
Vragenlijst 4602 - toelichting

1. Verloop en beoordeling voorbije maand

- Verloop van activiteit/omzet (vraag 11): antwoord in functie van wat voor u het meest betekenisvol is: de
uitgeoefende activiteit van uw bedrijf of de gerealiseerde omzet (in volume). Indien u uitgaat van het omzetcijfer
gelieve dan BTW of andere heffingen buiten beschouwing te laten.

- Beoordeling van het verloop van activiteit of omzet (vraag 21): geef een inschatting van het recente
verloop van de door uw bedrijf uitgeoefende activiteit of gerealiseerde omzet. Redeneer in functie van wat zich
gewoonlijk gedurende die periode van het jaar voordoet en beoordeel aldus of u de recentste ontwikkelingen
gunstiger dan gewoonlijk, normaal of slechter dan gewoonlijk vindt.

- Toegepaste (verkoop)prijzen (vraag 13): alles wat deel uitmaakt van de werkelijk toegepaste prijzen zoals
gefactureerde activiteiten, betaalde commissielonen, kortingen ed.

2. Verloop en beoordeling voorbije drie maanden

- Verloop van activiteit/omzet tijdens de voorbije drie maanden (vraag 10): geef de trend weer van het
verloop van uw uitgeoefende activiteit of gerealiseerde omzet tijdens de drie voorbije maanden.

- Evolutie van de economische situatie van uw bedrijf tijdens de voorbije drie maanden (vraag 14): geef
hiermee uw oordeel over de evolutie van de concurrentiepositie, de bedrijfsresultaten en de algemene
financiële situatie van uw onderneming in de jongste drie maanden.

- Aantal werknemers (vraag 12): alle ingezette werkkrachten, met inbegrip van de zaakvoerder als deze zelf
actief meewerkt in de onderneming.

 Het instellen van gedeeltelijke werkloosheid dient als een vermindering van het personeel te worden
beschouwd. Het inschakelen van een deeltijdse werknemer naar een voltijdse betrekking is te beschouwen
als een stijging van de werkgelegenheid.

3. Bezettingsgraad

Maandelijkse benutting van het rollend materieel (vraag 47): geef een benaderende benuttingsgraad van het
rollend materieel.

4. Belemmeringen en activiteitsgraad

Geef aan welke de bijzonderste oorzaken zijn die momenteel uw activiteit beperken. De financiële belemmeringen
betreffen zowel de investeringskredieten als de financiële liquiditeiten. Indien er geen belemmeringen zijn, kruis
dan "geen" aan (vragen 24-29).

Indien u uw activiteit met uw huidige mogelijkheden nog kan verhogen, gelieve dan een procentuele schatting
van de verhoging op te geven, uitgaande van uw huidige activiteitsgraad (vraag 49). Bij voorbeeld: indien u op
basis van uw huidige mogelijkheden uw activiteit met de helft kunt verhogen, antwoordt u op vraag 49: 50%.
Indien u uw huidige activiteit zou kunnen verdubbelen, antwoordt u 100%.

5. Vooruitzichten voor de volgende 3 maanden

- Vooruitzichten activiteit/omzet, personeel en prijzen (vragen 31, 32, 33): geef de verwachte tendensen
voor de volgende drie maanden weer met uitsluiting van de zuivere seizoenstijgingen of -dalingen, met
betrekking tot activiteit/omzet, personeel en prijzen.

- Algemene vraag (vraag 34): geef uw verwachtingen omtrent de globale marktvraag van uw type van activiteit,
d.w.z. de totale orders van de sector waarin u actief bent.

6. Aantal personeelsleden

Geef het nominale aantal werknemers, zoals ingeschreven in uw personeelsregister. De zaakvoerder dient
meegeteld te worden voor zo ver hij actief meewerkt in de onderneming. Interim werknemers dienen enkel
opgenomen te worden als zij ter uitbreiding van het personeel werden ingeschakeld en niet als zij ter vervanging
van een afwezige vaste werknemer werden ingeschakeld.


