Q4, waarvoor kwartaaltransities geschat zullen worden. Dezelfde methodologie 
wordt gebruikt voor schatting van kwartaalspecifieke jaartransities, gebaseerd op koppels van dezelfde kwartalen in 
opeenvolgende jaren. 

Onze methodologische uiteenzetting verschilt van deze van Eurostat (Eurostat, 2015a en Eurostat, 2015b) door rigoureus van 
algemene kalibratiemethodologie, zoals ontwikkeld werd door Deville en Särndal (1992), gebruik te maken. Daar hoort ook 
gepaste algemene software bij: Statbel gebruikt de SAS®-macro CALMAR2 (Le Guennec en Sautory, 2002 en Sautory, 1993). 
Dat laat toe eenvoudigere modellen (zoals geïntroduceerd door Eurostat) systematisch uit te breiden om de doelstellingen 
te verruimen, zonder dat de berekeningen moeilijker te realiseren zijn. 

Statbels methodologie voor het schatten van kwartaaltransities en kwartaalspecifieke jaartransities wordt in de paragrafen  
2.1 t.e.m. 2.7 uitvoerig behandeld. In par. 2.8 vergelijken we deze methodologie met de methode die door Eurostat (2015b) 
werd geïntroduceerd. 

In par. 2.9 bespreken we het schatten van (globale) jaartransities, als eenvoudige gemiddelden van de kwartaalspecifieke 
jaartransities. 

2.1 Kalibratie en kalibratievariabelen 

Kalibratie is het proces waarbij initiële gewichten voor de eenheden in een steekproef worden gecorrigeerd, zodat voor 
bepaalde variabelen de uiteindelijk gewogen steekproefverdeling dezelfde is als een (geschatte) referentieverdeling. De 
steekproef waarvan sprake, is in deze analyse de longitudinale steekproef (zie par. 2.2.3), en de eenheden in deze steekproef 
zijn individuele respondenten. De variabelen waarvan sprake is noemen we kalibratievariabelen. De uiteindelijke 
gecorrigeerde gewichten noemen we longitudinale gekalibreerde gewichten. Enkele principes en (praktische) eigenschappen 
van kalibratietechnieken worden in bijlage B toegelicht. 

Een kalibratievariabele is dus een variabele waarvoor de verdeling in de gekalibreerde steekproef dezelfde zal moeten zijn 
als een (geschatte) referentieverdeling. Volgende kenmerken van de respondenten zijn potentiële kalibratievariabelen die in 
deze analyse aan bod komen: 

 STAT1, het IAB-statuut in het BQ, en STAT2, het IAB-statuut in het EQ, met waarden (klassen): 

o Missing voor respondenten in leeftijdsklasse 0-14 

o Werkloos, Werkend of Inactief voor respondenten in leeftijdsklasse 15+; 

 SEX, het geslacht (de sekse) – dat verondersteld wordt niet te veranderen tussen BQ en EQ – met waarden Man 
en Vrouw; 

 AGE1, de leeftijdsklasse in het BQ, en AGE2, de leeftijdsklasse in het EQ, met waarden (klassen) 0-14, 15-24, 25-
34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 en 75+; desgevallend werken we met een verdere groepering van deze 
leeftijdsklassen, bv. AGE1 en AGE2 met klassen 0-14, 15-34, 35-54, 55-74 en 75+, of AGE1 en AGE2 met klassen 0-
14, 15-29, 30-74 en 75+; 

 REG1, de regio (d.i. gewest) van de woonplaats in het BQ, en REG2, de regio van de woonplaats in het EQ, met 
waarden BRU (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), VLA (Vlaams Gewest) en WAL (Waals Gewest); 

 NAT1, de nationaliteitsklasse in het BQ, en NAT2, de nationaliteitsklasse in het EQ, met waarden (klassen) BE (Belg), 
EU (EU28-nationaliteit, zonder België) en Nt-EU (niet EU28-nationaliteit); desgevallend werken we met een 
verdere groepering, bv. NAT1 en NAT2 met klassen BE en Nt-BE; 

 EDU1, het hoogst behaalde onderwijsniveau in het BQ, en EDU2, het hoogst behaalde onderwijsniveau in het EQ, 
met waarden (klassen) Laag (geen diploma, of hoogstens een diploma lager secundair onderwijs), Midden 
(diploma hoger secundair onderwijs) en Hoog (minstens een diploma hoger onderwijs). 

Respondenten in een te kalibreren steekproef worden uitgesloten als voor een of meer van deze variabelen de waarde 
onbepaald (missing) is. Merk op dat twee soorten kalibratievariabelen kunnen onderscheiden worden, nl. 
achtergrondvariabelen (geslacht, leeftijd, regio van woonplaats, nationaliteit en onderwijsniveau) en studievariabelen (IAB-
statuut). 
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Het veranderen van de waarde van een kalibratievariabele tussen BQ en EQ voor sommige respondenten stelt geen 
problemen. Voor geslacht (SEX) hebben we in de praktijk geen dergelijke respondenten gevonden, maar ook voor deze 
variabele bestaat die mogelijkheid; in dat laatste geval zouden we variabelen SEX1 en SEX2 beschouwen. Leeftijdsklasse (AGE) 
verandert onvermijdelijk voor een substantieel aantal respondenten tussen BQ en EQ. Regio van woonplaats (REG), 
nationaliteit (NAT) en hoogst behaalde onderwijsniveau (EDU) veranderen in mindere mate tussen BQ en EQ. Verandering 
van IAB-statuut tussen BQ en EQ is het onderwerp van deze studie; variabelen STAT1 en STAT2 spelen als kalibratievariabelen 
een speciale rol. 

2.2 De steekproeven 

Voor de schatting van transities tussen om het even welk koppel van kwartalen, m.a.w. voor de schatting van zowel 
kwartaaltransities als kwartaalspecifieke jaartransities, komen drie steekproeven (van respondenten8) in beeld. We 
bespreken deze drie steekproeven in de volgende drie subparagrafen. 

2.2.1 De beginkwartaalsteekproef 

Dit is de steekproef van respondenten in het BQ. Deze steekproef bevat respondenten uit vier RG’en. Voor de schatting van 
kwartaalstatistieken (voor kernvariabelen) werd de BQ-steekproef gekalibreerd naar populatieverdelingen van diverse 
achtergrondvariabelen. Dit leverde voor elke respondent 𝑖𝑖 in de BQ-steekproef een gekalibreerd gewicht 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵  op. 

Voor 2018Q3 bevat de BQ-steekproef respondenten uit RG’en 8, 9, 12 en 13; zie schema 1 in Termote & Depickere (2018). In 
de huidige analyse wordt deze steekproef beperkt tot de respondenten in leeftijdsklasse 15-74 jaar. 

De BQ-steekproef levert geschatte populatieverdelingen (voor leeftijdsklasse 15-74) die als referentieverdelingen in de 
kalibratie van de longitudinale steekproef (LS) zullen gebruikt worden; dit wordt verder besproken in par. 2.3. 

2.2.2 De eindkwartaalsteekproef 

Dit is de steekproef van respondenten in het EQ. Deze steekproef bevat respondenten uit vier RG’en. Voor de schatting van 
kwartaalstatistieken (voor kernvariabelen) werd de EQ-steekproef gekalibreerd naar populatieverdelingen van diverse 
achtergrondvariabelen. Dit leverde voor elke respondent 𝑖𝑖 in de EQ-steekproef een gekalibreerd gewicht 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐵𝐵  op. 

Voor 2018Q4 bevat de EQ-Steekproef respondenten uit RG’en 9, 10, 13 en 14; zie schema 1 in Termote & Depickere (2018). 
In de huidige analyse wordt deze steekproef beperkt tot de respondenten in leeftijdsklasse 15-74 jaar. 

De EQ-steekproef levert geschatte populatieverdelingen (voor leeftijdsklasse 15-74) die als referentieverdelingen in de 
kalibratie van de longitudinale steekproef (LS) zullen gebruikt worden; dit wordt verder besproken in par. 2.3. 

2.2.3 De longitudinale steekproef (LS) 

De longitudinale steekproef (LS) is de overlapping (of doorsnede) van de BQ- en EQ-steekproeven, m.a.w. de verzameling van 
alle respondenten die zowel in het BQ als in het EQ geobserveerd werden. In de databestanden die de BQ- en EQ-
steekproeven bevatten, zijn de respondenten geïdentificeerd door een uniek respondentennummer, dat niet verandert over 
de golven. Het databestand met de LS kan daarom gemakkelijk geconstrueerd worden door koppeling van de databestanden 
met de BQ- en EQ-steekproeven op dat respondentennummer. Voor het koppel 2018Q3-2018Q4 is die overlapping beperkt 
tot respondenten in twee RG’en, nl. RG9 en RG13; voor RG9 hebben we observaties uit golven 3 en 4, voor RG13 hebben we 
observaties uit golven 1 en 2 (zie schema 1 in Termote & Depickere (2018)). Schematisch: 

Begin-
kwartaal 

Eind-
kwartaal 

RG’en in de 
overlapping 

1ste RG 2de RG 
Observaties uit golven… 

2018Q3 2018Q4 9 en 13 3 en 4 1 en 2 

In Tabel B 1 in bijlage A worden alle mogelijke koppels van opeenvolgende kwartalen sinds de opstart van het panel in 2016Q3 
getoond, met de RG’en in de LS, en voor elk van die RG’en de opeenvolgende golven waarin de respondenten in de LS werden 
bevraagd. De tabel werd afgeleid uit de schema’s 1 en 4 in Termote & Depickere (2018). Tabel B 1 toont een standaard-
samenstelling van de LS’en vanaf het koppel 2017Q4-2018Q1: twee RG’en, waarvan de ene respondenten bevat met 

 
8 Alle steekproeven zijn vanaf dit punt in de tekst steekproeven van respondenten; we zullen dit niet altijd expliciet herhalen. 
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observaties in golven 3 en 4, en de andere respondenten met observaties in golven 1 en 2. Voor eerdere koppels, nl. 2016Q3-
2016Q4 t.e.m. 2017Q3-2017Q4, behalve voor het koppel 2017Q1-2017Q2, wijkt de samenstelling van de LS af van de 
standaardsamenstelling: soms zijn er drie RG’en in het spel en/of kunnen observaties voor de respondenten ook in golven 2 
en 3 beschikbaar zijn; dit is een gevolg van de afwijkende scenario’s voor RG’en die in de opstartfase van het LFS-panel zijn 
getrokken (zie schema 4 in Termote & Depickere (2018)). Deze afwijkende samenstellingen kunnen mogelijk een impact 
hebben op de geschatte kwartaaltransities; zie Termote & Depickere (2018). 

Tabel B 2 in bijlage A toont de samenstelling van de LS’en voor koppels van dezelfde kwartalen in opeenvolgende jaren; de 
tabel werd afgeleid uit de schema’s 1 en 4 in Termote & Depickere (2018). Ook in deze tabel bemerken we een 
standaardsamenstelling vanaf 2017Q1-2018Q1, en afwijkende samenstellingen voor 2016Q3-2017Q3 en 2016Q4-2017Q4, 
die het gevolg zijn van afwijkende scenario’s voor RG’en die in de opstartfase van het LFS-panel zijn getrokken (zie schema 4 
in Termote & Depickere (2018)). 

De LS wordt in deze analyse steeds beperkt tot de respondenten die in beide kwartaalsteekproeven minstens 15 en hoogstens 
74 jaar oud zijn (d.w.z. nog geen 75 zijn geworden). Daarmee wordt een vierde IAB-statuut, nl. missing voor 14-minners, in 
de transitiematrices vermeden. 

Voor de respondenten 𝑖𝑖 in een LS zijn de twee gekalibreerde gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵  en 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐵𝐵  beschikbaar; het is het gekalibreerde 

gewicht 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵  uit het EQ dat als initieel gewicht in de kalibratie van de LS zal optreden en dus gecorrigeerd zal worden om tot 

het finaal (longitudinaal) gekalibreerd gewicht voor schatting van transities te komen.  

2.3 De referentieverdelingen 

De BQ- en EQ-steekproef zijn referentiesteekproeven, waaruit schattingen van de referentieverdelingen van IAB-statuut voor 
de kalibratie van de LS worden berekend. Daarvoor wordt het gekalibreerde gewicht gebruikt: 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵 voor berekening van 

referentieverdelingen uit de BQ-steekproef en 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵  voor berekening van referentieverdelingen uit de EQ-steekproef. Op die 

manier kan bijvoorbeeld de geschatte verdeling van STAT1 (beperkt tot leeftijdsklasse 15-74) in het BQ worden berekend: 
voor elke waarde 𝑏𝑏 van STAT1 is de som van de gekalibreerde gewichten van de respondenten waarvoor STAT1 = 𝑏𝑏 een 
schatting van het aantal personen in de populatie (beperkt tot leeftijdsklasse 15-74) met STAT1 = 𝑏𝑏, en deze schatting wordt 
gebruikt als benchmark in de kalibratie van de LS (als STAT1 een kalibratievariabele is). 

Voor BQ 2018Q3 is de geschatte populatieverdeling van IAB-statuut (STAT1)9, die een van de belangrijkste 
kalibratievariabelen zal zijn, als volgt: 

2018Q3 Werkloos Werkend Inactief Totaal 
Absoluut (aantal personen) 300.215,88 4.785.248,91 3.325.058,21 8.410.523,00 
Relatief (% personen) 3,57% 56,90% 39,56% 100,00% 

Voor EQ 2018Q4 is de geschatte populatieverdeling van IAB-statuut (STAT2), die een van de belangrijkste kalibratievariabelen 
zal zijn, als volgt: 

2018Q4 Werkloos Werkend Inactief Totaal 
Absoluut (aantal personen) 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00 
Relatief (% personen) 3,44% 56,99% 39,56% 100,00% 

Referentieverdelingen van IAB-statuut zullen ook per geslacht, per regio, … berekend en gebruikt worden in de kalibratie van 
LS’en. Daarnaast zullen ook geschatte verdelingen van achtergrondvariabelen (geslacht, regio, leeftijdsklasse, enz.) – zonder 
tussenkomst van IAB-statuut – gebruikt worden. 

2.4 Basiskalibratiemodellen, voor globale en naar geslacht opgesplitste transitiematrices 

Het hoofddoel van de kalibratie van een LS is de marginalen van geschatte IAB-statuuttransitiematrices coherent te maken 
met gekende verdelingen van IAB-statuut in BQ en EQ. In deze paragraaf bouwen we stapsgewijs daartoe geschikte 

 
9 Statbel publiceert geen (kwartaal- of jaar-) cijfers voor de populatie 15-74-jarigen; op de website van Eurostat zijn dergelijke cijfers wel te vinden. Meer 
informatie over gepubliceerde cijfers is te vinden in hoofdstuk 3. 
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kalibratiemodellen op en bespreken we de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. In de volgende paragrafen 2.5, 2.6 en 
2.7 worden deze kalibratiemodellen uitgebreid om bijkomende doelstellingen te realiseren. 

2.4.1 Kalibratie naar globale verdelingen van IAB-statuut 

In deze subparagraaf stellen we ons tot doel de globale initiële transitiematrix voor kwartaalkoppel 2018Q3-2018Q4 aan te 
passen aan globale geschatte verdelingen van IAB-statuut in BQ (2018Q3) en in EQ (2018Q4). 

De LS voor het koppel 2018Q3-2018Q4 van opeenvolgende kwartalen bevat 13.510 respondenten (in leeftijdsklasse 15-74 in 
beide kwartalen), waarvoor het IAB-statuut in 2018Q3 (STAT1) en 2018Q4 (STAT2) gekend is. De ongewogen 
steekproeftransitiematrix wordt in Tabel 1 getoond. Merk op dat ruim 93% van de respondenten niet van IAB-statuut 
verandert. 

Tabel 1  Ongewogen longitudinale steekproef 2018Q3-2018Q4, naar IAB-statuut in BQ en EQ 

IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  
Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Werkloos 224 120 130 474 

Werkend 57 7.102 296 7.455 

Inactief 93 239 5.249 5.581 

Totaal 374 7.461 5.675 13.510 

Gebruikmakend van de gekalibreerde gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵  van 2018Q4 voor alle 13.510 respondenten 𝑖𝑖 in de LS bekomen we de 

initiële gewogen 3×3 transitiematrix, met marginalen (d.w.z. rij- en kolomtotalen, gelabeld “Totaal”), in Tabel 2. 

Tabel 2  Initiële transitiematrix 2018Q3-2018Q4, en referentieverdelingen 

IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 75.566,19 40.185,88 42.546,79 158.298,86 300.215,88 300.922,65 300.215,88 
Werkend  20.888,66 2.304.490,45 93.986,41 2.419.365,52 4.785.248,91 4.796.514,31 4.785.248,91 
Inactief 40.808,23 85.134,34 1.466.478,06 1.592.420,62 3.325.058,21 3.332.886,05 3.344.858,21 
Totaal 137.263,08 2.429.810,66 1.603.011,26 4.170.085,00 8.410.523,00 8.430.323,00 8.430.323,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00    

Het globale totaal van de gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵  voor de respondenten in de LS bedraagt slechts 4.170.085,00, wat zeer laag is t.o.v. 

de geschatte totale populatiecijfers (voor leeftijdsklasse 15-74) 8.410.523,00 in 2018Q3 en 8.430.323,00 in 2018Q4. De 
oorzaak hiervan is dat de LS slechts twee van de vier RG’en in elk kwartaal omvat, zoals eerder besproken. 

Het aanpassen van de transitiematrix in Tabel 2 aan de referentieverdelingen uit BQ en EQ, die we eveneens in Tabel 2 
terugvinden in de kolom gelabeld “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” en in de rij gelabeld “Ref.verdeling 2018Q4”, is een kalibratie 
van de LS volgens een model met volgende lineaire structuur: 

 STAT1 + STAT2 (LS-1) 
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Die kalibratie kan niet onmiddellijk uitgevoerd worden, omwille van numerieke inconsistentie tussen de 
referentieverdelingen: de totalen zijn verschillend. In kalibratietheorie betekent dit dat de kalibratievergelijkingen voor 
model LS-1 numeriek inconsistent zijn. Die inconsistentie kan opgeheven worden op (minstens) twee manieren: 

 De klassieke methode: de referentieverdeling “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” uit het BQ wordt vermenigvuldigd 
met de factor 8.430.323,00/8.410.523,00  ≅ 1,002354. De gecorrigeerde verdeling vinden we in de kolom 
gelabeld “Ref.verdeling 2018Q3 (b)” in Tabel 2; de onderlijning geeft aan dat het cijfer uit kolom (a) voor 
elk IAB-statuut wordt aangepast. 

 De Eurostat-methode10: enkel het cijfer voor IAB-statuut Inactief in de verdeling “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” 
uit het BQ wordt gewijzigd met het verschil 8.430.323,00 – 8.410.523,00  = 19.800,00; d.w.z. dat 
3.325.058,21 wordt aangepast naar 3.325.058,21 + 19.800,00 = 3.344.858,21. De gecorrigeerde verdeling 
vinden we in de kolom gelabeld “Ref.verdeling 2018Q3 (c)” in Tabel 2; de onderlijning geeft aan dat enkel 
het cijfer voor IAB-statuut Inactief wordt aangepast. 

Merk op dat zowel de factor 1,002354 in de klassieke methode, als de wijziging 19.800,00 in de Eurostat-methode een 
(waarschijnlijke) populatiegroei reflecteren. De methoden werken ook bij een populatiekrimp. 

Na om het even welke van beide methoden voor realisatie van numerieke consistentie toegepast te hebben – we spreken 
van NC-methoden of -modellen –, kan de LS gekalibreerd worden, volgens model LS-1, naar een gecorrigeerde 
referentieverdeling van IAB-statuut in het BQ (2018Q3) en de referentieverdeling van IAB-statuut in het EQ (2018Q4). Het 
resultaat van beide kalibraties voor het koppel 2018Q3-2018Q4 wordt in Tabel 3 gepresenteerd. Merk op dat de marginalen 
van de transitiematrix inderdaad gelijk zijn aan de overeenkomstige (gecorrigeerde) referentieverdelingen. 

Kalibratie volgens model LS-1 kan met een iterative proportional fitting- of IPF-methode worden uitgevoerd. Dat is de 
methode die in Eurostat (2015b) wordt toegepast (zie par. 2.8); zie ook bijlage B.5. Statbel past de universelere Newton-
Raphson-methode toe, via de SAS®-macro CALMAR2, vooral met het oog op uitbreidingen van het eenvoudige model LS-1. 
Om CALMAR2 toe te passen, dient de kalibratiemethode of -functie te worden gekozen (zie bijlage B). Statbel kiest voor de 
exponentiële methode, omdat deze overeenkomt met de IPF-methode. Om die overeenkomst tussen Statbels en Eurostats 
methode te behouden, kiest Statbel altijd voor de exponentiële methode om de LS-modellen die hierna worden ontwikkeld 
toe te passen (via CALMAR2). 

  

 
10 We spreken van “de Eurostat-methode”, omdat er volgens het rapport Eurostat (2015a) van de Task Force Flow Statistics een consensus bestaat over 
deze methode: “The favoured approach prioritises consistency with the target quarter, i.e. guarantees that the total longitudinal population is identical to 
the one of the target quarter and the more recent figures of employed, unemployed, and inactive in that quarter are exactly met when adding up the levels 
of the transition matrix. For the initial quarter this would only be the case for employment and unemployment – inactivity would serve as a residual category, 
i.e. possible total population differences between the two quarters would be assigned to the inactive population in the initial quarter.” en “Similar weighting 
conditions enforcing consistency with five of the six marginal values are used by several countries producing flow statistics already.” 
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Tabel 3  Schatting van globale transities 2018Q3-2018Q4 met model LS-1, na globale correctie voor numerieke 
inconsistentie 

Na toepassing van de klassieke methode om numerieke inconsistentie op te heffen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 151.285,33 71.737,93 77.899,39 300.922,65 300.215,88 300.922,65 300.215,88 
Werkend  46.349,14 4.559.446,13 190.719,04 4.796.514,31 4.785.248,91 4.796.514,31 4.785.248,91 
Inactief 92.768,19 173.548,90 3.066.568,96 3.332.886,05 3.325.058,21 3.332.886,05 3.344.858,21 
Totaal 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00 8.410.523,00 8.430.323,00 8.430.323,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00    

Na toepassing van de Eurostat-methode om numerieke inconsistentie op te heffen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 150.637,85 72.628,75 76.949,28 300.215,88 300.215,88 300.922,65 300.215,88 
Werkend  45.528,92 4.553.865,52 185.854,46 4.785.248,91 4.785.248,91 4.796.514,31 4.785.248,91 
Inactief 94.235,89 178.238,69 3.072.383,63 3.344.858,21 3.325.058,21 3.332.886,05 3.344.858,21 
Totaal 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00 8.410.523,00 8.430.323,00 8.430.323,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00    

De grijze achtergrond markeert cijfers uit de oorspronkelijk gekalibreerde BQ en EQ-steekproeven die exact gereproduceerd 
worden: met de Eurostat-methode zijn dat er meer dan met de klassieke methode. Met de klassieke methode wordt 
weliswaar de absolute verdeling van IAB-statuut in BQ 2018Q3 niet gereproduceerd, maar de relatieve verdeling van IAB-
statuut in BQ 2018Q3 wel: in relatieve cijfers zijn immers de verdelingen onder “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” en “Ref.verdeling 
2018Q3 (b)” precies gelijk. Met de Eurostat-methode daarentegen worden de absolute cijfers voor Werklozen en Werkenden 
wel exact gereproduceerd, maar de relatieve verdeling van IAB-statuut in BQ 2018Q3 niet: in relatieve cijfers zijn immers de 
verdelingen onder “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” en “Ref.verdeling 2018Q3 (c)” verschillend. 

