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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het
CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende vestigingen van
bedrijfseenheden in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in het vierde kwartaal
2008, welke afkomstig zijn van het CBS.”
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Versiegeschiedenis
Versie 1
100407 COEN-kwantitatief 200810-12V1

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:
•

Uitsluitend de combinatie van het dossiernummer van de Kamer van Koophandel
(KvK) in combinatie met het subdossiernummer van de KvK en de Bedrijfseenheid
(Be_id) identificeert een vestiging van een bedrijfseenheid. Zie hoofdstuk 3 voor een
beschrijving. Op de eenheden in de bouwnijverheid na is ook de variabele
K_VESTID identificerend voor een vestiging van een bedrijfseenheid.

•

Om
onthulling
(identificering)
te
voorkomen
zijn
de
variabelen
KVK_DOSSIERNUMMER en KVK_SUBDOSSIERNUMMER versleuteld.

•

COEN-Kwantitatief is bruikbaar voor het vaststellen van de structuur voor een
regionale verdeling van de kwantitatieve waarden. Ook zijn de gegevens in het
bestand geschikt om de kwantitatieve gegevens af te zetten tegen de kwalitatieve
uitkomsten. Hiermee wordt het aandeel van bijvoorbeeld de omzet bij een bepaalde
antwoordcategorie op kwalitatieve vragen bedoeld.

•

De kwantitatieve dataset is niet geschikt voor het bepalen van niveaus en
ontwikkelingen op nationaal niveau. Hiervoor zijn andere bronnen beschikbaar bij het
CBS.

•

Bij de Landbouw en visserij wordt de omzet door het ontbreken van informatie van
grote bedrijven waarschijnlijk onderschat. Ditzelfde speelt een rol bij Cultuur en
recreatie en bij Verhuur en handel in onroerend goed (incl. makelaardij).

•

De variabele buitenlandse omzet is door het ontbreken van gegevens van grote
bedrijven alleen bruikbaar voor de bedrijfstakken Winning van delfstoffen, Industrie,
Bouwnijverheid en Groothandel. Voor andere bedrijfstakken is alleen informatie over
buitenlandse omzet beschikbaar voor bedrijven met maximaal 50 werkzame
personen. Het koppelrendement bij de eerder genoemde bedrijfstakken is
vergelijkbaar met de totale omzet.
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1. Inleiding
Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe
onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het
microdatabestand
•

‘100407 COEN-kwantitatief 200810-12V1’.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3
wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt per bestand
per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle
mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
Indien gewenst, kan een bijlage geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen van
de categoriale variabelen:
•

‘100419 Bijlage 1 Frequentietellingen COEN-kwantitatief 200810-12v1’.

In deze bijlage worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en
laatste vijf waarden gegeven.
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden

