
Vragenlijst 4604 - toelichting

1. Verloop en beoordeling

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

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

- Evolutie van het bedrijfsresultaat van uw bureau tijdens de voorbije drie maanden
(vraag 14): geef hiermee uw oordeel over de evolutie van de bedrijfsresultaten en de algemene
financiële situatie van uw bureau in de jongste drie maanden.

- Personeel (vraag 12): alle ingezette personeelsleden, al dan niet personeel op zelfstandige
basis.

 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.

2. 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%.

3. Vooruitzichten voor de volgende 3 maanden

- Vooruitzichten activiteit, 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, personeel en prijzen.

- Algemene vraag in de Bouw (vraag 34): geef uw verwachtingen omtrent de globale vraag naar
nieuwe opdrachten in de Bouw.

4. Aantal gepresteerde uren

Teneinde ieder bureau een correcte "weging" in de berekening te geven, verzoeken wij u het totaal
aantal gepresteerde uren van de laatste maand op te geven voor respectievelijk projecten van
woongebouwen en niet-woongebouwen.