De klassieke en de Eurostat-methode leiden tot verschillende geschatte transitiematrices, zoals blijkt uit Tabel 3. In absolute 
cijfers is het verschil het grootst (in absolute waarde) voor de transitie Inactief-Inactief (5.814,67 = 3.072.383,63 – 
3.066.568,96); in relatieve cijfers zijn de verschillen minder opvallend (zie Tabel 4): het grootste verschil bedraagt 0,35 
procentpunt voor de transitie Werkloos-Werkend. 

Tabel 4  Schatting van globale relatieve transities 2018Q3-2018Q4 met model LS-1, na globale correcties voor numerieke 
inconsistentie 

IAB-statuut 
2018Q3 

Na de klassieke methode Na de Eurostat-methode 
IAB-statuut 2018Q4  IAB-statuut 2018Q4  

Werkloos Werkend Inactief Totaal Werkloos Werkend Inactief Totaal 
Werkloos 50,27 23,84 25,89 100,00 50,18 24,19 25,63 100,00 
Werkend  0,97 95,06 3,98 100,00 0,95 95,16 3,88 100,00 
Inactief 2,78 5,21 92,01 100,00 2,82 5,33 91,85 100,00 
Totaal 3,44 56,99 39,56 100,00 3,44 56,99 39,56 100,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 3,44 56,99 39,56 100,00 3,44 56,99 39,56 100,00 

2.4.2 Kalibratie naar geslachtsspecifieke verdelingen van IAB-statuut 

Vervolgens stellen we ons tot doel de initiële transitiematrices voor mannen en vrouwen te kalibreren naar 
referentieverdelingen van IAB-statuut per geslacht. Formeel komt dat neer op de toepassing van een kalibratiemodel voor 
de LS met volgende lineaire structuur: 

 SEX*(STAT1 + STAT2) = SEX*STAT1 + SEX*STAT2 (LS-2) 

Voor het koppel 2018Q3-2018Q4 worden de initiële transitiematrices (opnieuw gebruikmakend van de gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵), 

samen met de oorspronkelijke referentieverdelingen in de kolom gelabeld “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” en de rijen gelabeld 
“Ref.verdeling 2018Q4”, in Tabel 5 gepresenteerd. De kolommen gelabeld “Ref.verdeling 2018Q3 (b)” en “Ref.verdeling 
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2018Q3 (c)” bespreken we hieronder, maar we merken hier reeds op dat de sommen over geslacht de cijfers in Tabel 2 
opleveren, behalve voor de kolom gelabeld “Ref.verdeling 2018Q3 (b)”. 

Tabel 5  Initiële transitiematrices 2018Q3-2018Q4, en referentieverdelingen, per geslacht 

Mannen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 43.362,60 23.495,56 19.128,01 85.986,16 170.610,00 171.013,58 170.610,00 
Werkend  11.590,60 1.230.669,29 46.394,42 1.288.654,31 2.530.132,88 2.536.117,96 2.530.132,88 
Inactief 21.659,78 41.811,68 649.808,94 713.280,40 1.494.108,13 1.497.642,47 1.504.031,13 
Totaal 76.612,98 1.295.976,53 715.331,37 2.087.920,88 4.194.851,00 4.204.774,00 4.204.774,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 165.517,27 2.547.516,81 1.491.739,92 4.204.774,00    

Vrouwen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 32.203,59 16.690,32 23.418,78 72.312,69 129.605,88 129.909,54 129.605,88 
Werkend  9.298,06 1.073.821,16 47.591,99 1.130.711,21 2.255.116,03 2.260.399,59 2.255.116,03 
Inactief 19.148,45 43.322,65 816.669,12 879.140,22 1.830.950,09 1.835.239,87 1.840.827,09 
Totaal 60.650,10 1.133.834,13 887.679,89 2.082.164,12 4.215.672,00 4.225.549,00 4.225.549,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 124.885,40 2.257.216,15 1.843.447,46 4.225.549,00    

Ook nu moeten de referentieverdelingen uit het BQ aangepast worden, opdat het stelsel van kalibratievergelijkingen voor 
model LS-2 numeriek consistent zou zijn. Per geslacht corrigeren we de referentieverdeling van 2018Q3 naar de 
referentieverdeling van 2018Q4: 

 Met de klassieke methode: voor de mannen wordt de verdeling onder “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” 
vermenigvuldigd met de factor 4.204.774,00/4.194.851,00 ≅ 1,002366, en vinden we de verdeling onder 
“Ref.verdeling 2018Q3 (b)”; voor de vrouwen wordt de verdeling onder “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” 
vermenigvuldigd met de factor 4.225.549,00/4.215.672,00 ≅ 1,002343, en vinden we de verdeling onder 
“Ref.verdeling 2018Q3 (b)”. 

 Met de Eurostat-methode: voor de mannen wordt het cijfer voor IAB-statuut Inactief in de verdeling onder 
“Ref.verdeling 2018Q3 (a)” gewijzigd met het verschil 4.204.774,00 – 4.194.851,00 = 9.923,00, en vinden 
we de verdeling onder “Ref.verdeling 2018Q3 (c)”; voor de vrouwen wordt het cijfer voor IAB-statuut 
Inactief in de verdeling onder “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” gewijzigd met het verschil 4.225.549,00 – 
4.215.672,00 = 9.877,00, en vinden we de verdeling onder “Ref.verdeling 2018Q3 (c)”. 

 

Kalibratiemodel LS-2 kan dan toegepast worden. Dat kan met de IPF-methode voor mannen en vrouwen apart; Statbel kiest 
echter voor het gebruiken van CALMAR2, met de exponentiële kalibratiemethode, zoals in vorige subparagraaf al vermeld 
werd. 

De resulterende transitiematrices worden in Tabel 6 gepresenteerd, en de resulterende relatieve transitiematrices in Tabel 
7. Zoals bij kalibratie met model LS-1, stellen we vast dat ook bij kalibratie met model LS-2 de klassieke en de Eurostat-
methode om numerieke consistentie te bekomen geen erg grote verschillen in de resultaten opleveren. De cijfers op grijze 
achtergrond zijn cijfers uit de oorspronkelijk gekalibreerde BQ- en EQ-steekproeven die exact gereproduceerd worden; zie 
ook de opmerkingen bij Tabel 3. 
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Tabel 6  Schatting van geslachtsspecifieke transities 2018Q3-2018Q4 met model LS-2, na correcties per geslacht voor 
numerieke inconsistentie 

Na toepassing van de klassieke methode om numerieke consistentie te bekomen 
Mannen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 90.507,62 43.967,79 36.538,17 171.013,58 170.610,00 171.013,58 170.610,00 
Werkend  25.397,17 2.417.684,53 93.036,26 2.536.117,96 2.530.132,88 2.536.117,96 2.530.132,88 
Inactief 49.612,48 85.864,50 1.362.165,49 1.497.642,47 1.494.108,13 1.497.642,47 1.504.031,13 
Totaal 165.517,27 2.547.516,81 1.491.739,92 4.204.774,00 4.194.851,00 4.204.774,00 4.204.774,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 165.517,27 2.547.516,81 1.491.739,92 4.204.774,00    

Vrouwen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 61.033,08 28.125,93 40.750,53 129.909,54 129.605,88 129.909,54 129.605,88 
Werkend  20.854,76 2.141.538,41 98.006,42 2.260.399,59 2.255.116,03 2.260.399,59 2.255.116,03 
Inactief 42.997,56 87.551,81 1.704.690,50 1.835.239,87 1.830.950,09 1.835.239,87 1.840.827,09 
Totaal 124.885,40 2.257.216,15 1.843.447,46 4.225.549,00 4.215.672,00 4.225.549,00 4.225.549,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 124.885,40 2.257.216,15 1.843.447,46 4.225.549,00    

Na toepassing van de Eurostat-methode om numerieke consistentie te bekomen 
Mannen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 90.185,46 44.455,67 35.968,86 170.610,00 170.610,00 171.013,58 170.610,00 
Werkend  24.997,79 2.414.666,63 90.468,45 2.530.132,88 2.530.132,88 2.536.117,96 2.530.132,88 
Inactief 50.334,01 88.394,51 1.365.302,60 1.504.031,13 1.494.108,13 1.497.642,47 1.504.031,13 
Totaal 165.517,27 2.547.516,81 1.491.739,92 4.204.774,00 4.194.851,00 4.204.774,00 4.204.774,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 165.517,27 2.547.516,81 1.491.739,92 4.204.774,00    

Vrouwen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 60.700,65 28.514,91 40.390,33 129.605,88 129.605,88 129.909,54 129.605,88 
Werkend  20.433,80 2.138.981,63 95.700,60 2.255.116,03 2.255.116,03 2.260.399,59 2.255.116,03 
Inactief 43.750,95 89.719,61 1.707.356,53 1.840.827,09 1.830.950,09 1.835.239,87 1.840.827,09 
Totaal 124.885,40 2.257.216,15 1.843.447,46 4.225.549,00 4.215.672,00 4.225.549,00 4.225.549,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 124.885,40 2.257.216,15 1.843.447,46 4.225.549,00    
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Tabel 7  Schatting van geslachtsspecifieke transitiespercentages 2018Q3-2018Q4 met model LS-2, na correcties per 
geslacht voor numerieke inconsistentie 

Mannen 

IAB-statuut 
2018Q3 

Na de klassieke methode Na de Eurostat-methode 
IAB-statuut 2018Q4  IAB-statuut 2018Q4  

Werkloos Werkend Inactief Totaal Werkloos Werkend Inactief Totaal 
Werkloos 50,92 25,71 21,37 100,00 52,86 26,06 21,08 100,00 
Werkend  1,00 95,33 3,67 100,00 0,99 95,44 3,58 100,00 
Inactief 3,31 5,73 90,95 100,00 3,35 5,88 90,78 100,00 
Totaal 3,94 60,59 35,48 100,00 3,94 60,59 35,48 100,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 3,94 60,59 35,48 100,00 3,94 60,59 35,48 100,00 

Vrouwen 

IAB-statuut 
2018Q3 

Na de klassieke methode Na de Eurostat-methode 
IAB-statuut 2018Q4  IAB-statuut 2018Q4  

Werkloos Werkend Inactief Totaal Werkloos Werkend Inactief Totaal 
Werkloos 46,98 21,65 31,37 100,00 46,83 22,00 31,16 100,00 
Werkend  0,92 94,74 4,34 100,00 0,91 94,85 4,24 100,00 
Inactief 2,34 4,77 92,89 100,00 2,38 4,87 92,75 100,00 
Totaal 2,96 53,42 43,63 100,00 2,96 53,42 43,63 100,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 2,96 53,42 43,63 100,00 2,96 53,42 43,63 100,00 

Na kalibratie volgens model LS-2 kunnen de transitiematrices en de referentieverdelingen voor mannen en vrouwen opgeteld 
worden: dit resulteert in de globale transitiematrices en referentieverdelingen in Tabel 8. We stellen vast: 

(1) dat de 3×3 transitiematrices in Tabel 8 relatief weinig verschillen van de 3×3 transitiematrices in Tabel 3, ongeacht de 
methode om numerieke inconsistentie op te heffen; 

(2) dat overeenkomstige kolomtotalen (in de rijen gelabeld “Totaal”) van deze matrices in Tabel 3 en Tabel 8 identiek gelijk 
zijn. Deze totalen zijn ook de globale referentieverdeling voor het EQ 2018Q4; 

(3) dat de referentieverdelingen onder de hoofding “Ref.verdeling 2018Q3 (a)” alle gelijk zijn. Dit is de oorspronkelijke 
globale referentieverdeling voor het BQ 2018Q3; 

(4) dat de referentieverdelingen onder de hoofding “Ref.verdeling 2018Q3 (c)” alle gelijk zijn. Dit is de met de Eurostat-
methode bekomen gecorrigeerde referentieverdeling voor het BQ 2018Q3; 

(5) dat overeenkomstige rijtotalen (in de kolommen gelabeld “Totaal”) van deze matrices in Tabel 3 en Tabel 8 identiek gelijk 
zijn voor de Eurostat-methode; 

(6) dat de referentieverdelingen onder de hoofding “Ref.verdeling 2018Q3 (b)” in Tabel 3 en Tabel 8 verschillen. Dit zijn 
twee versies van de met de klassieke methode bekomen gecorrigeerde referentieverdelingen voor het BQ 2018Q3; 

(7) dat overeenkomstige rijtotalen (in de kolommen gelabeld “Totaal”) van deze matrices in Tabel 3 en Tabel 8 niet gelijk 
zijn voor de klassieke methode. 

De vaststellingen in punten (2) en (3) liggen voor de hand: geschatte aantallen, zowel in het BQ als in het EQ, voor mannen 
en vrouwen apart in om het even welke subpopulatie (vb. de werklozen) sommeren tot het geschatte totaal aantal personen 
in die subpopulatie. De vaststelling in punt (4) ligt o.m. om diezelfde reden voor de hand, maar ook omdat de aanpassing 
volgens de Eurostat-methode enkel voor de inactieven geldt, en omdat de aanpassingen voor inactieve mannen en inactieve 
vrouwen apart sommeren tot de globale aanpassing voor inactieven. De vaststelling in punt (5) sluit direct aan bij deze in 
punt (4). De oorzaak van het in punten (6) en (7) vermelde probleem met de klassieke methode is het toepassen van 
verschillende correctiefactoren voor mannen en vrouwen om numerieke consistentie te bekomen. Dit is een argument om 
voor de Eurostat-methode te kiezen. 

Dat de verschillen, na toepassing van de klassieke methode, die in de punten (6) en (7) worden aangehaald klein zijn, volgt 
uit het feit dat de globale correctiefactor (1,002354; zie vorige par.) slechts weinig verschilt van de correctiefactoren per 
geslacht (1,002366 voor mannen en 1,002343 voor vrouwen; zie hierboven). Voor andere opsplitsingen van de transitiematrix 
dan deze naar geslacht, kunnen grotere verschillen worden verwacht. 
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Tabel 8  Schatting van globale transities 2018Q3-2018Q4 met model LS-2, na correcties per geslacht voor numerieke 
inconsistentie 

Na toepassing van de klassieke methode om numerieke inconsistentie op te heffen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 151.540,70 72.093,71 77.288,70 300.923,12 300.215,88 300.923,12 300.215,88 
Werkend  46.251,92 4.559.222,94 191.042,68 4.796.517,55 4.785.248,91 4.796.517,55 4.785.248,91 
Inactief 92.610,04 173.416,30 3.066.855,99 3.332.882,33 3.325.058,21 3.332.882,33 3.344.858,21 
Totaal 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00 8.410.523,00 8.430.323,00 8.430.323,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00    

Na toepassing van de Eurostat-methode om numerieke inconsistentie op te heffen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 150.886,11 72.970,58 76.359,19 300.215,88 300.215,88 300.923,12 300.215,88 
Werkend  45.431,59 4.553.648,26 186.169,05 4.785.248,91 4.785.248,91 4.796.517,55 4.785.248,91 
Inactief 94.084,96 178.114,12 3.072.659,13 3.344.858,21 3.325.058,21 3.332.882,33 3.344.858,21 
Totaal 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00 8.410.523,00 8.430.323,00 8.430.323,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00    

 

Merk op dat model LS-2 ook als volgt kan geformuleerd worden: 

 STAT1 + STAT2 + SEX*STAT1 + SEX*STAT2 (LS-2a) 

Dat maakt duidelijk dat met model LS-2 niet alleen naar twee referentieverdelingen van IAB-statuut per geslacht wordt 
gekalibreerd, maar impliciet ook naar twee globale referentieverdelingen van IAB-statuut. Met model LS-1 wordt uitsluitend 
naar twee globale referentieverdelingen van IAB-statuut gekalibreerd. De globale referentieverdelingen voor het BQ 2018Q3 
zijn niet gelijk voor model LS-1 en model LS-2 als de klassieke methode om te corrigeren voor numerieke inconsistentie wordt 
toegepast. Zoals hierboven aangetoond, is dit niet direct het gevolg van het verschil tussen de modellen LS-1 en LS-2, maar 
van het verschil in de voorafgaande klassieke correctie voor numerieke inconsistentie. Voor beide modellen hebben we 
immers de minimaal noodzakelijke correctie uitgevoerd, nl. 

 een globale correctie als model LS-1 – d.i. STAT1 + STAT2 – wordt toegepast; 

 een correctie per geslacht als model LS-2 – d.i. SEX*(STAT1 + STAT2) – wordt toegepast. 

Om dit probleem van wijzigingen in de globale referentieverdelingen voor het BQ 2018Q3, bij toepassing van de klassieke 
methode voor opheffing van numerieke inconsistenties, op te lossen, kunnen we de correctie per geslacht ook toepassen als 
transitiematrices volgens model LS-1 worden gekalibreerd. Kalibratie volgens model LS-1, na toepassing van de klassieke 
methode per geslacht, resulteert in de schattingen en referentieverdelingen in Tabel 9 (bovenste luik). De schattingen van 
de transities in Tabel 9 komen zeer goed overeen met de schattingen in Tabel 3; de verschillen zijn te wijten aan de verschillen 
in de correctiemethode – globaal voor Tabel 3, per geslacht voor Tabel 9 – wat zich vooral uit in de verschillen in de 
gecorrigeerde referentieverdeling voor het BQ 2018Q3. Merk op dat er helemaal geen verschillen zijn als de Eurostat-
methode wordt toegepast. 

  



  |24| 

Tabel 9  Schatting van globale transities 2018Q3-2018Q4 met model LS-1, na correcties per geslacht voor numerieke 
inconsistentie 

Na toepassing van de klassieke methode om numerieke inconsistentie op te heffen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 151.285,55 71.737,77 77.899,79 300.923,12 300.215,88 300.923,12 300.215,88 
Werkend  46.349,33 4.559.447,69 190.720,53 4.796.517,55 4.785.248,91 4.796.517,55 4.785.248,91 
Inactief 92.767,78 173.547,49 3.066.567,06 3.332.882,33 3.325.058,21 3.332.882,33 3.344.858,21 
Totaal 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00 8.410.523,00 8.430.323,00 8.430.323,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00    

Na toepassing van de Eurostat-methode om numerieke inconsistentie op te heffen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 150.637,85 72.628,75 76.949,28 300.215,88 300.215,88 300.923,12 300.215,88 
Werkend  45.528,92 4.553.865,52 185.854,46 4.785.248,91 4.785.248,91 4.796.517,55 4.785.248,91 
Inactief 94.235,89 178.238,69 3.072.383,63 3.344.858,21 3.325.058,21 3.332.882,33 3.344.858,21 
Totaal 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00 8.410.523,00 8.430.323,00 8.430.323,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 290.402,66 4.804.732,96 3.335.187,38 8.430.323,00    

2.5 NC-methoden als kalibratiemodellen 

2.5.1 Inleiding 

Bij de NC-methoden die we in par. 2.4 hebben geïntroduceerd, d.w.z. de methoden om numerieke consistentie te realiseren 
tussen referentieverdelingen uit BQ en EQ, onderscheiden we twee klassen van methoden: de klassieke methoden, die we 
NC-C-methoden zullen noemen, en de Eurostat-methoden, die we NC-E-methoden zullen noemen. We illustreerden dat NC-
methoden noodzakelijk zijn vooraleer kalibratiemodellen op de LS – de zgn. LS-(kalibratie)modellen – kunnen toegepast 
worden. 

In deze paragraaf gaan we dieper in op de NC-methoden. Dat gebeurt in het licht van de latere uitbreiding of verfijning van 
de LS-kalibratiemodellen: die modellen zullen gedetailleerdere NC-methoden noodzakelijk maken. 

Het blijkt mogelijk en handig te zijn de NC-methoden zelf ook als kalibratiemodellen te formuleren en te hanteren; we spreken 
dan van NC-(kalibratie)modellen, en maken desgevallend onderscheid tussen NC-C-modellen en NC-E-modellen. Dat laat 
enerzijds toe de berekeningen voor het bekomen van de gewenste en noodzakelijke numerieke consistenties tussen IAB-
statuutverdelingen uit de BQ- en de EQ-steekproef (die beide gekalibreerd zijn) op een efficiënte en universele manier uit te 
voeren, zodat de (praktische) statisticus, die een welbepaald LS-model wil toepassen, snel de noodzakelijke numerieke 
consistenties kan verzekeren. Dat laat o.a. ook toe flexibel tussen LS-modellen te switchen, met de bedoeling diverse LS-
modellen te vergelijken en een finaal model te kiezen. Anderzijds laat dat ons ook toe een klare, formele beschrijving van de 
methoden of modellen, de vergelijking van modellen en de keuze van een finaal model te presenteren. 

NC-C-methoden blijken op een vanzelfsprekende wijze als kalibratiemodellen geformuleerd te kunnen worden; het betreft 
dan een kalibratie van de gekalibreerde BQ-steekproef naar geschatte verdelingen die volledig uit de gekalibreerde EQ-
steekproef worden bepaald. De formulering van NC-E-methoden als kalibratiemodellen ligt minder voor de hand. Het betreft 
hier een kalibratie van de gekalibreerde BQ-steekproef naar gecombineerde geaggregeerde informatie uit zowel de 
gekalibreerde EQ- als uit de gekalibreerde BQ-steekproef. De resulterende NC-E-modellen hebben bovendien een speciale 
eigenschap: kalibratietotalen kunnen negatief zijn. 

In de volgende subparagrafen presenteren we de hierboven reeds toegepaste NC-methoden als NC-kalibratiemodellen via 
hun lineaire structuur, bespreken we potentiële uitbreidingen van deze NC-modellen, alsook het mogelijk negatief zijn van 
kalibratietotalen voor de klasse van NC-E-modellen en de daaruit voortvloeiende keuze van de kalibratiemethode. Dit laatste 
wordt geïllustreerd met een voorbeeld. De mathematische formulering van NC-C- en NC-E-modellen wordt in bijlage C 
behandeld. 

Voor de algemene principes en terminologie van kalibratiemodellen verwijzen we naar bijlage B. 
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2.5.2 NC-C- en NC-E-modellen: varianten 

In par. 2.4 hebben we reeds volgende NC-methoden of -modellen toegepast om te corrigeren voor numerieke 
inconsistenties: 

 om met de klassieke methode de globale verdeling van IAB-statuut in het BQ aan te passen aan deze in het EQ: 

‘ 1’ (NC-C-1) 

 om met de klassieke methode de geslachtsspecifieke verdelingen van IAB-statuut in het BQ aan te passen aan deze 
in het EQ: 

 SEX (NC-C-2) 

 om met de Eurostat-methode de globale verdeling van IAB-statuut in het BQ aan te passen aan deze in het EQ: 

 STAT1 (NC-E-1) 

 om met de Eurostat-methode de geslachtsspecifieke verdelingen van IAB-statuut in het BQ aan te passen aan deze 
in het EQ: 

 SEX * STAT1 (NC-E-2) 

Model NC-C-1 levert precies één globale correctiefactor op, die wordt toegepast op het gekalibreerd gewicht van elke 
respondent in de BQ-steekproef. Voor model NC-E-1 kunnen we analoog stellen dat eveneens één globale correctiefactor 
resulteert, die echter slechts wordt toegepast op het gekalibreerd gewicht van elke inactieve respondent in de BQ-steekproef; 
de correctiefactor voor alle werkloze en werkende respondenten in de BQ-steekproef is precies 1. 