Microdatabestand
De Enquête Regionale BedrijfsOntwikkeling (ERBO) van de Kamer van Koophandel
(KvK) is vervangen door de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). De
onderzoeksvragen uit de enquête richten zich op de belangrijkste conjunctuurrelevante
aspecten in het bedrijfsleven met vragen over onder andere productie, bezettingsgraad,
omzet, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang, investeringen,
rendement en productiebelemmeringen. Hierbij wordt niet naar exacte bedragen of
hoeveelheden gevraagd, maar naar de mening van ondernemers of bijvoorbeeld de omzet
gestegen, gedaald of gelijk gebleven is.
COEN bevat echter niet de kwantitatieve gegevens zoals beschikbaar in de ERBO
enquête. In dit kader is in 2009 door het Centrum van Beleidsstatistiek (CBS-CvB) een
microdatabestand samengesteld met de kwantitatieve gegevens als: omzet, werkzame
personen en export voor de eenheden van het COEN-enquêtebestand 4e kwartaal 2008.
Recordbeschrijving
Een record in het microdatabestand bevat kwantitatieve informatie over een vestiging van
een bedrijf in de COEN-enquête van het vierde kwartaal van 2008.
Populatieafbakening
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle vestigingen van bedrijven in de COEN-enquête
van het vierde kwartaal van 2008. De waarneming is gericht op actieve lokale vestigingen
met minimaal 5 werkzame personen, die naar grootteklasse en regio zijn ingedeeld op
basis van hun eigen omvang en vestigingsplaats. Vanwege de aansluiting op andere
economische statistieken wordt de typering naar bedrijfstak bepaald op basis van de
hoofdactiviteit van de bij het CBS gebruikte “bedrijfseenheid”. Bij een bedrijf met
meerdere vestigingen worden dus alle vestigingen ingedeeld bij de bedrijfstak die hoort
bij de activiteit van het bedrijf als geheel.
De kwantitatieve gegevens betreffende de omzet, de buitenlandse omzet en de werkzame
personen die aan de onderzoekspopulatie zijn gekoppeld zijn niet geschikt voor het
bepalen van niveaus en ontwikkelingen op nationaal niveau. Hiervoor zijn andere
bronnen beschikbaar bij het CBS.
Onderzoeksmethode
Het onderzoek COEN-kwantitatief is een steekproef. Het CBS gebruikt de COENenquête om een beeld te vormen van de conjuncturele ontwikkeling en de regionale
verschillen daarin.
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Bronnen
In het kader van het project COEN-kwantitatief is het COEN-enquêtebestand 4e kwartaal
2008 door het Centrum voor Beleidsstatistiek verrijkt met de kwantitatieve variabelen
totale omzet, werkzame personen en export. Deze kwantitatieve informatie is toegevoegd
door middel van koppeling van diverse bronnen aan de COEN-enquête: Omzetbelasting
(BTW), Kortetermijn Statistiek (KS), Polisadministratie en Statistiek banen naar regio
(SWL-regio), Algemeen Bedrijfsregister (ABR) en Arbeidsrekeningen (AR).
Aanpassing naar vestigingsniveau
Bij bedrijven die bestaan uit meerdere vestigingen en waarbij binnen COEN de vestiging
los van het bedrijf waargenomen is, is de gekoppelde data verdeeld naar vestiging.
Uitbijterdetectie
Zowel voor de weging van de data als voor de imputatie van niet-koppelbare records zijn
uitbijters in de gekoppelde data gedetecteerd. Ook voor analyses op microniveau waarbij
verband wordt gelegd tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen zijn uitbijters
belangrijk.
Twee soorten uitbijters worden onderscheiden:
1.
Bedrijven waarbij de omzet, export of het aantal werknemers binnen een stratum
een extreme waarde hebben.
2.
Bedrijven waarbij de kwalitatieve informatie uit COEN niet overeenkomt met de
aangekoppelde kwantitatieve data.
Imputatie niet koppelbare records
Het overgrote deel van de bedrijven in de COEN enquête is verrijkt met kwantitatieve
data betreffende de omzet, export en het aantal werkzame personen uit de beschikbare
bronnen. Voor de bedrijven waarvoor geen directe informatie beschikbaar is, zijn de
ontbrekende gegevens geïmputeerd. Dit betekent dat we een beredeneerde schatting
maken van de ontbrekende waarden, waarbij zoveel mogelijk hulpinformatie gebruikt
wordt.
Weging
Bij de weging is rekening gehouden met de uitbijters zoals beschreven bij punt 1 in de
paragraaf uitbijterdetectie. Uitbijters krijgen standaard een gewicht gelijk aan 1 (de
waarde voor dat bedrijf is goed, maar we vinden de waarde niet representatief voor
andere bedrijven).
De weging is uitgevoerd door de aantallen bedrijven (vestigingen) aan te laten sluiten op
de COEN populatie. Hierbij is rekening gehouden met SBI, GK en landsdelen. Er is
gebruik gemaakt van een directe weging naar de aantallen bedrijven in de populatie.
Vertaling werkzame personen
Om het aantal werknemers te vertalen naar het aantal werkzame personen (werknemers
inclusief meewerkend eigenaren, uitzendkrachten e.d.) is een omrekenfactor nodig. Deze