Model NC-C-2 levert precies twee correctiefactoren op, nl. één voor elk geslacht; de ene factor wordt toegepast op het 
gekalibreerd gewicht van elke mannelijke respondent in de BQ-steekproef, de andere op het gekalibreerd gewicht van elke 
vrouwelijke respondent in de BQ-steekproef. Voor model NC-E-2 kunnen we analoog stellen dat twee correctiefactoren 
resulteren, nl. één voor elk geslacht; de ene factor wordt toegepast op het gekalibreerd gewicht van elke mannelijke inactieve 
respondent in de BQ-steekproef, de andere op het gekalibreerd gewicht van elke vrouwelijke inactieve respondent in de BQ-
steekproef; de correctiefactor voor alle werkloze en werkende respondenten, zowel mannen als vrouwen, in de BQ-
steekproef is precies 1. 

In bijlage C tonen we formeel mathematisch aan dat niet alleen de NC-C-, maar ook de NC-E-methoden als kalibratiemodellen 
kunnen behandeld worden; wat o.m. bovenstaande notatie via de lineaire structuur verklaart. Dat laat verdere verfijning en 
efficiënte toepassing – mits ontwikkeling van geschikte software – van NC-modellen toe via het opnemen van meer 
achtergrondvariabelen in die modellen. Dat is nodig met het oog op de uitbreiding (zie par. 2.6) van de kalibratiemodellen 
LS-1 en LS-2, als transitiematrices naar andere achtergrondvariabelen dan (alleen maar) geslacht dienen opgesplitst te 
worden. Volgende modellen bieden eveneens een mogelijkheid om te corrigeren voor numerieke inconsistenties tussen 
referentieverdelingen: 

 SEX * REG1 * EDU1 * AGE1 * NAT1 (NC-C-3) 

 (SEX * REG1 * EDU1 * AGE1 * NAT1) * STAT1 (NC-E-3) 

Merk op dat de NC-C-modellen 1 t.e.m. 3 en de NC-E-modellen 1 t.e.m. 3 alle van het type “post-stratificatie” zijn. Dat 
betekent dat i.h.a. (unieke) correctiefactoren apart per cel in de kruising van alle betrokken variabelen kunnen berekend 
worden, waarvoor geen gesofisticeerde software vereist is. Voor NC-E-3 geldt, zoals voor NC-E-1 en NC-E-2, dat de 
correctiefactoren voor werklozen en werkenden altijd 1 zijn. 

Model NC-C-3 vereist dat voor elke cel in de kruising van de betrokken kalibratievariabelen minstens één respondent werd 
gevonden in de BQ-steekproef, en dat een schatting van het populatiecijfer op basis van de EQ-steekproef kan berekend 
worden. Als dat niet het geval is, dan moet model NC-C-3 “vereenvoudigd” worden, wat bijvoorbeeld kan door: 

(i) een of meer variabelen te hergroeperen; 

(ii) af te zien van de volledige kruising van de kalibratievariabelen; 

(iii) een of meer kalibratievariabelen te laten vallen; 

(iv) een combinatie van (i), (ii) en/of (iii). 

Enkele varianten van NC-C-3 zijn, bijvoorbeeld: 
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 SEX * REG1 * EDU1 * AGE1 * NAT1 (NC-C-3a) 

 SEX + REG1 + EDU1 + AGE1 + NAT1 (NC-C-3b) 

 SEX * AGE1 + REG1 + NAT1 * EDU1 (NC-C-3c) 

 SEX * AGE1 + REG1 + NAT1 * EDU1 (NC-C-3d) 

waarin AGE1 en AGE1 groeperingen zijn van AGE1, en NAT1 een groepering is van NAT1 (zie par. 2.1). 

Een eventueel noodzakelijke vereenvoudiging van model NC-E-3 kan volgens dezelfde redenering bekomen worden, met 
dien verstande dat STAT1 niet gewijzigd wordt, dat de vereenvoudiging binnen de haken plaatsvindt, en dat bijgevolg STAT1 
steeds voorkomt in de kruising met elke weerhouden term binnen de haken: 

 (SEX * REG1 * EDU1 * AGE1 * NAT1) * STAT1 (NC-E-3a) 

 (SEX + REG1 + EDU1 + AGE1 + NAT1) * STAT1 (NC-E-3b) 

 (SEX * AGE1 + REG1 + NAT1 * EDU1) * STAT1 (NC-E-3c) 

 (SEX * AGE1 + REG1 + NAT1 * EDU1) * STAT1 (NC-E-3d) 

Statbel heeft de nodige SAS®-macro’s ontwikkeld om, samen met CALMAR2, dergelijke modellen gemakkelijk te kunnen 
toepassen; zie bijlage B.6. 

De keuze van een NC-C- of NC-E-model zal uiteindelijk afhangen van de finale keuze van het LS-model: zie par. 2.6. 

Ten slotte merken we op dat alle NC-modellen geformuleerd zijn in termen van de achtergrondvariabelen en het IAB-statuut 
in het BQ, wat volgt uit het feit dat de BQ-steekproef wordt gekalibreerd, en dat daardoor de gekalibreerde gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵 
van de respondenten in de BQ-steekproef worden gecorrigeerd. 

2.5.3 Eventueel negatieve kalibratietotalen en keuze van de kalibratiemethode 

2.5.3.1 NC-C-modellen 

NC-C-modellen leiden (normaliter) altijd tot positieve kalibratietotalen. Deze totalen geven immers de verdeling weer van de 
achtergrondvariabelen – marginaal en/of gezamenlijk – die in het kalibratiemodel zijn opgenomen, en zijn (in deze analyse) 
sommen van positieve gekalibreerde gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐵𝐵   voor de respondenten 𝑖𝑖 in de EQ-steekproef.11 

De varianten NC-C-1 t.e.m. 3 en NC-C-3a van NC-C-modellen zijn, zoals reeds gezegd, van het type “post-stratificatie”. Dat 
betekent dat de keuze van de kalibratiemethode (lineair, exponentieel, …) geen invloed heeft op de oplossing voor de 
correctiefactoren in het stelsel van kalibratievergelijkingen, en dat deze modellen volledig bepaald zijn door hun lineaire 
structuur. Met de eis dat voor de respondenten in de te kalibreren steekproef (in onderhavig geval in de BQ-steekproef van 
respondenten) met dezelfde waarden voor alle kalibratievariabelen – d.i. een “cel” in de volledige kruising van de 
kalibratievariabelen – eenzelfde correctiefactor wordt bekomen, kan die correctiefactor apart voor elke cel worden 
berekend, nl. als de ratio tussen het overeenkomstige kalibratietotaal en de som van de initiële gewichten van de eenheden 
in de cel in de te kalibreren steekproef. (Hiervoor is bovendien geen gesofisticeerde software nodig.) 

Voor varianten van NC-C-modellen die niet van het post-stratificatietype zijn, zoals bv. NC-C-3b t.e.m. d, moet wel een 
kalibratiemethode worden gekozen. We gaan hier niet verder op in, omdat dit probleem welbekend is in kalibratietheorie, 
en omdat we uiteindelijk niet kiezen voor een NC-C-model, maar voor een NC-E-model om problemen van numerieke 
inconsistentie op te lossen vooraleer een LS-model op de LS toe te passen. 

2.5.3.2 NC-E-modellen 

In bijlage C, in subpar. C.3, argumenteren we Statbels keuze voor de lineaire methode bij toepassing van NC-E-modellen, 
vermits deze kunnen leiden tot negatieve kalibratietotalen. We illustreren dat in volgende subpar. 2.5.4. 

 
11 In een zeldzaam praktisch geval kunnen sommige gekalibreerde gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐸𝐸 nul zijn, en dan zijn kalibratietotalen gelijk aan nul mogelijk. We negeren 
deze mogelijkheid in onze uiteenzettingen. 
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Dat impliceert dat zelfs voor NC-E-modellen van het type post-stratificatie, zoals NC-E-1 t.e.m. 3 en NC-E-3a, de 
kalibratiemethode goed moet gekozen worden (om bv. CALMAR2 te kunnen toepassen). Immers, negatieve kalibratietotalen 
kunnen alleen maar gebruikt worden als er één of meer negatieve correctiefactoren resulteren uit de toepassing van een NC-
E-model. Dat sluit bv. de exponentiële methode uit, want die laat geen negatieve correctiefactoren toe; de logit-methode 
zou kunnen, mits een negatieve ondergrens voor de correctiefactoren te hanteren; enz. Uiteindelijk kiezen we altijd voor de 
lineaire methode bij de toepassing van NC-E-modellen, dus ook bij modellen zoals NC-E-3b t.e.m. d die niet van het post-
stratificatietype zijn. De lineaire methode is altijd toepasbaar als negatieve kalibratietotalen optreden (en in dat geval zullen 
gegarandeerd ook negatieve correctiefactoren worden gevonden). Merk op dat ook als alle kalibratietotalen positief zijn, de 
lineaire methode tot negatieve correctiefactoren kan leiden. In de context van het realiseren van numerieke consistentie via 
NC-modellen stelt dat geen probleem, vermits die onderliggende resultaten niet moeten geïnterpreteerd en gepubliceerd 
worden, wat daarentegen wel het geval is voor de resultaten – de transitiematrices – van het toepassen van LS-modellen. 

Zoals in hetgeen voorafging, volstaat het bijgevolg NC-E-modellen voor te stellen d.m.v. hun lineaire structuur, wegens de 
impliciete keuze voor de lineaire kalibratiemethode. 

2.5.4 Voorbeeld: NC-E-model met negatieve kalibratietotalen 

Stel dat we voor het kwartaalkoppel 2018Q3-2018Q4 post-stratificatiemodel NC-E-3a willen toepassen om numerieke 
consistentie tussen BQ en EQ te realiseren. Tabel 10 toont alle 13 cellen 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑏𝑏 in de kruising12 van de zes 
kalibratievariabelen SEX, REG1, EDU1, AGE1, NAT1 en STAT1 (geïndexeerd met resp. 𝑠𝑠, 𝑠𝑠, 𝑠𝑠, 𝑠𝑠, 𝑛𝑛 en 𝑏𝑏) waarvoor een negatief 
kalibratietotaal 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵  wordt bekomen (zie bijlage C.1 voor de notaties). Uiteraard kan dit alleen voor 𝑏𝑏 = 3 (inactieven). 
Voor de eerste lijn in Tabel 10 geldt: 

𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵 + �𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 �
= 2307,35 + (12355,88 − 16446,84)
= 2307,35 − 4090,96
= −1783,61

 

Hieruit volgt “manueel” de negatieve correctiefactor: 

𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3 = 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵� = −1783,61

2307,35� = −0,77301 

waarmee de gekalibreerde gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵 , voor alle 𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛3, worden vermenigvuldigd. Dezelfde negatieve 

correctiefactoren (voor in totaal 94 respondenten in de 13 cellen 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛3) worden ook bekomen door toepassing van 
CALMAR2, met de lineaire methode. 

  

 
12 De volledige kruising van SEX, REG1, EDU1, AGE1, NAT1 en STAT1 bevat maximaal 648 niet-lege cellen. In de praktijk zijn er, voor kwartaalkoppel 2018Q3-
2018Q4, slechts 585 niet-lege cellen. Soms is dat (eerder) structureel: in leeftijdsklasse 65-74 (𝑠𝑠 = 6) zijn er meestal geen werklozen (𝑏𝑏 = 1); soms is dat 
toevallig (door relatief kleine steekproeven), bv. cel (1,1,2,15-24,2,1) is leeg: er zijn geen werkloze mannelijke, middengeschoolde, 15-24-jarige, niet-
Belgische respondenten in Brussel. 
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Tabel 10  Negatieve kalibratietotalen onder model NC-E-3, resulterend in negatieve correctiefactoren 

SEX 
(𝑠𝑠) 

REG1 
(𝑠𝑠) 

EDU1 
(𝑠𝑠) 

AGE1 
(𝑠𝑠) 

NAT1 
(𝑛𝑛) 

STAT1 
(𝑏𝑏) 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵  𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵  𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐸𝐸𝐵𝐵  𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵  𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3 

1 1 2 35-44 1 3 2307,35 16446,84 12355,88 -1783,61 -0,77301 

1 1 3 35-44 1 3 966,19 22975,53 20015,91 -1993,42 -2,06317 

1 2 3 35-44 1 3 4451,36 167041,99 159310,30 -3280,33 -0,73693 

1 2 3 45-54 2 3 1139,72 16865,93 15383,81 -342,40 -0,30042 

1 2 3 55-64 2 3 514,89 8689,63 5580,80 -2593,93 -5,03780 

1 3 1 25-34 2 3 1134,26 5865,31 3257,67 -1473,38 -1,29898 

1 3 2 45-54 2 3 1703,68 16738,28 9267,72 -5766,89 -3,38496 

1 3 3 25-34 2 3 1452,33 9950,56 8455,55 -42,68 -0,02939 

1 3 3 45-54 1 3 2974,05 77765,55 72537,33 -2254,17 -0,75795 

2 1 2 45-54 1 3 1460,67 15947,48 13249,76 -1237,05 -0,84691 

2 1 2 45-54 2 3 604,60 5927,60 4395,32 -927,68 -1,53438 

2 1 3 35-44 1 3 1876,05 24685,11 20755,26 -2053,80 -1,09475 

2 2 3 35-44 1 3 6220,97 210030,97 197009,83 -6800,18 -1,09311 

Hoewel NC-E-3a een post-stratificatiemodel is, kan, omwille van de negatieve kalibratietotalen, de kalibratiemethode in 
CALMAR2 niet willekeurig gekozen worden. Kiezen we bijvoorbeeld voor de raking ratio-methode, dan komt CALMAR2 wel 
tot convergentie, maar de kalibratievergelijkingen zijn niet voldaan voor de 13 cellen in Tabel 10: voor deze cellen maakt 
CALMAR2 de correctiefactor 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3 uiteindelijk nul (voor alle andere cellen is de correctiefactor wel correct). 

Als model NC-E-3b, d.w.z. (SEX + REG1 + EDU1 + AGE1 + NAT1) * STAT1, wordt toegepast voor 2018Q3-2018Q4, dan zijn er 
geen negatieve kalibratietotalen: de negatieve totalen 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵  voor de 13 cellen in Tabel 10 gaan dan op in de positieve 
totalen 𝑇𝑇�𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵, 𝑇𝑇�𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵, 𝑇𝑇�𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵, 𝑇𝑇�𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵 en 𝑇𝑇�𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵. CALMAR2 produceert dan, zelfs met de lineaire methode, geen negatieve 
correctiefactoren 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3. Gebruiken we de raking ratio-methode, dan convergeert CALMAR2 nog steeds; de 
correctiefactoren voor 𝑏𝑏 = 3 verschillen relatief zeer weinig van deze die met de lineaire methode resulteren; voor 𝑏𝑏 = 1 en 
2 zijn zoals verwacht voor beide methoden alle 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 precies gelijk aan 1. 

Niets sluit uit dat voor andere kwartaalkoppels sommige kalibratietotalen voor een niet-post-stratificatie NC-E-model toch 
negatief zijn. Daarom opteren we steeds voor de lineaire methode bij toepassing van een NC-E-model. 

2.6 Basiskalibratiemodellen, met opsplitsing naar meerdere achtergrondvariabelen 

2.6.1 Stand van zaken 

In par. 2.4 hebben we aangetoond hoe kalibratiemodellen kunnen opgebouwd worden als transitiematrices enkel voor de 
totale Belgische populatie en per geslacht dienen coherent te zijn met de kwartaalcijfers voor IAB-statuut: dat leidde tot 
model LS-2 voor kalibratie van de LS’en. In par. 2.5 behandelden we het onderliggende probleem van incoherentie tussen de 
BQ- en EQ-cijfers voor IAB-statuut. Het besluit van deze twee paragrafen is als volgt: 

 als (LS-1) STAT1 + STAT2 wordt toegepast met de bedoeling een globale transitiematrix te schatten, waarvan 
de marginalen coherent zijn met de verdeling van IAB-statuut in BQ en EQ, dan kunnen de gekalibreerde 
steekproeven voor BQ en EQ coherent gemaakt worden via een (minimaal) model (NC-C-1) 1 of (NC-E-1) 
STAT1; 

 als (LS-2) SEX*(STAT1 + STAT2) wordt toegepast met de bedoeling transitiematrices per geslacht te 
schatten, waarvan de marginalen coherent zijn met de verdelingen van IAB-statuut in BQ en EQ, dan kunnen 
de gekalibreerde steekproeven voor BQ en EQ coherent gemaakt worden via een (minimaal) model (NC-C-
2) SEX of (NC-E-2) SEX*STAT1. 

Merk op dat het ook mogelijk is LS-1 te combineren met een (niet-minimaal) model NC-C-2 of NC-E-2: er wordt dan meer NC 
tussen de kwartaalsteekproeven gerealiseerd dan (minimaal) nodig is om de globale transitiematrix coherent te maken met 
de BQ- en EQ-verdeling van IAB-statuut. De gerealiseerde NC tussen de kwartaalsteekproeven wordt dan niet volledig benut, 
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en de uitsplitsing van de transitiematrix naar geslacht reflecteert niet de NC per geslacht tussen de kwartaalsteekproeven in 
die zin dat de geslachtsspecifieke verdelingen van IAB-statuut niet worden gereproduceerd. We kunnen stellen dat modellen 
NC-C-2 en NC-E-2 overbepaald zijn om LS-1 toe te passen. 

Het is echter i.h.a. niet mogelijk om LS-2 met NC-C-1 of NC-E-1 te combineren: de gerealiseerde globale NC tussen de 
kwartaalsteekproeven volstaat niet om LS-2 succesvol toe te passen. 

Een bijkomende conclusie die uit par. 2.4 volgt, is dat het gebruik van NC-E-modellen voordelen heeft t.o.v. het gebruik van 
NC-C-modellen. Daarom zullen we in hetgeen volgt enkel nog met NC-E-modellen werken. De specifieke technische 
moeilijkheden die zich met deze modellen kunnen voordoen, werden behandeld in par. 2.5.3. 

2.6.2 Uitbreiding van doelstellingen en modellen 

Statbel stelde zich als doel vanaf 2021 transitiematrices te publiceren voor diverse bevolkingsgroepen: niet alleen voor de 
totale Belgische populatie, maar ook per geslacht, per regio, per onderwijsniveau, per leeftijdsklasse en per 
nationaliteitsklasse. Het is gewenst dat de marginalen voor elke gepubliceerde transitiematrix coherent zijn met eerder 
gepubliceerde kwartaalcijfers voor IAB-statuut. 

Om deze doelstelling te bereiken, kan volgende combinatie van kalibratiemodellen worden toegepast: 

 (SEX + REGt + EDUt + AGEt + NATt) * (STAT1 + STAT2) (LS-3) 

 (SEX * REG1 * EDU1 * AGE1 * NAT1) * STAT1 (NC-E-3a) 

Hierin staat REGt voor zowel REG1 als REG2 (d.i. regio van woonplaats van de respondent in BQ resp. EQ), omdat woonplaats 
kan veranderen tussen BQ en EQ; idem voor EDUt, AGEt en NATt; zie par. 2.1. De formulering voor LS-3 is een beknopte 
manier om volgende lineaire structuur weer te geven: 

 (SEX + REG1 + EDU1 + AGE1 + NAT1) * STAT1 + (SEX + REG2 + EDU2 + AGE2 + NAT2) * STAT2 

omdat vanzelfsprekend de versies REG1, EDU1, AGE1 en NAT1 van de achtergrondvariabelen in het BQ gecombineerd worden 
met de versie STAT1 voor IAB-statuut in het BQ, en de versies REG2, EDU2, AGE2 en NAT2 van de achtergrondvariabelen in 
het EQ met de versie STAT2 voor IAB-statuut in het EQ. Merk op dat – althans in de praktijk van Statbel – tot nu toe SEX voor 
geen enkele respondent van waarde verandert tussen BQ en EQ. 

De term REG1*STAT1 in LS-3 impliceert dat voor elke regio de transitiematrix marginaal coherent is met de via NC-E-3a 
bekomen gecorrigeerde geschatte verdeling van IAB-statuut in BQ, en de term REG2*STAT2 in LS-3 impliceert dat voor elke 
regio de transitiematrix marginaal coherent is met de (ongewijzigde) geschatte verdeling van IAB-statuut in EQ. Analoog voor 
de andere achtergrondvariabelen.13 Dit is duidelijk een uitbreiding van model LS-2. Model LS-3 laat dus toe de doelstelling te 
bereiken; model NC-E-3a biedt een manier om de daartoe vereiste NC tussen geschatte IAB-statuutverdelingen in BQ en EQ 
te realiseren. 

Tabel 11 geeft de transitiematrix per geslacht na toepassing van de kalibratiemodellen LS-3 en NC-E-3a. Deze resultaten zijn 
vergelijkbaar met deze in het tweede luik van Tabel 6, die werden bekomen na toepassing van kalibratiemodellen (LS-2) 
SEX*(STAT1 + STAT2) en (NC-E-2) SEX*STAT1. De marginalen van de transitiematrices zijn, op afrondingsfouten na, in beide 
tabellen gelijk. De transitiecijfers zelf verschillen, wat te wijten is aan het verschil tussen modellen LS-3 en LS-2. Het grootste 
absolute verschil (in absolute waarde) is 12.732,95 voor mannen die werkend zijn in zowel 2018Q3 als 2018Q4; het grootste 
relatieve verschil (in absolute waarde) is 11,29% voor mannen die werkend zijn in 2018Q3 en inactief in 2018Q4. Het grootste 
verschil tussen geschatte transitiepercentages bedraagt (in absolute waarde) 1,9 procentpunt, voor mannen die werkloos 
zijn in 2018Q3 en werkend in 2018Q4. 

  

 
13 In bepaalde gevallen is een kleine perturbatie van de LS nodig om een LS-model te kunnen toepassen, en om zodoende de gewenste coherenties te 
kunnen realiseren. Dit wordt verder besproken en geïllustreerd in bijlage D. 
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Tabel 11  Schatting van geslachtsspecifieke transities 2018Q3-2018Q4 met model LS-3, na correcties voor numerieke 
inconsistentie met model NC-E-3a 

Mannen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 89.572,22 47.673,26 33.364,51 170.610,00 170.610,00 171.013,58 170.610,00 
Werkend  27.518,78 2.401.933,68 100.680,43 2.530.132,89 2.530.132,88 2.536.117,96 2.530.132,88 
Inactief 48.426,27 97.909,88 1.357.694,98 1.504.031,13 1.494.108,13 1.497.642,47 1.504.031,13 
Totaal 165.517,27 2.547.516,82 1.491.739,93 4.204.774,02 4.194.851,00 4.204.774,00 4.204.774,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 165.517,27 2.547.516,81 1.491.739,92 4.204.774,00    

Vrouwen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 59.955,47 30.714,59 38.935,82 129.605,88 129.605,88 129.909,54 129.605,88 
Werkend  20.804,83 2.134.385,85 99.925,36 2.255.116,03 2.255.116,03 2.260.399,59 2.255.116,03 
Inactief 44.125,10 92.115,72 1.704.586,29 1.840.827,10 1.830.950,09 1.835.239,87 1.840.827,09 
Totaal 124.885,40 2.257.216,16 1.843.447,47 4.225.549,02 4.215.672,00 4.225.549,00 4.225.549,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 124.885,40 2.257.216,15 1.843.447,46 4.225.549,00    

Model NC-E-3a (indien toepasbaar) garandeert dat de kalibratietotalen in model LS-3 coherent zijn, zodat LS-3 kan toegepast 
worden. Het post-stratificatiemodel NC-E-3a kan zonder gesofisticeerde software worden toegepast, maar is in zekere zin 
overbepaald om LS-3 te kunnen toepassen. Immers, het garandeert niet alleen de NC tussen de marginale verdelingen van 
IAB-statuut in BQ en EQ per geslacht, per regio, … apart, maar ook voor elke mogelijke combinatie van de vijf 
achtergrondvariabelen. Een dusdanig gedetailleerde NC is slechts nodig als we volgende combinatie van modellen zouden 
willen toepassen: 

 (SEX * REG1 * EDU1 * AGE1 * NAT1) * STAT1 (NC-E-3a) 

 (SEX * REGt * EDUt * AGEt * NATt) * (STAT1 + STAT2) (LS-3a) 

wat noodzakelijk zou zijn als we per combinatie van SEX, REG, EDU, AGE en NAT een transitiematrix zouden willen produceren 
waarvan de marginalen coherent zijn met de eerder gepubliceerde kwartaalcijfers voor IAB-statuut. Voor het koppel 2018Q3-
2018Q4 is model LS-3a echter niet toepasbaar, in se omdat de LS te klein is; meer bepaald: 

• voor de kruising SEX * REG1 * EDU1 * AGE1 * NAT1 * STAT1 zijn er 37 cellen leeg in de LS, maar niet in de BQ-
steekproef; 

• voor de kruising SEX * REG2 * EDU2 * AGE2 * NAT2 * STAT2 zijn er 45 cellen leeg in de LS, maar niet in de EQ-
steekproef. 

Volgende modelcombinatie volstaat om het oorspronkelijk gestelde doel te bereiken: 

 (SEX + REG1 + EDU1 + AGE1 + NAT1) * STAT1 (NC-E-3b) 

 (SEX + REGt + EDUt + AGEt + NATt) * (STAT1 + STAT2) (LS-3) 

want voor model LS-3 is NC-E-3b het minimale model om NC tussen BQ en EQ te realiseren. Deze modelcombinatie leidt 
eveneens tot Tabel 11, wat bijgevolg aantoont dat NC-E-3a overbepaald is voor LS-3. 

Aan LS-3 zullen we nog een extra term toevoegen, om uiteindelijk tot een finale modelcombinatie te komen die wordt toepast 
om de gepubliceerde transitiematrices te bekomen. Dit wordt in volgende par. 2.7 behandeld. 
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2.7 Finaal kalibratiemodel, met toevoeging van structuurterm(en) 

Hoewel met model LS-3 de doelstellingen volledig worden bereikt, voegen we nog een term SEX*AGE2*REG2 toe, om tot 
model LS-4 te komen: 

 (SEX * REG1 * EDU1 * AGE1 * NAT1) * STAT1 (NC-E-3a) 

 SEX*AGE2*REG2 + (SEX + REGt + EDUt + AGEt + NATt) * (STAT1 + STAT2) (LS-4) 

Het toevoegen van de term SEX*AGE2*REG2 verandert niets aan de keuze van het NC-E-model (hierna bespreken we waarom 
uiteindelijk NC-E-3a, en niet NC-E-3b, werd gekozen). Het is uiteindelijk deze modelcombinatie die door Statbel wordt 
toegepast om de transitiematrices te produceren. 

Tabel 12 geeft de transitiematrix per geslacht na toepassing van de kalibratiemodellen LS-4 en NC-E-3a.14 Deze resultaten 
zijn vergelijkbaar met deze in Tabel 11, die werden bekomen na toepassing van kalibratiemodellen LS-3 en NC-E-3a. De 
marginalen van de transitiematrices zijn, op afrondingsfouten na, in beide tabellen gelijk. De transitiecijfers zelf verschillen 
relatief weinig: het grootste absolute verschil (in absolute waarde) is 932,35 voor mannen die inactief zijn in zowel 2018Q3 
als 2018Q4; het grootste relatieve verschil (in absolute waarde) is 1,25% voor mannen die werkloos zijn in 2018Q3 en inactief 
in 2018Q4. Het grootste verschil tussen geschatte transitiekansen bedraagt (in absolute waarde) 0,3 procentpunt, voor 
mannen die werkloos zijn in zowel 2018Q3 als 2018Q4. De t.o.v. LS-3 toegevoegde term SEX*AGE2*REG2 in LS-4 heeft dus 
slechts een beperkt effect op de transitiematrices per geslacht. 

Tabel 12  Schatting van geslachtsspecifieke transities 2018Q3-2018Q4 met model LS-4, na correcties voor numerieke 
inconsistentie met model NC-E-3a 

Mannen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 90.155,76 47.506,15 32.948,09 170.610,00 170.610,00 171.013,58 170.610,00 
Werkend  27.368,15 2.402.600,26 100.164,51 2.530.132,92 2.530.132,88 2.536.117,96 2.530.132,88 
Inactief 47.993,36 97.410,44 1.358.627,33 1.504.031,14 1.494.108,13 1.497.642,47 1.504.031,13 
Totaal 165.517,27 2.547.516,85 1.491.739,93 4.204.774,05 4.194.851,00 4.204.774,00 4.204.774,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 165.517,27 2.547.516,81 1.491.739,92 4.204.774,00    

Vrouwen 
IAB-statuut 
2018Q3 

IAB-statuut 2018Q4  Ref.verdeling 2018Q3 
Werkloos Werkend Inactief Totaal (a) (b) (c) 

Werkloos 60.299,26 30.824,17 38.482,45 129.605,89 129.605,88 129.909,54 129.605,88 
Werkend  20.841,99 2.133.679,02 100.595,03 2.255.116,05 2.255.116,03 2.260.399,59 2.255.116,03 
Inactief 43.744,14 92.712,98 1.704.370,01 1.840.827,13 1.830.950,09 1.835.239,87 1.840.827,09 
Totaal 124.885,40 2.257.216,17 1.843.447,49 4.225.549,06 4.215.672,00 4.225.549,00 4.225.549,00 
Ref.verdeling 
2018Q4 124.885,40 2.257.216,15 1.843.447,46 4.225.549,00    

Waarom dan die extra term? De betekenis van de term SEX*AGE2*REG2 is dat de samenstelling of structuur volgens de 
variabelen SEX, AGE2 en REG2 van de populatie 15-74-jarigen, zoals geschat in het EQ, wordt geïntroduceerd in de 
gekalibreerde LS. Uiteraard doet de term (SEX + REG2 + EDU2 + AGE2 + NAT2) * STAT2, dat ook reeds in zekere mate, want 
deze impliceert o.a. de termen SEX, AGE2 en REG2, wat de marginale verdelingen van deze variabelen in de LS introduceert. 
De term SEX*AGE2*REG2 voegt daar nog de gezamenlijke verdelingen (twee aan twee, en voor alle drie de variabelen samen) 
aan toe. 

De extra term – die we een structuurterm zullen noemen – is geïnspireerd op de technieken die Eurostat (2015b) beschrijft; 
we komen hier in volgende par. 2.8 nog op terug. 

Na toepassing van om het even welke modelcombinatie, kunnen tal van opsplitsingen van de transitiematrices worden 
gemaakt. Zo zou bijvoorbeeld een opsplitsing naar provincie (NUTS2-niveau; variabele PROV2 naar analogie met REG2) 
kunnen worden gemaakt, ook al zit slechts regio (NUTS1-niveau; variabele REG2) in de modelcombinatie (vb. LS-4 met NC-E-

 
14 Zoals model LS-3 vereist ook model LS-4 (voor 2018Q3-2018Q4) een perturbatie van de LS. Zie voetnoot 13 en bijlage D. 
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3a), of zelfs als regio niet in de modelcombinatie zit (vb. LS-2 met NC-E-2). Een ander voorbeeld: na toepassing van 
modelcombinatie LS-4 met NC-E-3a – het finale model dat Statbel momenteel gebruikt voor publicaties – kunnen 
transitiematrices voor elke combinatie van SEX en AGE2 worden gemaakt. De marginalen in die transitiematrices zullen i.h.a. 
niet coherent zijn met de kwartaalcijfers, maar de structuurterm zorgt er mogelijk wel voor dat de marginalen de 
kwartaalcijfers beter benaderen. De ideale manier om de marginalen in de cellen van de kruising SEX×AGE2 coherent te 
maken met de kwartaalcijfers, is model LS-4 uit te breiden tot SEX*AGE2*REG2 + (SEX + REGt + EDUt + AGEt + NATt + 
SEX*AGEt) * (STAT1 + STAT2); dergelijke uitbreidingen kunnen echter tot problemen ten gevolge van een te kleine LS leiden, 
zoals geïllustreerd werd door de falende toepassing van modelcombinatie LS-3a met NC-E-3a. 

Natuurlijk is SEX*AGE2*REG2 niet de enige potentieel nuttige structuurterm; andere voorbeelden zijn SEX*AGE2, SEX*REG2, 
AGE2*REG2, REG2*NAT2, PROV2, SEX*PROV2, PROV2*AGE2*NAT2, enz. Statbels finale keuze voor structuurterm 
SEX*AGE2*REG2 is eerder willekeurig; verdere studie kan eventueel tot “optimalere” structuurtermen leiden. 

Een ander mogelijk effect van een structuurterm is de reductie van de variantie, m.a.w. een verhoging van de precisie van de 
geschatte transitiecijfers. Dit aspect verdient verder onderzocht te worden, en hangt samen met het bepalen van “optimale” 
structuurtermen, en bijgevolg van “optimale” LS-modellen voor de productie van transitiematrices. 

Ten slotte merken we op dat Statbel, samen met LS-4, niet het eenvoudigere maar voldoende model NC-E-3b, maar wel het 
gedetailleerdere model NC-E-3a, heeft gekozen om de transitiematrices te schatten en te publiceren, omdat op het moment 
van de productie en publicatie van de transitiematrices de software (in SAS®, met CALMAR2 en Statbels eigen generieke 
macro’s) voor toepassing van modellen zoals NC-E-3b nog niet op punt stond. De transitiematrices in Tabel 12 zijn via Statbels 
website terug te vinden in het downloadbare Excelbestand EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx, in werkblad 2018Q3-Q4, lijnen 16 
t.e.m. 28. Hetzelfde Excelbestand bevat tal van andere transitiematrices: voor andere kwartaalkoppels, en voor andere 
opsplitsingen. Een analoog Excelbestand EAK_TRANSITIE_NL_JQ_P.xlsx bevat de kwartaalspecifieke jaartransities, die 
eveneens met de modelcombinatie NC-E-3a en LS-4 worden geschat. 

2.8 Eurostats stapsgewijze aanpak, en vergelijking met Statbels methode 

In deze paragraaf bespreken we Eurostats werkwijze (Eurostat, 2015b). We doen dat op beknopte manier in de hierboven 
gehanteerde terminologie, om de overeenkomsten/verschillen met Statbels finale model duidelijk te maken. 

Gebruikmakend van de notatie van deze analyse (zie bijlage C.1 en par. 2.5.4) gebruikt Eurostat (2015b) de 
achtergrondvariabelen 

 SEX (“sex”), waarvan we de klassen aanduiden met de index 𝑠𝑠, en 

 AGE2 (“10-year age group”, met klassen 15-24, 25-34, … 65-74), waarvan we de klassen aanduiden met de 
index 𝑠𝑠� (we gebruikten eerder index 𝑠𝑠 voor de klassen van variabele AGE1), 

en de studievariabelen 

 STAT1 (IAB-statuut in het BQ), waarvan we de klassen aanduiden met de index 𝑏𝑏, en 

 STAT2 (IAB-statuut in het EQ), waarvan we de klassen aanduiden met de index 𝑏𝑏�. 

Voor een gegeven kwartaalkoppel hebben alle personen 𝑖𝑖 in de LS een initieel gewicht 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵 . Daaruit berekent Eurostat 

(2015b) voor elk van de 12 combinaties 𝑠𝑠𝑠𝑠� van SEX en AGE2 een initiële transitiematrix. Elk van deze transitiematrices wordt 
gecorrigeerd naar de geschatte verdeling van IAB-statuut in het EQ (STAT2) voor de subpopulatie 𝑠𝑠𝑠𝑠�. Deze eerste correctie 
komt in onze modelmatige aanpak overeen met een kalibratie van de volledige LS volgens het post-stratificatiemodel 

 (SEX * AGE2) * STAT2 (LS-0a) 

De correctiefactoren kunnen we noteren als 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠� ; het resultaat van deze eerste correctie is een nieuw gewicht 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵 voor 

elke persoon 𝑖𝑖 in de LS. Daaruit resulteert een aangepaste transitiematrix voor elke combinatie 𝑠𝑠𝑠𝑠�, gebaseerd op de nieuwe 
gewichten 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐵𝐵. 

Een tweede correctie van de LS wordt door Eurostat (2015b) als volgt voorbereid: 

 De aangepaste transitiematrices worden voor elk geslacht 𝑠𝑠 gesommeerd over de leeftijdsklassen 𝑠𝑠�, wat 
twee geslachtsspecifieke aangepaste transitiematrices oplevert. 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_JQ_P.xlsx
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 Voor elk geslacht 𝑠𝑠 en voor de volledige leeftijdsklasse 15-74, wordt de geschatte verdeling van IAB-statuut 
in het BQ (STAT1) aangepast om consistent te zijn met de verdeling van IAB-statuut in het EQ (STAT2). Dit 
gebeurt door (per geslacht 𝑠𝑠) het geschatte aantal inactieven in het BQ aan te passen, zodat (per geslacht 
𝑠𝑠) de sommen van de geschatte aantallen werkenden, werklozen en inactieven in het BQ en het EQ gelijk 
zijn. Deze aanpassing komt in onze modelmatige aanpak overeen met een kalibratie van de BQ-steekproef 
van 15-74-jarigen, die elk een gewicht 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵 bezitten, volgens het NC-E-model 

 SEX * STAT1 (NC-E-0) 

Dit levert voor elke persoon 𝑖𝑖 in de BQ-steekproef een nieuw gewicht 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵  op. Merk op dat de correctiefactoren 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 gelijk 

zijn aan 1 voor 𝑏𝑏 = 1 (werkenden) en 𝑏𝑏 = 2 (werklozen). Merk ook op dat model NC-E-0 hetzelfde is als model NC-E-2 (zie 
par. 2.5.2). 

Vervolgens gebruikt Eurostat (2015b) de IPF-methode om de twee geslachtsspecifieke aangepaste transitiematrices te 
corrigeren naar de overeenkomstige verdelingen (per geslacht 𝑠𝑠) van IAB-statuut in BQ en EQ. Deze tweede correctie komt 
in onze modelmatige aanpak overeen met een kalibratie van de volledige LS volgens het model 

 SEX * (STAT1 + STAT2) (LS-0b) 

De correctiefactoren noteren we als �́�𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠� ; het resultaat van deze tweede correctie is het finaal gewicht �́�𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵 voor 

elke persoon 𝑖𝑖 in de LS. Merk op dat model LS-0b hetzelfde is als model LS-2 (zie par. 2.4.2). 

Opmerkend dat in Eurostats werkwijze de bewerking van de BQ-steekproef volgens model NC-E-0 de twee opeenvolgende 
correcties van transitiematrices probleemloos kan voorafgaan, kunnen we bondig besluiten dat Eurostats methode in 
Statbels werkwijze overeenkomt met 

 het toepassen van model NC-E-0 (of NC-E-2) op de BQ-steekproef, met initiële gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵; 

 vervolgens het toepassen van model LS-0a op de LS, met initiële gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵 , wat resulteert in gewichten 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵; 

 vervolgens het toepassen van model LS-0b (of LS-2) op de LS, met nieuwe initiële gewichten 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵, wat 

resulteert in finale gewichten �́�𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵. 

Het resultaat is de LS-steekproef met gekalibreerde gewichten �́�𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵 , waarmee finale transitiematrices kunnen 

berekend worden. 

Merk op dat de berekeningen voor toepassing van de modellen NC-E-0, LS-0a en LS-0b geen gesofisticeerde software 
vereisen: NC-E-0 en LS-0a zijn post-stratificatiemodellen waarvoor een correctiefactor per cel in de kruising van de betrokken 
variabelen kan berekend worden, en LS-0b kan met IPF worden opgelost (zoals gebruikelijk per waarde van SEX in twee 
dimensies overeenkomstig de termen STAT1 en STAT2, of simultaan voor mannen en vrouwen in twee dimensies 
overeenkomstig de termen SEX*STAT1 en SEX*STAT2). 

Op deze manier wordt de LS in twee stappen gekalibreerd. Daar is in feite geen reden voor, zodat een valabel alternatief voor 
Eurostats methode als volgt kan geformuleerd worden: 

 het toepassen van model NC-E-0 (of NC-E-2) op de BQ-steekproef, met initiële gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵; 

 vervolgens het toepassen van model LS-0c op de LS, met initiële gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵 , waarin LC-0c de 

doelstellingen van LS-0a en LS-0b simultaan realiseert: 

 (SEX * AGE2) * STAT2 + SEX * (STAT1 + STAT2) (LS-0c) 

Model LS-0c transformeert de initiële gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵  in gekalibreerde gewichten 𝑐𝑐�̅�𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐵𝐵 , zeg. 

Een nadeel van de stapsgewijze toepassing van modellen LS-0a en LS-0b is dat de coherentie die met LS-0a wordt 
gerealiseerd, i.h.a. teniet wordt gedaan door toepassing van LS-0b. Dat betekent dat met de correctiefactoren �́�𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�  de 
kalibratievergelijkingen van model LS-0a i.h.a. niet zijn voldaan. Het voordeel van model LS-0c, met correctiefactoren 𝑐𝑐�̅�𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠𝑠𝑠� , 
is dat alle kalibratievergelijkingen, zowel deze die uit model LS-0a als deze die uit model LS-0b volgen, tegelijkertijd worden 
vervuld. De correctiefactoren �́�𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠�  en 𝑐𝑐�̅�𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠𝑠𝑠�  zijn dus i.h.a. niet gelijk. 
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Een technisch nadeel van model LS-0c is dat zeker geen post-stratificatietechniek kan gebruikt worden om dit model toe te 
passen. IPF daarentegen kan in principe wel toegepast worden, maar dan niet (zoals gebruikelijk) in twee dimensies, maar in 
drie dimensies – overeenkomstig de drie termen SEX*AGE2*STAT2, SEX*STAT1 en SEX*STAT2 – wat een meer gevorderde 
implementatie van de IPF-methode vereist. Dit nadeel kan gemakkelijk omzeild worden door gebruik te maken van een 
generieke macro zoals CALMAR2, die in SAS®-code is geschreven. In CALMAR2 kan niet voor het IPF-algoritme worden 
gekozen: alle kalibratiemodellen die door CALMAR2 kunnen worden toegepast worden opgelost met een zeer universeel 
numeriek algoritme, gebaseerd op de Newton-Raphson-methode. 

Om model LS-0c via CALMAR2 toe te passen, is een keuze van de kalibratiemethode nodig. Omdat het IPF-algoritme tot 
dezelfde oplossing van kalibratiemodellen leidt als het universele algoritme in CALMAR2 indien voor de exponentiële 
methode (m.a.w. een multiplicatieve kalibratiefunctie) wordt geopteerd, ligt het voor de hand de exponentiële methode te 
gebruiken. Dit motiveerde de keuze om alle LS-modellen in deze analyse met de exponentiële methode op te lossen. Met 
deze keuze sluiten we dus aan bij Eurostats methode. 

Ten slotte kunnen we LS-0c met Statbels finale model LS-4 vergelijken. In eerste instantie negeren we hierbij de variabelen 
in LS-4 die niet voorkomen in model LS-0c, m.a.w. herleiden we LS-4 tot volgend eenvoudiger model: 

 SEX*AGE2 + (SEX + AGEt) * (STAT1 + STAT2) (LS-4a) 

Om de overeenkomsten en verschillen tussen LS-4a en LS-0c te begrijpen, herschrijven15 we LS-0c als: 

 [ SEX*AGE2 + SEX*AGE2*STAT2 ] + [ AGE2*STAT2 + SEX*(STAT1 + STAT2) ] (LS-0c) 

of als: 

 [ SEX*AGE2*STAT2 ] + [ AGE2*STAT2 + SEX*(STAT1 + STAT2) ] (LS-0c) 

Het verschil tussen het tweede deel [ AGE2*STAT2 + SEX*(STAT1 + STAT2) ] in LS-0c en het tweede deel (SEX + AGEt) * (STAT1 
+ STAT2) in LS-4a is een term AGE1*STAT1. Toevoeging van deze term AGE1*STAT1 in LS-0c zou bijgevolg de oorspronkelijke 
doelstelling van de illustratieve nota van Eurostat op een vanzelfsprekende manier uitbreiden: transitiematrices zouden niet 
slechts voor mannen en vrouwen coherent zijn met resultaten uit het BQ en het EQ, maar ook per leeftijdscategorie. 

Het verschil tussen het eerste deel [ SEX*AGE2 + SEX*AGE2*STAT2 ] in LS-0c en het eerste deel SEX*AGE2 in LS-4a is – formeel 
– de term SEX*AGE2*STAT2, maar omdat SEX*AGE2 geïmpliceerd wordt door SEX*AGE2*STAT2, bestaat het feitelijke 
verschil uit (1°) de term STAT2, (2°) de tweewegsinteracties SEX×STAT2 en AGE2×STAT2 en (3°) de driewegsinteractie 
SEX×AGE2×STAT2. Bovendien is het zo dat de termen STAT2, SEX×STAT2 en AGE2×STAT2 geïmpliceerd worden door het 
tweede deel in LS-4a, of door het zoals in vorige alinea gesuggereerde uitgebreide tweede deel van LS-0c. 

Een alternatieve manier om LS-4a en LS-0c te vergelijken met betrekking tot de respectieve eerste delen, is te stellen dat de 
structuurterm SEX*AGE2 in LS-4a uitgebreid is tot de structuurterm SEX*AGE2*STAT2 in LS-0c. Dat lijkt een “grote” 
uitbreiding te zijn, maar, rekening houdend met ook het tweede deel in LS-0c, stellen we vast dat componenten van 
SEX*AGE2*STAT2 reeds onderdeel zijn van het tweede deel van de gesuggereerde uitbreiding van LS-0c: de termen STAT2, 
SEX×STAT2 en AGE2×STAT2 worden immers door beide delen geïmpliceerd. Er is m.a.w. een “overlapping” tussen het eerste 
en het tweede deel in (de uitgebreide versie van) LS-0c. 