omrekenfactor is per stratum (SBI 2e digit) berekend aan de hand van de verhouding
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tussen werkzame personen en werknemers uit de arbeidsrekeningen voor zowel 2007 als
2008 (aantal wp / aantal wn). De werkzame personen in het verrijkte bestand zijn
vervolgens berekend door deze verhouding te vermenigvuldigen met de gekoppelde en
geïmputeerde aantallen werknemers.
Kwaliteit
De kwantitatieve gegevens gekoppeld aan COEN geven extra informatie over omzet,
export en werkzame personen op het publicatieniveau van COEN. Om verschillende
redenen zijn er beperkingen aan het gebruik van deze gegevens.
COEN-Kwantitatief is bruikbaar voor het vaststellen van de structuur voor een regionale
verdeling van de kwantitatieve waarden. Ook zijn de gegevens in het bestand geschikt om
de kwantitatieve gegevens af te zetten tegen de kwalitatieve uitkomsten. Hiermee wordt
bedoeld het aandeel van bijvoorbeeld de omzet bij een bepaalde antwoordcategorie op
kwalitatieve vragen.
De kwantitatieve dataset is niet geschikt voor het bepalen van niveaus en ontwikkelingen
op nationaal niveau. Hiervoor zijn andere bronnen beschikbaar bij het CBS.
Bij 90 procent van de eenheden in COEN is voor minimaal één van beide jaren een omzet
te koppelen. Per verslagjaar ligt het koppelrendement tussen de 75 en 80 procent. Voor
een aantal bedrijfstakken is de betrouwbaarheid lager. Bij de Landbouw en visserij wordt
de omzet door het ontbreken van informatie van grote bedrijven waarschijnlijk
onderschat. Ditzelfde speelt een rol bij Cultuur en recreatie en bij Verhuur en handel in
onroerend goed (incl. makelaardij).
De variabele buitenlandse omzet is door het ontbreken van gegevens van grote bedrijven
alleen bruikbaar voor de bedrijfstakken Winning van delfstoffen, Industrie,
Bouwnijverheid en Groothandel. Voor andere bedrijfstakken is alleen informatie over
buitenlandse omzet beschikbaar voor bedrijven met maximaal 50 werkzame personen.
Het koppelrendement bij de eerder genoemde bedrijfstakken is vergelijkbaar met de totale
omzet.
De variabele werkzame personen is kwalitatief goed. Bij 95 procent van de eenheden in
COEN is voor minimaal één van beide jaren het aantal werkzame personen te koppelen.
Per verslagjaar ligt het koppelrendement rond de 90 procent. Er zijn geen beperkingen
bekend voor gebruik per bedrijfstak of regio.
Berekening resultaten en defleren omzet
Resultaten COEN-Kwantitatief
Bij het berekenen van de kwantitatieve waarden bij de kwalitatieve antwoorden wordt per
record het gaafgemaakte antwoord van een kwalitatieve vraag vermenigvuldigd met de
kwantitatieve waarde en het kwantitatieve gewicht. Hiervoor is wel een koppeling met het
kwalitatieve microdatabestand van COEN 4e kwartaal 2008 nodig.
Om direct kwantitatieve waarden per bedrijfstak of regio te bepalen, worden de
kwantitatieve variabelen vermenigvuldigd met het kwantitatieve gewicht. Door gebruik te
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maken van de opgenomen classificatievariabelen zijn de uitkomsten per regio of
bedrijfstak te berekenen.
Defleren buitenlandse omzet
Voor de bepaling van de reële groei van de export, dat wil zeggen van het volume van de
export, moet de nominale buitenlandse omzetgroei worden ontdaan van de
prijscomponent, ook wel defleren genoemd. Bij defleren wordt dus een nominale waarde
(in dit geval de buitenlandse omzet) gedeeld door de prijsverandering. Hiervoor worden
prijsindexcijfers gebruikt.
Binnen COEN-Kwantitatief is niet gedefleerd. COEN-Kwantitatief bevat wel gegevens
over buitenlandse omzet voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie,
bouwnijverheid en groothandel. Het CBS publiceert voor deze bedrijfstakken elke maand
prijsindexcijfers op Statline waardoor defleren op meso- of macroniveau mogelijk is.
Informatie over prijzen op Statline is te vinden onder thema Prijzen via de volgende link:
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/default.aspx. Specifiek voor de Delfstoffenwinning en
industrie zijn prijzen te vinden via de volgende link: Industrie en delfstoffenwinning.
Gegevens op StatLine
De kwalitatieve uitkomsten van de COEN enquête worden gepubliceerd in een StatLinepublicatie via de CBS-website. De uitkomsten kunnen daarbij worden uitgesplitst naar
bedrijfstakken, provincies, KvK-regio’s en grootteklasse. In de eerste drie kwartalen is
een beperkte regionale uitsplitsing mogelijk, in het vierde kwartaal een uitgebreide.
Over de kwantitatieve gegevens die gekoppeld zijn aan COEN wordt nog niet
gepubliceerd.
De gegevens op Statline zijn te vinden onder Bedrijven>Conjunctuur Enquête Nederland
KvK-regio.
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3. Bestandsopbouw en toelichting

Bestandsopbouw van het microdatabestand
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.

Kwaliteitsaanduiding
De kolom ‘Kw’ geeft, waar nodig, de kwaliteit van de variabelen aan op het moment
waarop dit documentatierapport is opgesteld:
-

‘kwaliteitsaanduiding is niet nodig; bijvoorbeeld bij hulpvariabelen’

1. ‘variabele is plausibel, gebruikt in publicaties’;
2. 'variabele is plausibel en is niet gebruikt in publicaties'
3. ‘onbekend, naar de variabele is nog niet gekeken’.
Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met
kwaliteit 1 kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische
databank van het CBS.

Nr Variabele & label
1 K_VESTID
Vestigingsnummer van de Kamer van
Koophandel-ID
2 BE_ID
Bedrijfseenheid-ID
3 KVK_DOSSIERNUMMER_VERSL
Versleuteld dossiernummer van de
Kamer van Koophandel
4 KVK_SUBDOSSIERNUMMER_VER
SL
Versleuteld sub-dossiernummer van
de Kamer van Koophandel
5 KVK_SUB
Enkel het subdossiernummer van de
kamer van koophandel
6 K_BTID_RG1
De meest gedetailleerde rekengroep
voor bedrijfstakken in COEN
gebaseerd op sbi_ct
7 K_BTID_RG2
Gedetailleerde rekengroep voor
bedrijfstakken in COEN gebaseerd op
sbi_ct
8 K_BTID_RG3
Minst gedetailleerde rekengroep voor
bedrijfstakken in COEN gebaseerd op
sbi_ct
9 K_GKID_RG1

Kw
-

Format
Getal

-

Lengte

Decimalen
3

0

Getal

8

0

-

Getal

8

0

-

Getal

12

0

-

Getal

4

0

-

Getal

3

0

-

Getal

3

0

-

Getal

2

0

-

Getal

3

0
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Nr Variabele & label
De meest gedetailleerde rekengroep
voor grootteklassen van de
vestigingen in COEN
10 K_GKID_RG2
Minst gedetailleerde rekengroep voor
grootteklassen van de vestigingen in
COEN
11 K_REGIOID_RG1
De meest gedetailleerde rekengroep
voor regio in COEN gebaseerd op
postcode
12 LANDSDEEL
Indeling in 4 landsdelen
13 STRATUM
Strata ten behoeve van
uitbijterdetectie, imputatie en weging
14 WP_BE
Het aantal werkzame personen van
de bedrijfseenheid uit het ABR
15 WP_KVK
Het aantal werkzame personen van
de vestiging volgens de kamer van
koophandel
16 UITBIJTER_KWAN
Soort uitbijter voor kwantitatieve
variabelen
17 UITBIJTER_KWAL_OMZET
Uitbijter door afwijking kwalitatieve en
kwantitatieve omzetvariabele
18 UITBIJTER_KWAL_EXPORT
Uitbijter door afwijking kwalitatieve en
kwantitatieve exportvariabele
19 UITBIJTER_KWAL_WP
Uitbijter door afwijking kwalitatieve en
kwantitatieve wp-variabele
20 GEWICHT_KWANTITATIEF
Ophooggewicht van het record
21 OMZET_VORIG_JAAR
Omzet van het voorgaande jaar in
duizend euro
22 OMZET_HUIDIGE_JAAR
Omzet van het huidige jaar in duizend
euro
23 EXPORTOMZET_VORIG_JAAR
Omzet uit buitenland van het
voorgaande jaar in duizend euro
24 EXPORTOMZET_HUIDIGE_JAAR
Omzet uit buitenland van het huidige
jaar in duizend euro
25 IND_OMZET
Indicator hoe de omzet is
samengesteld
26 WN_VORIG_JAAR
Aantal werknemers van het
voorgaande jaar
27 WN_HUIDIGE_JAAR
Aantal werknemers van het huidige
jaar