Merk op dat LS-4a, in tegenstelling tot LS-0c, enigszins gemakkelijker te interpreteren is: het tweede deel laat toe de 
coherentiedoelstellingen m.b.t. diverse verdelingen van de studievariabelen STAT1 en STAT2 te vervullen, het eerste deel 
richt zich enkel op de structuur van de gekalibreerde EQ-steekproef (d.i. een geschatte structuur van de populatie) via 
achtergrondvariabelen. En de uitbreiding van LS-4a tot LS-4 is dan ook enigszins transparanter: uitbreiding van het tweede 
deel om meer coherentie te realiseren, uitbreiding van het eerste deel om meer structuur van de (geschatte) populatie van 
15-74-jarigen in het EQ over te nemen in de gekalibreerde LS. 

2.9 Schatten van jaartransities 

In paragrafen 2.1 t.e.m. 2.7 werden kalibratiemodellen ontwikkeld voor het schatten van kwartaaltransities en 
kwartaalspecifieke jaartransities. Beide types van transities kunnen met dezelfde methodologie geschat worden, omdat het 

 
15 Het herschrijven of herformuleren van de lineaire structuren van kalibratiemodellen is gebaseerd op het hiërarchische karakter van deze structuren: een 
term zoals bv. A*B*C (voor categoriale variabelen A, B en C) impliceert altijd de termen A*B, A*C, B*C, A, B, C en 1; zie bijlage B.4.1. 
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in beide gevallen de kalibratie van een LS betreft, die de doorsnede is van twee kwartaalsteekproeven. Behalve indien 
beïnvloed door de opstartfase van het panel, hebben deze LS’en allemaal dezelfde structuur: ze bestaan uit respondenten 
uit twee RG’en, waarvoor telkens precies één transitie is geobserveerd. Dit kan afgeleid worden uit Tabel B 1 voor de 
kwartaaltransities en uit Tabel B 2 voor de kwartaalspecifieke jaartransities. 

Als we – gebruikmakend van schema 1 in Termote & Depickere (2018) – een gelijkaardige tabel voor de globale jaartransities 
zouden opstellen, waarin wordt uitgegaan van jaarsteekproeven voor twee opeenvolgende jaren (vb. 2018 en 2019), en 
waarvoor de LS de doorsnede is van die jaarsteekproeven, dan zou die tabel er als volgt uitzien: 

Beginjaar Eindjaar RG’en in de 
overlapping 

1ste RG 2de RG 3de RG 4de RG 5de RG 
Observaties uit golven… 

2018 2019 10, 11, 12, 13, 14 2 en 4 1 en 3 
2 en 4 

1 en 3 
2 en 4 

1 en 3 
2 en 4 1 en 3 

In de LS voor 2018-2019 zouden vijf (opeenvolgende) RG’en betrokken zijn, die niet alle vijf op dezelfde manier data leveren: 
voor elke respondent uit de eerste en vijfde RG is precies één transitie geobserveerd (tussen W2 en W4, óf tussen W1 en 
W3), maar voor elke respondent uit de andere drie RG’en zijn twee transities geobserveerd (tussen W1 en W3, én tussen W2 
en W4). Zulke twee transities, i.e. twee “observaties”, voor eenzelfde respondent kunnen niet als onafhankelijk worden 
beschouwd, wat indruist tegen de gangbare toepassing van kalibratietechnieken, waarbij wordt uitgegaan van 
onafhankelijkheid tussen de “observaties”. 

Omwille van dit probleem, worden jaartransities eenvoudigweg geschat als een ongewogen gemiddelde van de geschatte 
kwartaalspecifieke jaartransities. 

Merk op dat de vier geschatte kwartaalspecifieke jaartransities geen onafhankelijke statistieken zijn (naar analogie met de 
hiervoor besproken niet-onafhankelijkheid van observaties in de LS voor schatting van jaartransities). Voor schatting van de 
jaartransities als een gemiddelde stelt dat geen probleem. Variantieschatting voor jaartransities zou echter wel met speciaal 
daarvoor ontwikkelde technieken, die rekening houden met twee observaties voor een groot deel van de respondenten, 
moeten gerealiseerd worden, maar dat valt buiten het bestek van deze analyse. 

Het schatten van jaartransities als een ongewogen gemiddelde van kwartaalspecifieke jaartransities is analoog aan het 
schatten van jaarlijkse kernindicatoren (zoals het aantal werklozen, het aantal werkenden, …) als ongewogen gemiddelden 
van trimestriële kernindicatoren. De methode voor variantieschatting voor jaarlijkse kernindicatoren werd eveneens 
afgestemd op het feit dat het merendeel van de respondenten bijdragen aan twee trimestriële kernindicatoren. 
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3 Gepubliceerde cijfers 

Vanaf 2021 publiceert Statbel ieder kwartaal – d.i. het huidige kwartaal – de transitiematrices voor het huidige t.o.v. het 
vorige kwartaal (m.a.w. de recentste kwartaaltransities, aangeduid met QQ in de naam van de downloadbare 
Excelbestanden), en voor het huidige kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder (m.a.w. de recentste 
kwartaalspecifieke jaartransities, aangeduid met JQ). Jaarlijks zal Statbel ook de jaartransities (m.a.w. de gemiddelden van 
de vier recentste kwartaalspecifieke jaartransities, aangeduid met JJ) publiceren. Elke gepubliceerde transitiematrix wordt 
vergezeld van een matrix van transitiegraden (of -percentages) en een matrix met respondentensteekproefgrootten (of 
ongewogen transities). 

Voor elk van de drie types (QQ, JQ en JJ) van transitiecijfers publiceert Statbel de transities voor de hele populatie 15-74-
jarigen, alsook opsplitsingen naar geslacht, regio, leeftijd (jonger dan 30 vs. minstens 30 jaar), onderwijsniveau (laag-, 
midden-, hooggeschoold) en nationaliteit (Belg vs. niet-Belg). Hieronder bespreken we voor elk van de drie types van 
transities de resultaten en een aantal aspecten die bij het gebruik en de interpretatie dienen in acht genomen te worden. 

Sinds januari 2021 publiceert Statbel de kwartaaltransities (type QQ) en de kwartaalspecifieke jaartransities (type JQ) samen 
met de kwartaalresultaten voor de kernindicatoren. Voor deze transities geeft Statbel ook de tijdreeksen mee: vanaf 2017Q1-
2017Q2 voor type QQ en vanaf 2017Q1-2018Q1 voor type JQ. Eveneens sinds 2021 publiceert Statbel de jaartransities (type 
JJ). Deze zullen in de toekomst samen met de jaarcijfers worden gepubliceerd, d.w.z. eind maart. 

3.1 Kwartaaltransities: transities tussen opeenvolgende kwartalen 

Hieronder lichten we kort toe welke cijfers er gepubliceerd worden over de transities tussen opeenvolgende kwartalen en 
hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden. Zoals in hoofdstuk 2 gebruiken we ter illustratie het kwartaalkoppel 2018Q3-
2018Q4. De gepubliceerde kwartaaltransities voor dit koppel zijn te vinden in werkblad 2018Q3-Q4 in het downloadbare 
Excelbestand EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx; de cijfers voor de hele populatie 15-74-jarigen zijn hieronder samengebracht in 
Tabel 13. De cijfers in luik A van deze tabel zijn de finale schattingen van de transities voor het genoemde kwartaalkoppel. 
Merk op dat deze de afgeronde sommen zijn van de schattingen naar geslacht, zoals gepresenteerd in Tabel 12, vb. 90.155,76 
+ 60.299,26 = 150.455,02 in Tabel 12 wordt 150.455 in Tabel 13. 

De transities in luik A van Tabel 13 geven aan hoeveel mensen er naar schatting een bepaalde transitie gemaakt hebben. Zo 
zien we bijvoorbeeld dat er 48.210 mensen van werkend naar werkloos gegaan zijn. Zij zijn dus hun job, die ze in 2018Q3 
hadden, verloren, maar zijn in 2018Q4 wel actief op zoek naar een andere job. De tabel geeft bijvoorbeeld ook aan hoeveel 
mensen die voorheen werkloos of inactief waren, een job gevonden hebben: 78.330 werklozen en 190.123 inactieven in 
2018Q3 vonden werk in 2018Q4. 

De totalen voor het eindkwartaal 2018Q4, d.w.z. de geschatte absolute verdeling van IAB-statuut in 2018Q4 (die niet getoond 
wordt in Tabel 13), zijn identiek aan degene die resulteerden uit kalibratie van de kwartaalsteekproef voor 2018Q4. De 
totalen voor het beginkwartaal 2018Q3, voor werklozen (300.216) en werkenden (4.785.249), zijn identiek aan degene die 
resulteerden uit kalibratie van de kwartaalsteekproef voor 2018Q3; voor inactieven wijkt het totaal (3.344.858) af van het 
resultaat van deze kalibratie (3.325.058), ten gevolge van de noodzakelijke correctie voor numerieke inconsistentie tussen 
BQ en EQ.16 

Tabel 13 toont in luik B ook de transitiepercentages. Dit zijn rijpercentages berekend uit de transitiematrix in luik A (zie par. 
1.5 voor het waarom van de (arbitraire) keuze voor rijpercentages in deze analyse). In de diagonaal van linksboven naar 
rechtsonder vinden we de percentages van mensen die geen transitie doormaakten, die dus stabiel zijn in hun statuut. Zo 
blijft van 2018Q3 naar 2018Q4 94,8% werkend op de arbeidsmarkt (d.i. 4.536.279 van de 4.785.249 mensen). De cellen die 
niet op de diagonaal liggen, bevatten cijfers voor mensen die wel een transitie doormaakten: zo gaat bijvoorbeeld 26,1% van 
werkloos in 2018Q3 naar werkend in 2018Q4 (d.i. 78.330 van 300.216 mensen). Verder zijn er van degenen die in 2018Q3 
inactief waren 91,6% nog steeds inactief, 2,7% werkloos en 5,7% aan het werk in 2018Q4. 

 
16 Voor een overzicht van door Eurostat gepubliceerde tabellen, zie https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database; de tabellen LFSQ_UGAN, 
LFSQ_EGAN en LFSQ_IGAN laten toe om bv. de totalen 300.216, 4.785.249 en 3.325.058 (voor 2018Q3) terug te vinden in duizendtallen, d.w.z. 300,2 (x1000), 
4.785,2 (x1000), en 3.325,1 (x1000). 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_UGAN/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsq_egan/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsq_igan/default/table?lang=en


  |37| 

Tabel 13  Gepubliceerde kwartaaltransitiematrix voor 2018Q3-2018Q4, met bijhorende transitiepercentage- en 
steekproefgroottematrices – cf. publicatie EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx 

A. Transities 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 150.455 78.330 71.431 300.216 
Werkend vorig Q 48.210 4.536.279 200.760 4.785.249 
Inactief vorig Q 91.738 190.123 3.062.997 3.344.858 

B. Transitiepercentages 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 50,1% 26,1% 23,8% 100,0% 
Werkend vorig Q 1,0% 94,8% 4,2% 100,0% 
Inactief vorig Q 2,7% 5,7% 91,6% 100,0% 

C. Ongewogen transities (respondentensteekproefgrootten) 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 224 120 130 474 
Werkend vorig Q 57 7.102 296 7.455 
Inactief vorig Q 93 239 5.249 5.581 

In luik C van Tabel 13 vinden we ten slotte het ongewogen aantal respondenten voor elk van de negen mogelijke transities, 
m.a.w. de respondentensteekproefgrootten. Merk op dat deze aantallen ook in Tabel 1 worden gepresenteerd. Op zich zijn 
deze minder interessant om rechtstreeks te interpreteren, maar ze zijn wel belangrijk als indicatie voor de precisie van de 
cijfers in luik A en luik B: hoe kleiner het ongewogen aantal respondenten, hoe minder precies en betrouwbaar de 
overeenkomstige schattingen voor absolute transitiecijfers in luik A en relatieve transitiecijfers in luik B.17 Dit is belangrijk bij 
de interpretatie van de cijfers, en zeker wanneer men fluctuaties in tijdreeksen meent vast te stellen. Ze geven ook aan dat 
opsplitsingen naar diverse achtergrondvariabelen problematisch zouden kunnen worden, zoals in volgende alinea’s 
geïllustreerd wordt voor opsplitsingen naar nationaliteit en leeftijdsklasse. 

Opsplitsing naar nationaliteitsklasse  

Een voorbeeld waarbij de respondentenaantallen snel klein worden is bij opsplitsing naar nationaliteit. Zoals aangegeven in 
par. 2.1 was het oorspronkelijk de bedoeling de transitiematrices coherent te maken met kwartaalschattingen van IAB-
statuut voor drie nationaliteitsklassen, nl. BE, EU en Nt-EU. Tabel 14 toont een lage vertegenwoordiging van niet-Belgen (EU 
en Nt-EU samen) in de LS voor 2018Q3-2018Q4: de zes niet-diagonaalcellen bevatten elk minder dan 30 respondenten, 
waardoor de geschatte transities en transitiepercentages in deze zes cellen weinig betrouwbaar zijn. Een verder onderscheid 
tussen EU en Nt-EU zou bijgevolg weinig bruikbare resultaten opleveren. 

Tabel 14  Verdeling van de longitudinale substeekproef 2018Q3-2018Q4 van niet-Belgen (EU en Nt-EU samen) naar IAB-
statuut in begin- en eindkwartaal 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 65 14 24 103 
Werkend vorig Q 8 777 28 813 
Inactief vorig Q 22 27 466 515 

 

Wat hier geïllustreerd wordt voor 2018Q3-2018Q4 geldt voor de meeste, zoniet alle kwartaalkoppels (zie de diverse 
werkbladen in EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx). Dat is de reden waarom we in de kalibratiemodellen uiteindelijk slechts de 
tweedeling BE versus Nt-BE (d.w.z. NAT1 en NAT2) hebben behouden. 

 
17 Variantieschatting voor de transitiecijfers en -percentages is op het moment van schrijven van deze analyse nog niet gerealiseerd. 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx
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Opsplitsing naar leeftijdsklasse 

Bij opsplitsing van transitiematrices naar leeftijdsklasse stelt zich een probleem dat analoog is aan het hierboven besproken 
probleem bij opsplitsing naar nationaliteitsklasse. Zoals in par. 2.1 werd aangegeven, werd gebruikgemaakt van 10-
jaarleeftijdsklassen 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 (voor de populatie 15-74-jarigen) in de kalibraties voor schatting 
van transities. Vooral voor de laatste twee klassen zijn de respondentenaantallen naar IAB-statuut in BQ en EQ echter zo 
klein – zoals blijkt uit Tabel 15 – dat deze opsplitsing niet werd weerhouden in de publicaties. 

Tabel 15  Verdeling van de longitudinale substeekproeven 2018Q3-2018Q4 van 55-64- en 65-74-jarigen naar IAB-statuut 
in begin- en eindkwartaal 

Leeftijdsklasse 55-64 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 33 6 22 61 
Werkend vorig Q 4 1.416 72 1.492 
Inactief vorig Q 10 36 1137 1.183 

Leeftijdsklasse 65-74 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 0 0 1 1 
Werkend vorig Q 0 69 23 92 
Inactief vorig Q 1 17 2.164 2.182 

In de publicaties wordt voor opsplitsing naar leeftijdsklasse slechts de tweedeling 15-29- versus 30-74-jarigen gehanteerd; 
slechts één cel in de twee transitiematrices is dan gebaseerd op minder dan 30 respondenten. Het probleem van eventuele 
publicatie van (te veel) onbetrouwbare cijfers is daarmee omzeild, maar daardoor ontstaat wel een probleem van 
incoherentie tussen de marginalen van de transitiematrices en eerdere kwartaalschattingen voor de verdelingen van IAB-
statuut in BQ en EQ. 

We illustreren dit aan de hand van de transitiematrix 2018Q3-2018Q4 voor leeftijdsklasse 15-29: zie Tabel 16. De geschatte 
transitiematrix, met de rijtotalen in de kolom gelabeld “Totaal”, vinden we terug in EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx in 
werkblad 2018Q3-Q4 (range A53:E56); in de rij gelabeld “Totaal” hebben we ook de kolomtotalen van de transitiematrix 
toegevoegd. In de rij gelabeld “Totaal” vinden we dus enerzijds de verdeling van IAB-statuut in 2018Q4 voor 15-29-jarigen 
zoals die geschat wordt op basis van de LS 2018Q3-2018Q4. In de rij gelabeld “Schatting 2018Q4” vinden we anderzijds de 
verdeling van IAB-statuut in 2018Q4 (voor 15-29-jarigen) zoals die geschat werd in dat kwartaal op basis van de volledige 
kwartaalsteekproef (zie voetnoot 16 om deze cijfers op Eurostats website terug te vinden). Deze verdelingen zijn niet gelijk 
omdat bij de kalibratie van de kwartaalsteekproef van 2018Q4 een leeftijdsklasse de bovengrens 29 heeft (de 
kalibratievariabele voor leeftijd heeft klassen 0-4, 5-9, … 25-29, 30-34, … 70-74, 75+), terwijl bij kalibratie van de LS 2018Q3-
2018Q4 dat niet het geval is (de kalibratievariabele voor leeftijd heeft dan klassen 15-24, 25-34, … 65-74); merk op dat 
daarentegen 15 wel in beide kalibraties de ondergrens is van een leeftijdsklasse. De rijen gelabeld “Verschil” en “% Verschil” 
kwantificeren de discrepantie tussen beide verdelingen van IAB-statuut voor 15-29-jarigen in 2018Q4. Eenzelfde oefening 
kan gemaakt worden voor de verdeling van IAB-statuut in 2018Q3 voor 15-29-jarigen. Het resultaat is te vinden in de 
kolommen gelabeld “Schatting 2018Q3”, “Verschil” en “% Verschil”. Merk op dat we bewust de cijfers voor “Inactief vorig Q” 
hebben weggelaten, omdat het geschatte aantal van 1.004.312 zou gecorrigeerd moeten worden om vergelijkbaar te zijn 
met het gegeven totaal van 998.745.18 

Tabel 16  Gepubliceerde transitiematrix voor 2018Q3-2018Q4, voor leeftijdsklasse 15-29, en vergelijking met verdelingen 
van IAB-statuut op basis van trimestriële kalibraties 

Leeftijdsklasse 15-29 

 
18 Het gecorrigeerde cijfer dat met 998.745 vergelijkbaar is bedraagt 983.534 = 2.004.099 – (115.368 + 905.197). Deze correctie ligt volledig in lijn met de 
correctie voor numerieke inconsistentie die dient gemaakt te worden vooraleer de LS kan gekalibreerd worden.  

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_QQ_P.xlsx
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2018Q4 
2018Q3 

Werkloos 
huidig Q 

Werkend 
huidig Q 

Inactief 
huidig Q 

Totaal 
Schatting 
2018Q3 

Verschil % Verschil 

Werkloos vorig Q 40.128 42.782 33.796 116.706 115.368 1.338 1,16% 
Werkend vorig Q 22.648 762.896 103.105 888.649 905.197 -16.548 -1,83% 
Inactief vorig Q 29.455 80.629 888.660 998.745 - - - 
Totaal 92.231 886.307 1.025.561 2.004.099    
Schatting 2018Q4 93.115 915.015 1.023.199 2.031.329    
Verschil -844 -28.708 2.362 -27.230    
% Verschil -0.95% -3.14% 0.23% -1.34%    

 

Het zal voor de lezer duidelijk zijn dat gelijkaardige incoherenties tussen de kolom- en rijtotalen van transitiematrices en de 
overeenkomstige kwartaalschattingen van de verdeling van IAB-statuut altijd – in meer of mindere mate – kunnen optreden, 
als de subpopulatie waarvoor de transitiematrix wordt bepaald niet overeenstemt met de kalibratievariabelen in het model 
voor schatting van transitiematrices. 

3.2 Jaartransities per kwartaal: transities tussen dezelfde kwartalen in twee opeenvolgende 
jaren 

Statbel publiceert jaartransities per kwartaal (of kwartaalspecifieke jaartransities) in het downloadbare Excelbestand 
EAK_TRANSITIE_NL_JQ_P.xlsx. In Tabel 17 hieronder reproduceren we de globale transitiematrix, met bijhorende 
transitiepercentage- en steekproefgroottematrix, voor 15-74-jarigen, zoals te vinden in de lijnen 11 t.e.m. 14 in werkblad 
2018Q3-2019Q3 in het genoemde Excelbestand. 

Deze tabel dient natuurlijk op dezelfde manier gelezen te worden als Tabel 13. 

Tabel 17  Gepubliceerde kwartaalspecifieke jaartransitiematrix voor 2018Q3-2019Q3, met bijhorende 
transitiepercentage- en steekproefgroottematrices – cf. publicatie EAK_TRANSITIE_NL_JQ_P.xlsx 

A. Transities 

2019Q3 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 102.360 98.715 99.143 300.218 
Werkend vorig Q 65.146 4.453.152 266.952 4.785.249 
Inactief vorig Q 106.414 295.994 2.962.820 3.365.228 

B. Transitiepercentages 

2019Q3 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 34,1% 32,9% 33,0% 100,0% 
Werkend vorig Q 1,4% 93,1% 5,6% 100,0% 
Inactief vorig Q 3,2% 8,8% 88,0% 100,0% 

C. Ongewogen transities (respondentensteekproefgrootten) 

2019Q3 
2018Q3 

Werkloos huidig Q Werkend huidig Q Inactief huidig Q Totaal 

Werkloos vorig Q 146 124 106 376 
Werkend vorig Q 85 6.183 396 6.664 
Inactief vorig Q 116 365 4.510 4.991 

Vergelijking van Tabel 13 en Tabel 17, waarin telkens 2018Q3 het beginkwartaal is, laat zien dat de dynamiek over een jaar 
heen groter is dan over een kwartaal: terwijl bv. van kwartaal op kwartaal 50,1% werkloos blijft, is dit voor een jaar 34,1%; 
voor werkenden (94,8% vs. 93,21%) en inactieven (91,6% vs. 88,0%) is het verschil kleiner, maar de dynamiek is nog steeds 
groter voor de jaartransities. 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_JQ_P.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_JQ_P.xlsx
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Merk op dat de resultaten in Tabel 13 gebaseerd zijn op een LS van 13.510 respondenten, terwijl de resultaten in Tabel 17 
gebaseerd zijn op een iets kleinere LS van 12.031 respondenten. Dit is natuurlijk het gevolg van een grotere uitval over een 
jaar dan over een kwartaal. 

In par. 3.1 werd geïllustreerd dat schattingen van kwartaaltransities voor bepaalde subpopulaties (bv. niet-Belgen, of 55-64-
jarigen) gebaseerd zijn op weinig respondenten, wat de schattingen onnauwkeurig maakt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
schattingen van kwartaalspecifieke jaartransities. 

Verder werd in par. 3.1 ook geïllustreerd dat de marginalen van kwartaaltransitiematrices niet altijd de kwartaalschattingen 
voor de verdelingen van IAB-statuut in begin- en eindkwartaal reproduceren, bv. als de subpopulatie van 15-29-jarigen wordt 
afgezonderd. Ook dat probleem stelt zich op dezelfde wijze voor kwartaalspecifieke jaartransitiematrices. 

3.3 Jaartransities: transities tussen opeenvolgende jaren 

Statbel publiceert na elk kalenderjaar ten slotte jaartransities in het downloadbare Excelbestand 
EAK_TRANSITIE_NL_JJ_P.xlsx; momenteel zijn jaartransities slechts beschikbaar voor 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. 
Om de jaartransities te schatten, berekenen we het ongewogen gemiddelde van vier kwartaalspecifieke jaartransities, zoals 
uitgelegd in par. 2.9. M.a.w. de jaartransitiematrices in EAK_TRANSITIE_NL_JJ_P.xlsx zijn ongewogen gemiddelden van 
kwartaalspecifieke jaartransitiematrices in EAK_TRANSITIE_NL_JQ_P.xlsx. In Tabel 18 tonen we de jaartransitiematrix voor 
2018-2019, met bijhorende transitiepercentage- en steekproefgroottematrix. Merk op dat de jaartransitiepercentagematrix 
niet het gemiddelde is van vier kwartaalspecifieke jaartransitiepercentagematrices, maar rechtstreeks uit de 
jaartransitiematrix wordt berekend: zie par. 1.5. 

Tabel 18  Gepubliceerde jaartransitiematrix voor 2018-2019, met bijhorende transitiepercentage- en 
steekproefgroottematrices – cf. publicatie EAK_TRANSITIE_NL_JJ_P.xlsx 

A. Transities 

2019 
2018 

Werkloos huidig J Werkend huidig J Inactief huidig J Totaal 

Werkloos vorig J 109.689 90.340 100.714 300.743 
Werkend vorig J 68.180 4.445.661 230.220 4.744.062 
Inactief vorig J 95.776 283.498 3.028.909 3.408.183 

B. Transitiepercentages 

2019 
2018 

Werkloos huidig J Werkend huidig J Inactief huidig J Totaal 

Werkloos vorig J 36,5% 30,0% 33,5% 100,0% 
Werkend vorig J 1,4% 93,7% 4,9% 100,0% 
Inactief vorig J 2,8% 8,3% 88,9% 100,0% 

C. Ongewogen transities (respondentensteekproefgrootten) 

2019 
2018 

Werkloos huidig J Werkend huidig J Inactief huidig J Totaal 

Werkloos vorig J 602 465 496 1.563 
Werkend vorig J 366 24.756 1.507 26.629 
Inactief vorig J 423 1.418 18.565 20.406 

Luik B in Tabel 18 en luik B in Tabel 17 laten dezelfde tendens zien wat betreft de dynamiek in de arbeidsmarktsituatie van 
het ene naar het andere jaar (hier: van 2018 naar 2019): van de werklozen in 2018 is een jaar later ongeveer een derde 
(33,5%) weer aan het werk, en ongeveer twee derde niet (36,5% blijft werkloos en 30,0% wordt inactief). Uit de luiken C in 
beide tabellen blijkt natuurlijk duidelijk dat de jaartransitie(percentage)s nauwkeuriger zijn dan de kwartaalspecifieke 
jaartransitie(percentage)s. 

Tabel 19 hieronder laat zien dat voor bijvoorbeeld de subpopulatie van niet-Belgen de jaartransities nauwkeuriger zullen zijn 
dan de kwartaaltransities (cf. Tabel 15) of de kwartaalspecifieke jaartransities voor deze subpopulatie. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor andere subpopulaties. Uitsplitsingen van jaartransitiematrices kunnen bijgevolg verder gaan dan 
uitsplitsingen van kwartaaltransitie- en van kwartaalspecifieke jaartransitiematrices. 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_JJ_P.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_JJ_P.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_JQ_P.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/EAK_TRANSITIE_NL_JJ_P.xlsx
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Tabel 19  Verdeling van de longitudinale substeekproef 2018-2019 van niet-Belgen (EU en Nt-EU samen) naar IAB-statuut 
in begin- en eindkwartaal 

2019 
2018 

Werkloos huidig J Werkend huidig J Inactief huidig J Totaal 

Werkloos vorig J 120 93 102 315 
Werkend vorig J 69 2.414 149 2.632 
Inactief vorig J 90 161 1.793 2.044 

 

Ook wat de coherentie betreft tussen marginalen van jaartransitiematrices en jaarschattingen voor de verdelingen van IAB-
statuut in BQ en EQ kan dezelfde opmerking als in par. 3.1 en par.3.2 gemaakt worden. 

3.4 Een casus: transities van kort- vs. langdurig werklozen 

Nadat voor een LS de kalibratie is uitgevoerd, kunnen willekeurige subpopulaties in meer detail worden bestudeerd voor wat 
hun transities betreft. In deze paragraaf illustreren we dit voor de werklozen en vergelijken we de kort- en langdurig 
werklozen. 

In hetgeen voorafging hebben we uitvoerig gebruikgemaakt van de LS 2018Q3-2018Q4, om Statbels methoden voor schatting 
van kwartaaltransities te introduceren. In Tabel 13 wordt de geschatte transitiematrix getoond. In deze paragraaf ligt de focus 
op uitsluitend de werklozen in het BQ 2018Q3, en het effect van de duur van hun werkloosheid op hun transitiekansen. Zoals 
gebruikelijk onderscheiden we kortdurig werklozen – zij die hoogstens een jaar werkloos zijn (in 2018Q3) – en langdurig 
werklozen – zij die minstens een jaar werkloos zijn (in 2018Q3). Voor een klein aantal werklozen in het BQ in de LS is de 
werkloosheidsduur niet gekend. Tabel 20 toont de geschatte transities voor de werklozen in het BQ, uitgesplitst naar duur 
van werkloosheid. Merk op dat de rijen gelabeld “Alle werklozen” in Tabel 20 precies overeenkomen met de rijen gelabeld 
“Werkloos vorig Q” in Tabel 13. De totalen in de laatste kolom in luik A van Tabel 20 (behalve het globale totaal 300.216), die 
sommen zijn van gekalibreerde gewichten voor werkloze respondenten in de LS, zijn niet gelijk aan overeenkomstige 
schattingen die op basis van de kwartaalsteekproef voor 2018Q3 zouden gemaakt kunnen worden, om de eenvoudige reden 
dat een onderscheid naar werkloosheidsduur niet in de kalibratiemodellen is opgenomen. 

Tabel 20 laat toe te besluiten dat langdurig werklozen in 2018Q3 een substantieel hogere kans (65,3%) hebben om een 
kwartaal later nog steeds werkloos te zijn dan kortdurig werklozen (37,3%). Daarbij aansluitend hebben kortdurig werklozen 
in 2018Q3 een substantieel hogere kans (36,8%) om een kwartaal later werkend te zijn dan langdurig werklozen (13,1%). De 
transitiekansen voor werklozen met onbekende werkloosheidsduur moeten genegeerd worden, wegens het kleine aantal 
respondenten waarop deze schattingen gebaseerd zijn; we hebben deze toegevoegd voor de volledigheid, en om de 
overeenkomst met de resultaten in Tabel 13 te verduidelijken. 
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Tabel 20  Kwartaaltransities 2018Q3-2018Q4 voor werklozen in het BQ, naar duur van werkloosheid 

A. Transities voor werklozen in BQ 2018Q3 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Kortdurig werkloos 60.551 59.826 42.018 162.395 
Langdurig werkloos 88.667 17.775 29.413 135.854 
Werkloosheidsduur onbekend 1.237 729 - 1.967 
Alle werklozen 150.455 78.330 71.431 300.216 

B. Transitiepercentages voor werklozen in BQ 2018Q3 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Kortdurig werkloos 37,3% 36,8% 25,9% 100,0% 
Langdurig werkloos 65,3% 13,1% 21,7% 100,0% 
Werkloosheidsduur onbekend 62,9% 37,1% - 100,0% 
Alle werklozen 50,1% 26,1% 23,8% 100,0% 

C. Ongewogen transities voor werklozen in BQ 2018Q3 

2018Q4 
2018Q3 

Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Kortdurig werkloos 86 93 69 248 
Langdurig werkloos 137 25 61 223 
Werkloosheidsduur onbekend 1 2 0 3 
Alle werklozen 224 120 130 474 

Eenzelfde oefening kan gemaakt worden voor jaartransities. Tabel 21 toont de geschatte jaartransitiepercentages sinds de 
opstart van de Belgische panelenquête voor de werklozen in het beginjaar, uitgesplitst naar werkloosheidsduur. Merk op dat 
de rij gelabeld “Alle werklozen” voor beginjaar 2018 (2de luik in Tabel 21) precies overeenkomt met de rij gelabeld “Werkloos 
vorig J” in luik B van Tabel 18. 

Tabel 21  Jaartransities 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 voor werklozen in het beginjaar, naar duur van 
werkloosheid 

2018 
2017 

Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Kortdurig werkloos 33,3% 41,3% 25,4% 100,0% 
Langdurig werkloos 51,3% 19,3% 29,4% 100,0% 
Werkloosheidsduur onbekend - 56,7% 43,3% 100,0% 
Alle werklozen 42,1% 30,5% 27,5% 100,0% 

2019 
2018 

Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Kortdurig werkloos 27,4% 39,9% 32,7% 100,0% 
Langdurig werkloos 45,8% 19,9% 34,3% 100,0% 
Werkloosheidsduur onbekend - 51,7% 37,8% 100,0% 
Alle werklozen 36,5% 30,0% 33,5% 100,0% 

2020 
2019 

Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Kortdurig werkloos 27,9% 36,9% 35,3% 100,0% 
Langdurig werkloos 52,9% 14,0% 33,1% 100,0% 
Werkloosheidsduur onbekend - 77,4% 22,6% 100,0% 
Alle werklozen 38,9% 26,9% 34,2% 100,0% 

Ook deze Tabel 21 bevestigt de verwachte tendensen: langdurig werklozen hebben een grotere (kleinere) kans om een jaar 
later werkloos (werkend) te zijn dan kortdurig werklozen.  
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CONCLUSIES 

In deze analyse hebben we uiteengezet hoe de Belgische arbeidsmarkttransitiematrices door Statbel geproduceerd worden, 
en hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden. We hebben aangetoond dat de methode van Eurostat (2015b) voor het 
produceren van transitiematrices kan aangepast worden om via een enkel model te voldoen aan diverse vereisten: 

 Coherentie met de globale verdelingen (voor 15-74-jarigen) van IAB-statuut in BQ en EQ; 

 Coherentie met de verdelingen van IAB-statuut in BQ en EQ per geslacht; 

 Coherentie met de verdelingen van IAB-statuut in BQ en EQ voor diverse andere subpopulaties; 

 In zekere mate overbrengen van de structuur van de gekalibreerde EQ-steekproef in de LS. 

Die subpopulaties kunnen de cellen zijn in de kruising van twee of meer achtergrondvariabelen, zoals regio, geslacht, 
leeftijdsklasse, nationaliteitsklasse, onderwijsniveau, … In de praktijk zal natuurlijk de grootte van de LS een belangrijk 
element zijn bij de bepaling van de klassen van dergelijke variabelen, en in de keuze van de variabelen die in het 
kalibratiemodel worden opgenomen. 

We hebben aangetoond dat gekende kalibratietechnieken, zoals geïntroduceerd door Deville en Särndal (1992), efficiënt 
kunnen toegepast worden om de kalibraties voor de productie van transitiematrices, met opsplitsing naar meerdere 
achtergrondvariabelen, te realiseren. Ook de noodzakelijke voorafgaande correcties van verdelingen van IAB-statuut in het 
BQ (door bijstelling van geschatte aantallen inactieve personen), om consistentie te bekomen tussen de verdelingen van IAB-
statuut in BQ en EQ die in de kalibratie van de LS als benchmarks worden gebruikt, kunnen met de dezelfde 
kalibratietechnieken worden gerealiseerd. 

De SAS®-macro CALMAR2 (Le Guennec en Sautory, 2002; Sautory, 1993), aangevuld met bijkomende macro’s die het mogelijk 
maken de input van CALMAR2 efficiënt en flexibel te construeren, laat Statbel toe om gemakkelijk gesofisticeerde modellen 
toe te passen. Dit vergemakkelijkt in hoge mate het vergelijken van diverse kandidaat kalibratiemodellen en het uiteindelijk 
bepalen van een finaal model. Natuurlijk kan hetzelfde gerealiseerd worden met tal van andere software waarin de algemene 
gekende kalibratietechnieken van Deville en Särndal (1992) zijn geïmplementeerd. 

Statbels modellen voor productie van transitiematrices zijn gebaseerd op kalibratie van de LS, d.w.z. op de herweging van 
microdata. Dit is een fundamenteel verschil met de oorspronkelijke technieken zoals voorgesteld in Eurostat (2015b), waarbij 
telkens geaggregeerde gegevens worden gecorrigeerd. Met de gepaste software is het daardoor gemakkelijker om meer 
achtergrondvariabelen in de modellen op te nemen. 

Een ander belangrijk verschil met Eurostat (2015b) is dat alle gewenste correcties van de LS simultaan kunnen worden 
gerealiseerd: zowel correcties die gericht zijn op behoud van verdelingen van IAB-statuut in BQ en EQ, als correcties die 
bedoeld zijn om in zekere mate de structuur van de gekalibreerde EQ-steekproef over te brengen op de LS. 

Vanaf 2021 past Statbel deze geïntegreerde methoden toe voor de productie en publicatie van geschatte transities op de 
arbeidsmarkt. 

Ten slotte merken we op dat Statbels oplossing voor kalibratie van de LS een alternatief kan zijn voor de toepassing van 
econometrische modellen (Kiiver en Espelage, 2016). Mits verdere ontwikkeling van geschikte variantieschattingsmethoden 
voor evaluatie van de precisie van de geschatte transities én voor het vergelijken van transities in subpopulaties, kan de 
schatting van transitiematrices voor diverse subpopulaties meteen ook de statistische analyse (zoals het vergelijken van 
subpopulaties) ondersteunen.  
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BIJLAGEN 

A OVERZICHT VAN LONGITUDINALE STEEKPROEVEN 

Tabel B 1  Samenstelling van de longitudinale steekproef (LS) voor koppels van opeenvolgende kwartalen 

Begin-
kwartaal 

Eind-
kwartaal 

RG’en in de 
overlapping 

1ste RG 2de RG 3de RG 
Observaties uit golven… 

2016Q3 2016Q4 1 en 2 1 en 2 1 en 2 - 
2016Q4 2017Q1 1, 2 en 6 2 en 3 2 en 3 1 en 2 
2017Q1 2017Q2 2 en 7 3 en 4 1 en 2 - 
2017Q2 2017Q3 3, 4 en 8 2 en 3 2 en 3 1 en 2 
2017Q3 2017Q4 5 en 9 2 en 3 1 en 2 - 
2017Q4 2018Q1 6 en 10 3 en 4 1 en 2 - 
2018Q1 2018Q2 7 en 11 3 en 4 1 en 2 - 
2018Q2 2018Q3 8 en 12 3 en 4 1 en 2 - 
2018Q3 2018Q4 9 en 13 3 en 4 1 en 2 - 
2018Q4 2019Q1 10 en 14 3 en 4 1 en 2 - 
2019Q1 2019Q2 11 en 15 3 en 4 1 en 2 - 
2019Q2 2019Q3 12 en 16 3 en 4 1 en 2 - 
2019Q3 2019Q4 13 en 17 3 en 4 1 en 2 - 
2019Q4 2020Q1 14 en 18 3 en 4 1 en 2 - 
2020Q1 2020Q2 15 en 19 3 en 4 1 en 2 - 
2020Q2 2020Q3 16 en 20 3 en 4 1 en 2 - 
2020Q3 2020Q4 17 en 21 3 en 4 1 en 2 - 

Tabel B 2  Samenstelling van de longitudinale steekproef (LS) voor koppels van dezelfde kwartalen in opeenvolgende 
jaren 

Begin-
kwartaal 

Eind-
kwartaal 

RG’en in de 
overlapping 

1ste RG 2de RG 
Observaties uit golven… 

2016Q3 2017Q3 3 1 en 3 - 
2016Q4 2017Q4 5 en 6 1 en 3 1 en 3 
2017Q1 2018Q1 6 en 7 2 en 4 1 en 3 
2017Q2 2018Q2 7 en 8 2 en 4 1 en 3 
2017Q3 2018Q3 8 en 9 2 en 4 1 en 3 
2017Q4 2018Q4 9 en 10 2 en 4 1 en 3 
2018Q1 2019Q1 10 en 11 2 en 4 1 en 3 
2018Q2 2019Q2 11 en 12 2 en 4 1 en 3 
2018Q3 2019Q3 12 en 13 2 en 4 1 en 3 
2018Q4 2019Q4 13 en 14 2 en 4 1 en 3 
2019Q1 2020Q1 14 en 15 2 en 4 1 en 3 
2019Q2 2020Q2 15 en 16 2 en 4 1 en 3 
2019Q3 2020Q3 16 en 17 2 en 4 1 en 3 
2019Q4 2020Q4 17 en 18 2 en 4 1 en 3 
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B ALGEMENE PRINCIPES EN TERMINOLOGIE VAN KALIBRATIE 

Met deze bijlage geven we een beknopte introductie tot kalibratie. Het is op geen enkele wijze de bedoeling om volledig te 
zijn. Het enige dat beoogd wordt, is een beter begrip van de hoofdtekst (hoofdstuk 2), vooral door de terminologie van 
kalibratietheorie te verduidelijken. De hieronder vet geschreven termen zijn (statistische) termen die (meestal frequent) in 
de hoofdtekst worden gebruikt. Elk voorkomen van dergelijke term in deze bijlage wordt vet geschreven, zodat de lezer (van 
de hoofdtekst) deze termen hier gemakkelijk kan terugvinden, om aldus de betekenis beter te begrijpen. In deze bijlage 
cursief geschreven termen komen niet voor in de hoofdtekst voor, maar zijn termen uit de kalibratietheorie of uit de 
onderliggende theorie van mathematische optimalisatie; dergelijke termen worden slechts één keer cursief weergegeven. 

Meer detail over kalibratietheorie en haar toepassingen kan gevonden worden in de literatuur; zie par. B.7 in deze bijlage 
voor een selectie van publicaties. Särndal (2007) en Devaud & Tillé (2019) bevatten tal van andere referenties waarin theorie 
en toepassingen worden besproken. 

B.1 DOELSTELLING 

Kalibratie is de stap in de verwerking van gegevens, waarbij initiële gewichten van de eenheden in een dataset worden 
aangepast aan zekere referentieverdelingen. Het directe resultaat van kalibratie zijn correctiefactoren, die toegepast 
worden op de te kalibreren gegevens om tot gekalibreerde schattingen van bepaalde indicatoren te komen. Kalibratie is 
bijgevolg een schattingsmethode. 

B.2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

De te kalibreren gegevens kunnen al dan niet geaggregeerd zijn. Indien niet geaggregeerd, dan gaan we ervan uit dat de te 
kalibreren gegevens een lijst is van individuele observaties, waarbij elke observatie bestaat uit een set (of vector) van waarden 
voor diverse variabelen, waarin we drie types onderscheiden: de kalibratievariabelen, de studievariabelen, en het initiële 
gewicht. De indicatoren waarvan hierboven sprake is, zijn (combinaties van) parameters van studievariabelen, zoals totalen 
en gemiddelden, aantallen en proporties, ratio’s, … 

Het meest voorkomende voorbeeld van niet geaggregeerde gegevens, is het resultaat van de observatie van eenheden in 
een toevalssteekproef; het initiële gewicht is dan meestal het steekproefgewicht, maar kan ook een aangepast 
steekproefgewicht zijn, zoals een voor nonrespons gecorrigeerd steekproefgewicht, of een eerder gekalibreerd gewicht, … 

In de paragrafen B.3 en B.4 in deze bijlage B wordt impliciet aangenomen dat niet-geaggregeerde gegevens dienen 
gekalibreerd te worden. In par. B.5 komen we terug op geaggregeerde te kalibreren gegevens. 

De referentieverdelingen waarvan hierboven sprake is, worden berekend uit een of meer andere dan de te kalibreren 
dataset. De dataset(s) waaruit referentieverdelingen dienen bepaald te worden, kan (kunnen) zich in geaggregeerde of in 
niet-geaggregeerde vorm aandienen. In beide gevallen kan het gaan om een (studie- of doel-) populatie of om een (gewogen) 
steekproef. De referentieverdelingen kunnen zowel echte als geschatte populatieverdelingen zijn. 

B.3 MATHEMATISCH OPTIMALISATIEPROBLEEM 

Kalibratie (van niet geaggregeerde gegevens) kan altijd geformuleerd worden als een mathematisch optimalisatieprobleem, 
meer bepaald als een (mathematisch) minimalisatieprobleem. In de context van kalibratie bestaat dergelijk probleem – dat 
we het kalibratieprobleem, en later ook kalibratiemodel, zullen noemen – uit een set van kalibratievergelijkingen, en een 
te minimaliseren doelfunctie. De hierboven genoemde correctiefactoren zijn de onbekenden in de kalibratievergelijkingen 
en de argumenten in de doelfunctie. Het oplossen van een kalibratieprobleem komt dan neer op het oplossen van het 
(mathematisch) minimalisatieprobleem, d.w.z. het vinden van een oplossing van de kalibratievergelijkingen die de 
doelfunctie minimaliseert. We veronderstellen in deze analyse dat een oplossing met de methode van de Lagrange-
multiplicatoren kan gevonden worden. 
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B.3.1 KALIBRATIEVERGELIJKINGEN 

Een kalibratievergelijking is een mathematische gelijkheid waarbij het linkerlid een gewogen som is van een 
kalibratievariabele over (een subset van) de te kalibreren dataset, en het rechterlid een vooraf bepaald reëel getal is dat 
ontleend wordt aan de referentieverdelingen. Elk gewicht in het linkerlid is het product van een gekend initieel gewicht en 
een onbekende correctiefactor; deze producten noemen we de gekalibreerde gewichten. Het linkerlid kan altijd 
geïnterpreteerd worden als een schatting van een zekere parameter, het rechterlid als een referentiewaarde (echte of eerder 
geschatte waarde) voor die parameter. De kalibratievergelijkingen bepalen bijgevolg welke schattingen, o.b.v. de te 
kalibreren dataset en gebruikmakend van de gekalibreerde gewichten, moeten gelijk zijn aan zekere referentiewaarden. 

Kalibratievergelijkingen zijn altijd lineair in de (onbekende) correctiefactoren, alsook in de (onbekende) gekalibreerde 
gewichten. 