Kw

Format

-

Getal

2

0

-

Getal

3

0

Getal

1

0

-

Getal

3

0

-

Getal

8

0

-

Getal

8

0

-

Getal

1

0

-

Getal

1

0

-

Getal

1

0

-

Getal

1

0

-

Getal

12

5

2

Getal

12

3

2

Getal

12

3

2

Getal

12

3

2

Getal

12

3

-

Getal

2

0

2

Getal

12

3

2

Getal

12

3

12

Lengte

Decimalen
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Nr Variabele & label
28 IND_WN
Indicator hoe het aantal werknemers
is samengesteld
29 WP_VORIG_JAAR
Werkzame personen vorig jaar
30 WP_HUIDIGE_JAAR
Werkzame personen huidige jaar

Kw
-

Format
Getal

2
2

13

Lengte

Decimalen
2

0

Getal

12

3

Getal

12

3
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Voorkomende waarden van de variabelen

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun
betekenis opgesomd.
1 K_VESTID
Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel-ID
0

Ontbrekend voor records in COEN BOUW

2 BE_ID
Bedrijfseenheid-ID
3 KVK_DOSSIERNUMMER_VERSL
Versleuteld dossiernummer van de Kamer van Koophandel
0

Onbekend

4 KVK_SUBDOSSIERNUMMER_VERSL
Versleuteld sub-dossiernummer van de Kamer van Koophandel
0

Niet bestaand

5 KVK_SUB
Enkel het subdossiernummer van de kamer van koophandel
6 K_BTID_RG1
De meest gedetailleerde rekengroep voor bedrijfstakken in COEN gebaseerd
op sbi_ct
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Landbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelen
Textiel- en lederwarenindustrie
Houtindustrie
Bouwmaterialen- en glasind.
Papier- en kartonindustrie
Uitgeverijen en drukkerijen
Chemische en kunststofind.
Basismetaalindustrie
Metaalproductenindustrie
Machine-industrie
Electrotechn. en opt.industrie
Transportmiddelenindustrie
Overige industrie
Bouwnijverheid
Groothandel
Detailhandel
Horeca
Vervoer en communicatie
Dienstverlening t.b.v. vervoer
Zakelijke adviesbureaus
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223
224
225
226
227

Automatiseringsdiensten
Facilitaire diensten
Makelaardij en o.g.
Cultuur en recreatie
Persoonlijke dienstverlening

7 K_BTID_RG2
Gedetailleerde rekengroep voor bedrijfstakken in COEN gebaseerd op sbi_ct
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Landbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelen
Textiel- en lederwarenindustrie
Hout- en bouwmaterialen
Papier- en grafische industrie
Chemische en kunststofind.
Metaalindustrie
Overige industrie
Bouwnijverheid
Groothandel
Detailhandel
Horeca
Vervoer
Zakelijke dienstverlening
Makelaardij en o.g.
Overige dienstverlening

8 K_BTID_RG3
Minst gedetailleerde rekengroep voor bedrijfstakken in COEN gebaseerd op
sbi_ct
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Landbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Industrie
Bouwnijverheid
Groothandel
Detailhandel
Horeca, makelaardij, reisbranche, overige diensten
Transport
Zakelijke diensten

9 K_GKID_RG1
De meest gedetailleerde rekengroep voor grootteklassen van de vestigingen in
COEN
111
112
121
122

5-19 werkzame personen
20-49 werkzame personen
50-99 werkzame personen
100 of meer werkzame personen