B.3.2 AFSTANDSMAAT, KALIBRATIEFUNCTIE EN KALIBRATIEMETHODE 

De doelfunctie in het minimalisatieprobleem is een globale afstandsmaat, zijnde de som van de afstanden 𝐺𝐺𝑖𝑖(𝑤𝑤𝑖𝑖 ,𝑑𝑑𝑖𝑖) tussen 
het initiële gewicht 𝑑𝑑𝑖𝑖  en het gekalibreerde gewicht 𝑤𝑤𝑖𝑖  van de individuele observaties 𝑖𝑖; de statisticus die een kalibratie wenst 
uit te voeren, dient de afstanden te kiezen (via de software die hij of zij wenst te gebruiken). Mits de functie 𝐺𝐺𝑖𝑖(. ,𝑑𝑑𝑖𝑖), voor 
elke 𝑖𝑖, aan bepaalde voorwaarden voldoet (continue differentieerbaarheid, convexiteit, …), leidt het inverteren van de 
afgeleide van deze functie tot een zgn. kalibratiefunctie 𝐹𝐹𝑖𝑖(. ), die zodanig is dat 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖(𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ). Hierin is 𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇 de rijvector van 
kalibratievariabelen voor observatie 𝑖𝑖, en λ de kolomvector van Lagrange-multiplicatoren. M.b.v. de kalibratiefuncties 
kunnen de kalibratievergelijkingen in functie van de Lagrange-multiplicatoren worden geschreven. Het oplossen van het 
minimalisatieprobleem transformeert zich bijgevolg tot het oplossen van het stelsel van vergelijkingen in functie van de 
Lagrange-multiplicatoren. Als de oplossing λ bestaat en is gevonden, dan kunnen de correctiefactoren 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ), en bijgevolg 
de gekalibreerde gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖(𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ) worden berekend. 

Het kiezen van de afstandsfuncties 𝐺𝐺𝑖𝑖(. ,𝑑𝑑𝑖𝑖) komt op hetzelfde neer als het kiezen van de kalibratiefuncties 𝐹𝐹𝑖𝑖(. ). Dergelijke 
keuze komt neer op het kiezen van de zgn. kalibratiemethode. Afhankelijk van de aard van de gekozen kalibratiefuncties, 
spreken we van de lineaire, de exponentiële, … kalibratiemethode. 

Zekere kwadratische afstanden 𝐺𝐺𝑖𝑖(𝑤𝑤𝑖𝑖 ,𝑑𝑑𝑖𝑖) leiden tot de lineaire kalibratiefuncties 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ) = 1 + 𝑞𝑞𝑖𝑖𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ, met 𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝐹𝐹′𝑖𝑖(0). Bij 
deze keuze van de afstanden 𝐺𝐺𝑖𝑖(𝑤𝑤𝑖𝑖 ,𝑑𝑑𝑖𝑖) zeggen we dat de lineaire (kalibratie)methode wordt gekozen. Als bijvoorbeeld 
𝐹𝐹𝑖𝑖(𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ) = 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝(𝑞𝑞𝑖𝑖𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ), dan spreken we van de exponentiële (of multiplicatieve) methode; we verwijzen naar de literatuur 
(par. B.7) voor de met deze kalibratiefuncties overeenstemmende afstandsfuncties. 

De lineaire methode kan aangevuld worden met begrenzingen voor de correctiefactoren: 𝐿𝐿 ≤ 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ) ≤ 𝑈𝑈, waarin de 
ondergrens 𝐿𝐿 en de bovengrens 𝑈𝑈 door de statisticus moeten gekozen worden; we spreken dan van de afgeknot lineaire 
methode. Als de exponentiële methode op een bepaalde manier wordt aangevuld met dergelijke begrenzingen, dan spreken 
we van de logit-methode. Met de keuze van een gepaste begrenzing van de correctiefactoren, kan vermeden worden dat 
correctiefactoren, en dus indirect ook de gekalibreerde gewichten, negatief zijn of extreme waarden aannemen. 

Andere keuzes voor de afstanden, kalibratiefuncties of kalibratiemethoden worden in de literatuur besproken; ontwikkelaars 
van kalibratiesoftware maken steeds een (beperkte) selectie van kalibratiemethoden die zij implementeren. 

B.3.3 LINEAIRE STRUCTUUR 

Uit wat voorafgaat in deze bijlage moet blijken dat een kalibratieprobleem of -model volledig is bepaald door keuze van de 
kalibratievariabelen en keuze van de kalibratiemethode. De keuze van de kalibratievariabelen bepaalt de 
kalibratievergelijkingen en de uitdrukking 𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ, die we de lineaire structuur (van het kalibratiemodel) zullen noemen. Die 
lineaire structuur kan op een formele manier worden voorgesteld. Om een handige notatie voor de lineaire structuur te 
introduceren, veronderstellen we dat een dataset dient gekalibreerd te worden naar de verdelingen van drie categoriale 
(kwalitatieve) variabelen A, B en C. Met de (additieve) lineaire structuur A + B + C beogen we de kalibratie naar de marginale 
verdelingen van de variabelen A, B en C. Met de lineaire structuur A + B*C beogen we de kalibratie naar de marginale 
verdeling van de variabele A en de gezamenlijke verdeling van de variabelen B en C. Met de lineaire structuur A*C + B*C 
beogen we de kalibratie naar de gezamenlijke verdeling van de variabelen A en C en de gezamenlijke verdeling van de 
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variabelen B en C. Met de lineaire structuur A*B*C beogen we de kalibratie naar de gezamenlijke verdeling van de variabelen 
A, B en C. Enz. 

Het zal de lezer duidelijk zijn dat met (slechts) drie categoriale variabelen nog enkele andere lineaire structuren kunnen 
bepaald worden. De notatie kan vanzelfsprekend ook uitgebreid worden naar meer categoriale variabelen. Toepasbaarheid 
van een kalibratiemodel met een bepaalde lineaire structuur, hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van de door de 
lineaire structuur geïnduceerde referentieverdelingen. 

Voor een lineaire structuur zoals A*C + B*C, noemen we A*C en B*C de termen. De lineaire structuur A + B + C heeft drie 
termen, nl. A, B en C. 

Omdat in de hoofdtekst van deze analyse de kalibratievariabelen altijd categoriaal of kwalitatief zijn, zullen we hier niet 
lineaire structuren bespreken waarin kwantitatieve kalibratievariabelen zijn opgenomen. 

Het kiezen van een lineaire structuur bepaalt welke variabelen 𝑒𝑒𝑗𝑗  in de vectoren 𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇 = �⋯  𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗  ⋯� opgenomen dienen te 
worden.  In het algemeen zal elke term in de lineaire structuur een set van meerdere variabelen 𝑒𝑒𝑗𝑗  impliceren, en elk van 
deze variabelen is een 0-1- of indicatorvariabele. Als bijvoorbeeld A een term in een lineaire structuur is, dan zal voor elke 
waarde 𝑠𝑠 van A een 0-1-variabele moeten gecreëerd worden, die waarde 1 heeft voor observaties 𝑖𝑖 waarvoor A = 𝑠𝑠, en 
waarde 0 voor observaties 𝑖𝑖 waarvoor A ≠ 𝑠𝑠. Als bijvoorbeeld B*C een term in een lineaire structuur is, dan zal voor elke 
combinatie 𝑏𝑏𝑐𝑐 van B en C (m.a.w. elke cel 𝑏𝑏𝑐𝑐 in de kruising van de variabelen B en C) een 0-1-variabele moeten gecreëerd 
worden, die waarde 1 heeft voor observaties 𝑖𝑖 waarvoor B = 𝑏𝑏 en C = 𝑐𝑐, en waarde 0 voor observaties 𝑖𝑖 waarvoor B ≠ 𝑏𝑏 en/of 
C ≠ 𝑐𝑐. 

B.3.4 BESTAAN EN UNICITEIT VAN OPLOSSINGEN 

Door de gepaste keuze voor de afstandsfuncties 𝐺𝐺𝑖𝑖(. ,𝑑𝑑𝑖𝑖), is de oplossing van een kalibratieprobleem of -model uniek. Dit 
heeft vooral te maken met de noodzakelijke convexiteit van de afstandsfuncties. Meer detail hierover is te vinden in de 
literatuur (par. B.7). 

Het bestaan van een oplossing (die uiteindelijk resulteert in correctiefactoren en gekalibreerde gewichten) heeft formeel te 
maken met het bestaan van een oplossing (evt. meerdere oplossingen) van het stelsel van kalibratievergelijkingen, 
uitgebreid met de eventuele begrenzing van de correctiefactoren die volgt uit de keuze van de kalibratiemethode. We 
sommen een aantal aspecten op die tot het al dan niet bestaan van een oplossing van het uitgebreide stelsel van kalibratie-
vergelijkingen aanleiding kunnen geven: 

(1) De referentieverdelingen moeten coherent zijn. Dat betekent in het bijzonder altijd dat alle referentieverdelingen 
tot precies hetzelfde totaal (populatie)cijfer moeten leiden.  Algemener betekent dit ook dat als verschillende 
termen in de lineaire structuur eenzelfde subpopulatie bepalen (als de unie van een of meerdere cellen die uit de 
termen voortvloeien) de overeenkomstige referentieverdelingen tot hetzelfde (subpopulatie)cijfer moeten 
sommeren. Incoherentie kan zich voordoen als referentieverdelingen uit verschillende bronnen worden berekend. 

(2) Het stelsel van kalibratievergelijkingen mag niet overbepaald zijn. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld (!) het 
volgende. Als een term in de lineaire structuur een bepaalde cel genereert waarmee een niet-nul kalibratietotaal 
correspondeert, dan moet die cel in de te kalibreren dataset vertegenwoordigd zijn. Formeel kunnen we zeggen dat 
voor elke kalibratievergelijking waarvan als het rechterlid niet-nul is, het linkerlid geen “lege sommatie” mag zijn. 

(3) Het eventuele interval [𝐿𝐿,𝑈𝑈] dat de begrenzing van de correctiefactoren bepaalt, mag niet te nauw zijn. Het is 
mogelijk dat het stelsel van kalibratievergelijkingen zonder de begrenzing wel oplossingen heeft, maar dat die niet 
voldoen aan de begrenzing bepaald door [𝐿𝐿,𝑈𝑈]. Kalibratiesoftware biedt zelden een optie om automatisch een 
(minimaal) interval [𝐿𝐿,𝑈𝑈] te berekenen (ReGenesees, ontwikkeld door ISTAT is een uitzondering, zie Zardetto, 2015). 
In de praktijk zal de gebruiker dan starten met het kiezen van “redelijke” waarden voor 𝐿𝐿 en 𝑈𝑈 en het 
kalibratieprobleem met deze grenzen proberen op te lossen. Als een oplossing bestaat, dan kan eventueel het 
interval [𝐿𝐿,𝑈𝑈] vernauwd worden, door 𝐿𝐿 te verhogen en/of 𝑈𝑈 te verlagen; als geen oplossing bestaat, dan moet het 
interval [𝐿𝐿,𝑈𝑈] verruimd worden, door 𝐿𝐿 te verlagen en/of 𝑈𝑈 te verhogen. Daarna kan men het kalibratieprobleem 
met deze nieuwe grenzen opnieuw proberen op te lossen.  Het zoeken van een “optimaal” interval [𝐿𝐿,𝑈𝑈] (d.w.z. 
een interval waar de statisticus tevreden over is), is dus een iteratief (in de praktijk een trial and error) proces. 
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B.4 PRAKTISCHE EIGENSCHAPPEN 

B.4.1 HIËRARCHISCH KARAKTER VAN DE LINEAIRE STRUCTUUR, EN DISTRIBUTIVITEIT 

Als een term in de lineaire structuur van een kalibratiemodel de gezamenlijke verdeling van bijvoorbeeld variabelen A, B en 
C impliceert, dan impliceert die term ook de gezamenlijke verdelingen van A en B, van A en C en van B en C, alsook de 
marginale verdelingen van A, B en C. Referentieverdelingen voldoen automatisch aan die eigenschap (wanneer ze uit 
dezelfde bron worden berekend). Men kan bijgevolg met een bepaald model niet kalibreren naar de gezamenlijke verdeling 
van bv. twee variabelen A en B, zonder te kalibreren naar de marginale verdelingen van A en B. Andersom is het natuurlijk 
wel mogelijk via een bepaald kalibratiemodel te kalibreren naar bv. de marginale verdelingen van een aantal variabelen, 
maar niet naar bepaalde gezamenlijke verdelingen van twee of meer van die variabelen. Daaruit volgt dat bv. de lineaire 
structuur A*B*C op tal van manieren kan worden geschreven: 

A*B*C 

= A*B*C + A*B + A*C + B*C 

= A*B*C + A*B + A*C + B*C + A + B + C 

= A*B*C + A + B + C 

= … 

Bovendien kan altijd de term 1 worden toegevoegd, zoals bv. in A*B*C + 1, of in A + B*C + 1; hierin staat 1 voor een categoriale 
variabele die slechts één waarde aanneemt, wat trouwens vertaald wordt in een variabele 𝑒𝑒𝑗𝑗  met waarde 1 voor alle 
observaties. 

Ten slotte kunnen we ook een distributiviteitsregel toepassen in de formulering van lineaire structuren, zoals bv. in A*B + 
A*C = A*(B + C), of in A + B*(C*D + E) = A + B*C*D + B*E. 

Deze conventies in de notatie van lineaire structuren maken het gemakkelijk en efficiënt diverse alternatieve modellen, 
waarvan het ene evt. een uitbreiding of vereenvoudiging van het andere is, of waarvan sommige termen gemeenschappelijk 
zijn maar andere niet, te bespreken en voor te stellen. 

Met de distributiviteitsregel kan men tot factorisatie van een lineaire structuur komen, zoals bv. in A*B + A*C = A*(B + C) 
waarin de term A wordt afgezonderd, of in A*B*C + D*E*B*C = (A + D*E)*B*C waarin de term B*C wordt afgezonderd. Dit 
kan leiden tot een zgn. stratificatie van kalibratiemodellen, en het toepassen van een eenvoudiger kalibratiemodel (B + C in 
het 1ste voorbeeld; A + D*E in het 2de voorbeeld) in elk kalibratiestratum (d.i. categorie van A in het 1ste voorbeeld; cel in de 
kruising B*C in het 2de voorbeeld) afzonderlijk. Dit kan nuttig zijn om grote datasets te kalibreren (Vanderhoeft, 2001), om de 
kalibratiemethode en/of de begrenzing van de correctiefactoren te laten afhangen van de kalibratiestrata, en om zelfs de 
lineaire structuur te laten afhangen van de kalibratiestrata. 

B.4.2 POST-STRATIFICATIEMODELLEN 

Als de lineaire structuur de volledige kruising is van alle kalibratievariabelen die erin voorkomen, dan zeggen we dat het 
model van het type post-stratificatie is, of spreken we gewoon van een post-stratificatiemodel. Voorbeelden zijn: A*B*C, 
B*C, A, en ook het meest eenvoudige model met lineaire structuur 1. “Post-stratificatie is een eenvoudige, bekende en veel 
gebruikte weegtechniek”, zoals in Bethlehem (2008) wordt gesteld en geïllustreerd. Deze techniek resulteert voor elk post-
stratum in een unieke correctiefactor en/of (finaal) gewicht. Ingebed in de kalibratietheorie, is dergelijke speciale oplossing 
meestal niet de enig mogelijke oplossing van het stelsel van kalibratievergelijkingen, maar door het gebruiken van om het 
even welke kalibratiemethode, resulteert wel deze oplossing. 

Merk op dat voor een post-stratificatiemodel de keuze van de kalibratiemethode geen invloed heeft op het resultaat (mits 
gepaste keuze van de begrenzing van de correctiefactoren, en als de kalibratietotalen positief zijn, wat in standaard 
toepassingen het geval is). 
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B.4.3 DEZELFDE CORRECTIEFACTOR VOOR ALLE OBSERVATIES MET DEZELFDE KALIBRATIEVARIABELEN 

Uit par. B.3.2 in deze bijlage kunnen we concluderen dat de correctiefactoren 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇λ) dezelfde zijn voor alle observaties 𝑖𝑖 
met dezelfde vector van kalibratievariabelen 𝐱𝐱𝑖𝑖𝑇𝑇. Dit kan gezien worden als een veralgemening van de inherente eigenschap 
van de post-stratificatietechniek; zie vorige par. B.4.2. 

B.4.4 POSITIEVE CORRECTIEFACTOREN EN GEKALIBREERDE GEWICHTEN 

Niet elke kalibratiemethode resulteert noodzakelijkerwijs in uitsluitend positieve correctiefactoren. De lineaire methode 
kan soms negatieve correctiefactoren opleveren. De exponentiële methode levert altijd uitsluitend positieve 
correctiefactoren (als een oplossing bestaat). De afgeknot lineaire methode kan met de gepaste keuze van het 
begrenzingsinterval [𝐿𝐿,𝑈𝑈] wel uitsluitend positieve correctiefactoren opleveren (als een oplossing bestaat). 

Ten slotte: als we ervan uitgaan dat de initiële gewichten positief zijn, dan bepaalt het teken van de correctiefactoren het 
teken van de gekalibreerde gewichten. 

B.5 GEAGGREGEERDE GEGEVENS 

De te kalibreren gegevens dienen zich niet altijd aan als een set van individuele gegevens. Dit kan het geval zijn als degene 
die de kalibratie moet uitvoeren geen recht heeft de datasets met individuele gegevens te behandelen (bv. omdat de privacy 
van de individuele respondenten moet beschermd worden), of als een onderzoeker een kalibratieoefening wil uitproberen 
op een in geaggregeerde vorm gepubliceerde set van statistieken. 

In Eurostat (2015b) worden te kalibreren gegevens altijd als tabellen van schattingen – meer bepaald als transitiematrices – 
voorgesteld; zie ook par. 2.8 in hoofdstuk 2 van deze analyse. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de keuze van het algoritme 
om de kalibratie uit te voeren, nl. iterative proportional fitting (IPF). Dit algoritme is inderdaad ontwikkeld in de context van 
het aanpassen van geaggregeerde gegevens (bv. 2- of meerdimensionale frequentietabellen); een belangrijke toepassing is 
te vinden in Eurostat (2003). 

B.6 SOFTWARE GEBRUIKT DOOR STATBEL 

Statbels statistici en methodologen gebruiken voor de verwerking en analyse van gegevens SAS® Enterprise Guide®. Voor 
kalibratie wordt de SAS®-macro CALMAR2 (Sautory, 1993; LeGuennec & Sautory, 2002) gebruikt. 

De input voor CALMAR2 is tweeledig: (1°) een dataset die de te kalibreren gegevens (meestal uit een 
respondentensteekproef) bevat, en (2°) een dataset die de kalibratietotalen voor een welbepaald kalibratiemodel bevat. Het 
klaarmaken van de eerste dataset is vrij elementair, gegeven de eenvoudige structuur van deze dataset en de flexibiliteit die 
de macro CALMAR2 op dit punt biedt. Het voorbereiden van de tweede dataset is complexer, in de eerste plaats omdat de 
structuur van die dataset niet standaard is, en in de tweede plaats omdat elk kalibratiemodel een andere dataset impliceert. 
Deze dataset definieert immers gedeeltelijk het kalibratiemodel dat zal worden toegepast. Om deze reden heeft Statbel 
bijkomende generieke macro’s ontwikkeld, die uit een of meer eenvoudig gestructureerde datasets de tweede inputdataset 
(met kalibratietotalen) voor CALMAR2 creëren, en tevens de eerste inputdataset (met de te kalibreren gegevens) aanvullen 
met variabelen die CALMAR2 in de kalibratie gebruikt. Een zo’n generieke macro is CountsK, die door herhaald toe te passen 
de kalibratietotalen die overeenkomen met de verschillende termen in de lineaire structuur van het kalibratiemodel berekent 
en toevoegt aan de tweede inputdataset, en die bij elke toepassing een gepaste kalibratievariabele toevoegt aan de eerste 
inputdataset. Macro CountsK behandelt elke term A*B*C*… die van een of meer categoriale kalibratievariabelen A, B, C, … 
afhangt apart. Een voorbeeld: 

%CountsK(frame=Frame1, wei=WEI, sample=Dataset1, varlst=A B C, lev=E, term=ABC, …) 

berekent, overeenkomstig de term A*B*C, die resulteert uit de variabelenlijst “A B C”, in een kalibratiemodel de 
kalibratietotalen uit de dataset Frame1, gebruikmakend van een gewichtsvariabele WEI in deze dataset, en slaat deze totalen 
op in één record van de dataset Marges_E. Dat record krijgt de identificatie cv_E_ABC mee, als gevolg van de waarden van 
de argumenten lev= en term= bij het oproepen van CountsK; “cv” staat voor calibration variable. Bovendien zal de macro 
CountsK de kalibratievariabele cv_E_ABC toevoegen aan Dataset1, die de te kalibreren gegevens bevat; cv_E_ABC is een 
nummering van de cellen in de kruising A*B*C. Macro CountsK controleert tevens of elke in Frame1 niet-lege cel in de kruising 
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A*B*C vertegenwoordigd is in Dataset1. Bijkomende argumenten van CountsK regelen het initialiseren van de dataset 
Marges_E, het toevoegen van een record en het afsluiten van Marges_E, alsook het produceren van een overzicht of verslag 
van het (herhaald) toepassen van CountsK. 

Voor het behandelen van kalibratietermen waarin één kwantitatieve en één of meerdere categoriale variabelen voorkomen, 
heeft Statbel de macro TotalsK ontwikkeld; voor de behandeling van contrastbeperkingen of -vergelijkingen is er ten slotte 
ook de macro Contrast1. De macro’s TotalsK en Contrast1 worden niet gebruikt voor de kalibratie van longitudinale 
steekproeven in deze analyse. Een volledige behandeling van de macro’s CountsK, TotalsK en Contrast1 valt natuurlijk buiten 
het bestek van deze analyse. 

We merken op dat Frame1, waaruit kalibratietotalen worden berekend, zowel een populatie als een steekproef kan zijn, en 
dat beide zowel in geaggregeerde als in niet-geaggregeerde vorm kunnen voorkomen. In de variabele WEI worden gepaste 
gewichten voor berekening van de kalibratietotalen opgeslagen. Belangrijk is uiteindelijk ook dat zowel Frame1 als Dataset1 
de variabelen A, B, C, … bevatten; voorts kunnen zowel Frame1 als Dataset1 een zeer eenvoudige structuur hebben. 

Het geheel van macro’s CALMAR2, CountsK, … maakt dat Statbel heel flexibel kan experimenteren met een brede waaier van 
kalibratiemodellen, om ten slotte naar een finaal model te evolueren. 
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C NC-KALIBRATIEMODELLEN: MATHEMATISCHE ASPECTEN 

De oorspronkelijke aanpak in Eurostat (2015b) voor het bekomen van numerieke consistentie tussen de gekalibreerde BQ- 
en EQ-steekproeven is celsgewijs. Met “cel” bedoelen we hier elke combinatie van achtergrondvariabelen zoals geslacht, 
regio van woonplaats, onderwijsniveau, leeftijdsklasse, enz.; bij uitbreiding is een “cel” ook elke combinatie van achtergrond-
variabelen en IAB-arbeidsmarktstatuut. Eurostat (2015b) beperkt zich tot de achtergrondvariabelen geslacht en 
leeftijdsklasse. 

In deze bijlage tonen we aan dat de Eurostat-methode voor aanpassing van de gekalibreerde BQ-steekproef aan de 
gekalibreerde EQ-steekproef geformuleerd kan worden als een kalibratiemodel. Dat laat toe Eurostats oorspronkelijke cel-
per-cel aanpak aan te passen als (bv.) een cel leeg is voor het BQ, maar niet voor het EQ. 

C.1 NOTATIE 

In hetgeen volgt beperken we ons tot de twee achtergrondvariabelen SEX (geslacht) en REG (regio van woonplaats; 
desgevallend onderscheiden we REG1 en REG2 voor respectievelijk BQ en EQ). SEX kan waarden 𝑠𝑠 = 1 (man) en 𝑠𝑠 = 2 
(vrouw) aannemen; REG kan waarden 𝑠𝑠 = 1 (BRU), 𝑠𝑠 = 2 (VLA) en 𝑠𝑠 = 3 (WAL) aannemen. IAB-statuut STAT heeft drie 
mogelijke waarden 𝑏𝑏 = 1 (werkloos), 𝑏𝑏 = 2 (werkend) en 𝑏𝑏 = 3 (inactief); naargelang de context staat STAT voor STAT1 of 
STAT2, d.w.z. IAB-status in respectievelijk BQ of EQ. Een “cel” is een combinatie 𝑠𝑠𝑠𝑠 van SEX en REG, en bij uitbreiding een 
combinatie 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 van SEX, REG en STAT. De index 𝑖𝑖 wordt gebruikt om de respondenten te identificeren; met notaties zoals 
𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠 (lees: “𝑖𝑖 element van cel 𝑠𝑠𝑠𝑠”, of “𝑖𝑖 in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠”, …) geven we aan dat respondent 𝑖𝑖 behoort tot de substeekproef van 
personen waarvoor SEX = 𝑠𝑠 en REG = 𝑠𝑠. Analoog geeft 𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 aan dat respondent 𝑖𝑖 tot cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 behoort en IAB-statuut 𝑏𝑏 heeft, 
of kortweg dat 𝑖𝑖 tot cel 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 behoort. Uit de context moet blijken of een respondent 𝑖𝑖 tot de BQ-, de EQ- of de longitudinale 
steekproef behoort. 

De variabelen SEX en/of REG kunnen probleemloos vervangen worden door andere achtergrondvariabelen, of uitgebreid 
worden tot drie of meer achtergrondvariabelen. 

Volgende grootheden zijn essentieel in de mathematische uiteenzetting in deze bijlage: 

 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵 = gekalibreerd gewicht voor respondent 𝑖𝑖 in de BQ-steekproef 

 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐵𝐵 = gekalibreerd gewicht voor respondent 𝑖𝑖 in de EQ-steekproef 

 1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1 als respondent 𝑖𝑖 tot de BQ-steekproef behoort en zich in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 bevindt, 0 anders 

 1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 = 1 als respondent 𝑖𝑖 tot de EQ-steekproef behoort en zich in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 bevindt, 0 anders 

 

 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑖𝑖∈𝐵𝐵𝐵𝐵  is het geschatte aantal personen in de populatie in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 in het BQ (de sommatie loopt 
over de volledige BQ-steekproef) 

 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐸𝐸𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵

𝑖𝑖∈𝐸𝐸𝐵𝐵  is het geschatte aantal personen in de populatie in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 in het EQ (de sommatie loopt 
over de volledige EQ-steekproef) 

Uitbreiding van de notatie ligt voor de hand, en leidt tot nieuwe grootheden; bv.: 

 Overstap van 𝑠𝑠𝑠𝑠 naar 𝑠𝑠, wat o.a. leidt tot 𝑇𝑇𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵, zijnde het geschatte aantal personen in de populatie in cel 𝑠𝑠 in het 

BQ. 

 Overstap van 𝑠𝑠𝑠𝑠 naar 𝑠𝑠, wat o.a. leidt tot 𝑇𝑇𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵, zijnde het geschatte aantal personen in de populatie in cel 𝑠𝑠 in het 

BQ. 

 Overstap van 𝑠𝑠𝑠𝑠 naar 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏, wat o.a. leidt tot 

o 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵, zijnde het geschatte aantal personen in de populatie in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 (of: in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 en met IAB-status STAT1 

= 𝑏𝑏) in het BQ; 

o 1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1 als respondent 𝑖𝑖 tot de BQ-steekproef behoort, zich in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 bevindt en IAB-statuut STAT1 = 𝑏𝑏 

heeft (of kortweg: zich in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 bevindt), 0 anders; 
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o 1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 = 1 als respondent 𝑖𝑖 tot de EQ-steekproef behoort, zich in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 bevindt en IAB-statuut STAT2 = 𝑏𝑏 

heeft (of kortweg: zich in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 bevindt), 0 anders. 

C.2 KLASSIEKE METHODE (NC-C) 

NC-C-model SEX * REG1 – een post-stratificatiemodel – impliceert een stelsel van (kalibratie)vergelijkingen, meer bepaald: 
een kalibratievergelijking voor elke cel 𝑠𝑠𝑠𝑠: 

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 

Merk op dat de sommatie in het linkerlid van deze vergelijking over de volledige BQ-steekproef loopt; dit is zo voor elke 
kalibratievergelijking in deze bijlage, omdat het hier gaat over de kalibratie van de BQ-steekproef (naar de gekalibreerde EQ-
steekproef). De variabelen of onbekenden in dit stelsel zijn de correctiefactoren 𝑔𝑔𝑖𝑖  (voor individuen 𝑖𝑖 die behoren tot de 
BQ-steekproef); daar wordt met numerieke methoden een oplossing voor gezocht. 

Vermits 𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 , voor alle 𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠 (kalibratietheorie!) in de BQ-steekproef, volgt hieruit dat 

𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵

∑𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵�  

waarbij verondersteld wordt dat 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 > 0. Als 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0 voor een of meer cellen 𝑠𝑠𝑠𝑠, terwijl 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 > 0, dan kan NC-C-model SEX 

* REG1 niet toegepast worden; m.a.w. het stelsel van kalibratievergelijkingen heeft dan geen oplossing. Cellen 𝑠𝑠𝑠𝑠 waarvoor 
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 > 0 en 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐸𝐸𝐵𝐵 = 0 stellen technisch geen probleem, en voor deze cellen zal dan 𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0. 

Het alternatieve NC-C-model SEX + REG1 impliceert het stelsel van kalibratievergelijkingen: 

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 voor elke 𝑠𝑠

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 voor elke 𝑠𝑠

 

We veronderstellen dat dit stelsel een oplossing heeft. Kalibratietheorie leert dat nog steeds 𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠  voor alle 𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠, m.a.w. 
dat de correctiefactoren constant zijn binnen elke combinatie 𝑠𝑠𝑠𝑠, maar een uitdrukking in gesloten vorm zoals in het geval 
van NC-C-model SEX * REG1 kan niet worden gevonden. De 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠  worden dan bekomen door iteratieve oplossing van het stelsel 
van kalibratievergelijkingen, nadat een doelfunctie wordt gekozen die een (soort) quasi-afstand tussen de initiële gewichten 
𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵  en de gekalibreerde gewichten 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵  meet. Die doelfunctie (of afstand) dient geminimaliseerd te worden onder het 
stelsel van kalibratievergelijkingen. (Voor een bepaalde keuze van die doelfunctie kan de iteratieve methode herleid worden 
tot IPF.) 

C.3 EUROSTAT-METHODE (NC-E) 

NC-E-model SEX * REG1 * STAT1 – eveneens een post-stratificatiemodel – impliceert voor elke combinatie 𝑠𝑠𝑠𝑠 drie 
kalibratievergelijkingen: 

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 voor  𝑏𝑏 = 1 en 2

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 + �𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐸𝐸𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 voor 𝑏𝑏 = 3
 

Ook nu veronderstellen we dat het stelsel van kalibratievergelijkingen (één vergelijking voor elke combinatie 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏) een 
oplossing heeft. 

De vergelijkingen voor 𝑏𝑏 = 1 (werklozen) en 2 (werkenden) leiden tot 

𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵� = 1 

als 𝑖𝑖 behoort tot cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 en IAB-statuut STAT1 = 𝑏𝑏 heeft in het BQ. Dit natuurlijk onder de voorwaarde dat 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 ≠ 0. 

Merk op dat 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0 zich meestal zal voordoen als de BQ-steekproef geen respondenten 𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 bevat: in dit geval moeten 

geen 𝑔𝑔𝑖𝑖  bepaald worden voor 𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏; voor dergelijke lege cel 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏 is het natuurlijk niet nodig een kalibratievergelijking in het 
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stelsel op te nemen. Het geval 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0 zou zich (uitzonderlijk) ook kunnen voordoen voor een niet-lege cel 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏, nl. als 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵 =
0 voor alle 𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏; in dit geval mogen de 𝑔𝑔𝑖𝑖  een willekeurige (constante) waarde aannemen. 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 < 0 is uitgesloten, omdat 
bij de kalibratie van de BQ-steekproef de initiële gewichten positief zijn, en de kalibratiemethode zo wordt gekozen dat de 
correctiefactoren niet-negatief zijn, zodat alle 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵 ≥ 0. 

De vergelijking voor 𝑏𝑏 = 3 (inactieven) leidt tot 

𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵� =

�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 + �𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐸𝐸𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵��

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵� = 1 +

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵  

als 𝑖𝑖 behoort tot cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 en IAB-statuut STAT1 = 𝑏𝑏 = 3 heeft in het BQ. Ook hier veronderstellen we dat 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 ≠ 0, en kunnen 

dezelfde opmerkingen als voor de vergelijkingen voor 𝑏𝑏 = 1 en 𝑏𝑏 = 2 gemaakt worden. 

Werklozen en werkenden in de BQ-steekproef krijgen dus geen nieuw gekalibreerd gewicht, inactieven in de BQ-steekproef 
eventueel wel, nl. als 𝑖𝑖 behoort tot een cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 waarvoor 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐸𝐸𝐵𝐵 ≠ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵. 

Het is belangrijk op te merken dat het kalibratietotaal 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵 negatief kan zijn – zodat ook de correctiefactor 𝑔𝑔𝑖𝑖  negatief kan 

zijn – nl. voor een cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 waarvoor 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵 + �𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵� < 0 of 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵 < 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵, d.i. wanneer het geschatte totaal 

aantal personen in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 afneemt tussen BQ en EQ (d.w.z. 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐵𝐵 < 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵), en deze afname (in absolute waarde) groter is dan 
het aantal inactieven 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵 in cel 𝑠𝑠𝑠𝑠 in het BQ. We stellen bijgevolg vast dat Eurotats methode voor realisatie van numerieke 
consistentie tussen de BQ- en EQ-steekproeven, tot kalibratiemodellen met negatieve kalibratietotalen kan leiden. Zie par. 
2.5.4 in hoofdstuk 2 voor een illustratie. 

Het alternatieve NC-E-model (SEX + REG1) * STAT1 impliceert voor elke 𝑠𝑠 drie kalibratievergelijkingen: 

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 voor 𝑏𝑏 = 1 en 2

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 + �𝑇𝑇𝑠𝑠

𝐸𝐸𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 voor 𝑏𝑏 = 3
 

en voor elke 𝑠𝑠 eveneens drie kalibratievergelijkingen: 

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 voor 𝑏𝑏 = 1 en 2

�𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 + �𝑇𝑇𝑠𝑠

𝐸𝐸𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵� = 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 voor 𝑏𝑏 = 3
 

Veronderstellend dat dit stelsel een oplossing 𝑔𝑔𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  (𝑖𝑖 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏) heeft, dan kan die (i.h.a.) niet in gesloten vorm worden 
uitgedrukt, maar gevonden worden door toepassing van een numeriek algoritme dat tegelijkertijd een oplossing voor het 
stelsel geeft en een gekozen doelfunctie – die ook hier een quasi-afstand tussen initiële gewichten 𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵  en gekalibreerde 
gewichten 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵 meet – minimaliseert. Statbel gebruikt hiervoor momenteel de SAS®-macro CALMAR2. 

Merk op dat bijvoorbeeld de vergelijking ∑𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 in NC-E-model (SEX + REG1) * STAT1 de som over 𝑠𝑠 is van de 

vergelijkingen ∑𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 in NC-E-model SEX * REG1 * STAT1, voor elke 𝑠𝑠 en voor 𝑏𝑏 = 1 of 𝑏𝑏 = 2. Analoog is de 

vergelijking ∑𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 in NC-E-model (SEX + REG1) * STAT1 de som over 𝑠𝑠 van de vergelijkingen ∑𝑔𝑔𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

𝐵𝐵𝐵𝐵1𝑖𝑖∈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 =

𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵𝐵𝐵 in NC-E-model SEX * REG1 * STAT1, voor elke 𝑠𝑠 en voor 𝑏𝑏 = 3. Dat betekent praktisch dat als de kalibratietotalen voor 

het “maximale” NC-E-model (SEX * REG1 * …) * STAT1 zijn bepaald, door eenvoudige sommaties van deze kalibratietotalen 
de kalibratietotalen voor elk “beperkter” NC-E-model, zoals bijvoorbeeld (SEX + REG1 + …) * STAT1, kunnen bekomen worden. 
Dit betekent ook dat eventueel negatieve kalibratietotalen 𝑇𝑇�𝑠𝑠𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵 in het maximale model kunnen overgaan in niet-negatieve 
totalen 𝑇𝑇�𝑠𝑠3

𝐵𝐵𝐵𝐵 en/of 𝑇𝑇�𝑠𝑠3
𝐵𝐵𝐵𝐵 in het beperktere model. 

Negatieve kalibratietotalen zijn niet gebruikelijk in de praktijk, wanneer een steekproef dient gekalibreerd te worden naar 
(geschatte) populatieverdelingen, vermits deze laatste altijd in niet-negatieve getallen zijn uitgedrukt. De uiteenzetting 
hierboven laat echter zien dat negatieve kalibratietotalen logisch kunnen resulteren als gekozen wordt voor de Eurostat-
methode om numerieke consistentie tussen BQ- en EQ-steekproef te realiseren. Het optreden van negatieve kalibratietotalen 
hangt natuurlijk samen met het gekozen NC-E-model, en, zoals in par. 2.6 in hoofdstuk 2 wordt uiteengezet, hangt die keuze 
samen met de doelstellingen van de kalibratie van de LS, nl. met de vereiste coherentie tussen de marginalen van 
transitiematrices en de IAB-statuutverdelingen in het BQ en het EQ. CALMAR2 laat toe met negatieve kalibratietotalen te 
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werken, mits keuze van een geschikte kalibratiemethode. De (afgeknot) lineaire en de logit-methode laten negatieve 
correctiefactoren, en dus negatieve gekalibreerde gewichten, toe; de exponentiële of raking ratio, en de sinus hyperbolicus-
methode niet. Bijgevolg moeten we kiezen voor de (afgeknot) lineaire of de logit-methode om NC-E-modellen toe te passen, 
en om niet van methode te moeten veranderen naargelang al dan niet met negatieve kalibratietotalen moet gewerkt worden. 

Omdat we (momenteel) geen reden zien om de correctiefactoren te beperken tot een zeker interval, zullen we uiteindelijk 
altijd kiezen voor de lineaire methode bij het toepassen van NC-E-modellen. 
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D PERTURBATIE VAN DE LS IN KLEINE SUBPOPULATIES, MET HET OOG OP 
COHERENTIEVEREISTEN 

Het feit dat de LS, als overlapping van de BQ- en de EQ-steekproef, slechts ongeveer 50% van de respondenten uit elk van 
deze laatste steekproeven bevat, kan voor kleine subpopulaties een probleem stellen voor het realiseren van de gewenste 
coherentie tussen de marginalen van de transitiematrix voor die subpopulatie en de kwartaalverdelingen van IAB-statuut. 
Een technische ingreep – een perturbatie van de LS – werd hiervoor uitgewerkt. We illustreren dit aan de hand van de 
subpopulatie 65-74-jarigen, voor het kwartaalkoppel 2018Q3-2018Q4. 

Tabel B 3 toont het volgende: 

 Kolom (1): de BQ-steekproef bevat 4.663 respondenten in leeftijdsklasse 65-74, waarvan 2 werkloos zijn (in 
2018Q3); kolom (3): slechts 1 van die 2 werklozen behoort tot de LS; 

 Kolom (2): de geschatte verdeling van IAB-statuut in het BQ moet, wat betreft aantal werklozen en aantal 
werkenden, gereproduceerd worden in de transitiematrix voor 65-74-jarigen (als het LS-model de term 
AGE1*STAT1 bevat); 

 Kolom (4): de EQ-steekproef bevat 4.781 respondenten in leeftijdsklasse 65-74, waarvan 1 werkloos is (in 
2018Q4); kolom (6): deze werkloze wordt niet weerhouden in de LS; 

 Kolom (5): de geschatte verdeling van IAB-statuut in het EQ moet volledig gereproduceerd worden in de 
transitiematrix voor 65-74-jarigen (als het LS-model de term AGE2*STAT2 bevat). 

Tabel B 3  Verdeling naar IAB-statuut van 65-74-jarige respondenten in BQ- en EQ-steekproef – met geschatte 
verdelingen van IAB-statuut –, en van in BQ en in EQ 65-74-jarigen in de LS voor 2018Q3-2018Q4 

 BQ ~ 2018Q3 EQ ~ 2018Q4 
IAB-statuut Aantal resp. 

in de BQ-
steekproef 

Geschatte 
verdeling IAB-
statuut 

Aantal 
resp. in 
de LS 

Aantal resp. in 
de EQ-
steekproef 

Geschatte 
verdeling IAB-
statuut 

Aantal 
resp. in 
de LS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Werkloos 2 529,69 1 1   50,08 0 
Werkend 195 47.611,51 79 209 46.172,90 86 
Inactief 4.466 1.079.204,22 2.134 4.571 1.085.211,02 2.189 
Totaal 4.663 1.127.345,42 2.214 4.781 1.131.434,00 2.275 

Tabel B 4, luik “Voor perturbatie”, toont de verdeling van de LS van in het EQ 65-74-jarige respondenten naar IAB-statuut in 
BQ en EQ (m.a.w. de ongewogen transitiematrix voor in het EQ 65-74-jarigen). Met betrekking tot het reproduceren van de 
verdeling van IAB-statuut in het EQ stelt de afwezigheid van in het EQ werkloze respondenten in deze LS een probleem: de 
kwartaalschatting 50,08 voor het aantal werklozen in het EQ, en bijgevolg de verdeling van IAB-statuut in het EQ (kolom (5) 
in Tabel B 3) kan niet gereproduceerd worden. 

Tabel B 4  Verdeling naar IAB-statuut in BQ en EQ van in het EQ 65-74-jarige respondenten in de LS voor 2018Q3-2018Q4, 
voor en na perturbatie van de LS 

 IAB-statuut EQ (2018Q4) 
 Voor perturbatie Na perturbatie 
IAB-statuut 
BQ (2018Q3) 

Werkloos Werkend Inactief Totaal Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Werkloos 0 0 1 1 0 0 1 1 
Werkend 0 69 23 92 0 69 23 92 
Inactief 0 17 2.165 2.182 1 17 2.164 2.182 
Totaal 0 86 2.189 2.275 1 86 2.188 2.275 
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Een voor de hand liggende wijze om dit probleem op te lossen is het LS-kalibratiemodel te wijzigen, door bv. met andere 
leeftijdsklassen te werken (bv. door variabele AGE2 i.p.v. AGE2 te gebruiken, zodat klasse 65-74 opgaat in de grotere klasse 
55-74; zie par. 2.1). Maar deze werkwijze laat niet toe de vooropgestelde IAB-statuutverdelingen te reproduceren (bv. voor 
55-64- en 65-74-jarigen apart). Daarom kiezen we in het kader van kalibratie voor schatting van transitiematrices voor een 
alternatieve werkwijze: het kalibratiemodel wordt niet gewijzigd, maar we voeren een (minimale) random perturbatie van 
de LS-steekproef door. 

De perturbatie die Statbel geïmplementeerd heeft is als volgt: één van de in het EQ inactieven in de LS (er zijn er 2.189) wordt 
at random geselecteerd en zijn of haar IAB-statuut in het EQ wordt gewijzigd van inactief naar werkloos. Een mogelijk 
resultaat hiervan is te zien in het luik “Na perturbatie” van Tabel B 4; in dit geval werd toevallig (maar het hoge kans!) een 
respondent die ook in het BQ inactief is geselecteerd, maar dat is niet noodzakelijk altijd het geval. De op die manier 
gewijzigde steekproef (voor 65-74-jarigen) laat wel toe met de term AGE2*STAT2 in het LS-kalibratiemodel te werken – op 
voorwaarde natuurlijk dat andere subpopulaties ook geen problemen stellen. 

In Tabel B 5  tonen we de geschatte transitiematrix voor de subpopulatie 65-74-jarigen, na toepassing van het finaal 
kalibratiemodel LS-4 (na toepassing van NC-E-3a) op de hele LS voor 2018Q3-2018Q4. Merk op dat de structuur van deze 
matrix dezelfde is als de structuur van de LS in luik “Na perturbatie” van Tabel B 4. De marginalen van de transitiematrix 
reproduceren zoals gewenst de verdelingen van IAB-statuut in BQ en EQ die werden getoond in Tabel B 3 (kolommen (2) en 
(5)). 

Tabel B 5  Geschatte transitiematrix voor in het EQ 65-74-jarigen, na toepassing van het finale kalibratiemodel op de LS 
voor 2018Q3-2018Q4, en na perturbatie van de LS 

 IAB-statuut EQ (2018Q4) 
IAB-statuut 
EQ (2018Q3) 

Werkloos Werkend Inactief Totaal 

Werkloos   - - 529,69 529,69 
Werkend - 33.523,40 14.088,11 47.611,51 
Inactief 50,08 12.649,50 1.070.593,24 1.083.292,82 
Totaal 50,08 46.172,90 1.085.211,04 1.131.434,01 

Merk op dat voor 2018Q3-2018Q4 ook de toepassing van model LS-3 (na NC-E-3a) een perturbatie vereist, omdat modellen 
LS-3 en LS-4 dezelfde coherentievereisten impliceren. 

Bij het afronden van deze analyse werden reeds 27 afzonderlijke kalibraties van LS’en uitgevoerd: t.b.v. het schatten van 
kwartaaltransities voor 15 koppels (2017Q1-2017Q2 t.e.m. 2020Q3-2020Q4) en t.b.v. het schatten van kwartaalspecifieke 
jaartransities voor 12 koppels (2017Q1-2018Q1 t.e.m. 2019Q4-2020Q4). Voor 11 van deze 27 koppels hebben we de 
perturbatietechniek gebruikt om het finale kalibratiemodel (par. 2.7) te kunnen toepassen. In 5 van deze 11 gevallen werd 
voor één willekeurige respondent in de LS het IAB-statuut in het EQ van inactief in werkloos veranderd; in 5 andere gevallen 
werd voor één willekeurige respondent in de LS het IAB-statuut in het BQ van inactief in werkloos veranderd; in 1 geval werd 
voor één willekeurige respondent in de LS het IAB-statuut in het EQ van inactief in werkloos veranderd en werd ook voor één 
andere willekeurige respondent in de LS het IAB-statuut in het BQ van inactief in werkloos veranderd. 

Het is duidelijk dat dergelijke perturbatie indien nodig ook kan toegepast worden in andere subpopulaties en/of als een 
andere IAB-status niet vertegenwoordigd is, evt. als een ander kalibratiemodel – bv. met het oog op andere 
coherentievereisten – moet worden toegepast. 
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