10 K_GKID_RG2
Minst gedetailleerde rekengroep voor grootteklassen van de vestigingen in
COEN
11

Midden- en Kleinbedrijf
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12

Grootbedrijf

11 K_REGIOID_RG1
De meest gedetailleerde rekengroep voor regio in COEN gebaseerd op
postcode
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Groningen
Friesland
Drenthe
Veluwe
Twente Zwolle
Centraal Gelderland
Limburg
Flevoland
Gooi en Eemland
Utrecht
Midden Oost-Brabant
WestBrabant
Zeeland
Rotterdam
Leiden en Haaglanden
Rest Zuid-Holland
Amsterdam
Rest Noord-Holland
Centraal Gelderland actief in Utrecht
Noord en Zuid Limburg actief in Centraal Gelderland
Flevoland actief in Utrecht
Flevoland actief in Noord-Holland

13 STRATUM
Strata ten behoeve van uitbijterdetectie, imputatie en weging
14 WP_BE
Het aantal werkzame personen van de bedrijfseenheid uit het ABR
15 WP_KVK
Het aantal werkzame personen van de vestiging volgens de kamer van
koophandel
16 UITBIJTER_KWAN
Soort uitbijter voor kwantitatieve variabelen
0
1
2
3
4
5
6
7

Geen uitbijter
Uitbijter omzet
Uitbijter export
Uitbijter omzet en export
Uitbijter werkzame personen
Uitbijter omzet en werkzame personen
Uitbijter export en werkzame personen
Uitbijter omzet, export en werkzame personen

17 UITBIJTER_KWAL_OMZET
Uitbijter door afwijking kwalitatieve en kwantitatieve omzetvariabele
0
1

Geen uitbijter
Uitbijter respons kwalitatief stijgt en kwantitatief daalt

16

Documentatierapport COEN-kwantitatief 200810-12V1

2
3
4
9

Uitbijter imputatie kwalitatief stijgt en kwantitatief daalt
Uitbijter respons kwalitatief daalt en kwantitatief stijgt
Uitbijter imputatie kwalitatief daalt en kwantitatief stijgt
Geen uitbijters kwalitatief voor records in COEN BOUW

18 UITBIJTER_KWAL_EXPORT
Uitbijter door afwijking kwalitatieve en kwantitatieve exportvariabele
0
1
2
3
4
9

Geen uitbijter
Uitbijter respons kwalitatief stijgt en kwantitatief daalt
Uitbijter imputatie kwalitatief stijgt en kwantitatief daalt
Uitbijter respons kwalitatief daalt en kwantitatief stijgt
Uitbijter imputatie kwalitatief daalt en kwantitatief stijgt
Geen uitbijters kwalitatief voor records in COEN BOUW

19 UITBIJTER_KWAL_WP
Uitbijter door afwijking kwalitatieve en kwantitatieve wp-variabele
0
1
2
3
4
9

Geen uitbijter
Uitbijter respons kwalitatief stijgt en kwantitatief daalt
Uitbijter imputatie kwalitatief stijgt en kwantitatief daalt
Uitbijter respons kwalitatief daalt en kwantitatief stijgt
Uitbijter imputatie kwalitatief daalt en kwantitatief stijgt
Geen uitbijters kwalitatief voor records in COEN BOUW

20 GEWICHT_KWANTITATIEF
Ophooggewicht van het record
21 OMZET_VORIG_JAAR
Omzet van het voorgaande jaar in duizend euro
22 OMZET_HUIDIGE_JAAR
Omzet van het huidige jaar in duizend euro
23 EXPORTOMZET_VORIG_JAAR
Omzet uit buitenland van het voorgaande jaar in duizend euro
24 EXPORTOMZET_HUIDIGE_JAAR
Omzet uit buitenland van het huidige jaar in duizend euro
25 IND_OMZET
Indicator hoe de omzet is samengesteld
0
11
21
22
31
32

Geen omzet
Bedrijf heeft kvk-nummer en één vestiging dus omzet ongedeeld
uit BTW-fiscaal
Bedrijf heeft geen kvk-nummer dus omzet ongedeeld uit BTW op
be niveau
Bedrijf heeft kvk-nummer en geen BTW-fiscaal dus omzet gedeeld
uit BTW-Baseline
Bedrijf heeft geen kvk-nummer dus omzet ongedeeld uit KS
Bedrijf heeft kvk-nummer dus omzet gedeeld uit KS

26 WN_VORIG_JAAR
Aantal werknemers van het voorgaande jaar
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27 WN_HUIDIGE_JAAR
Aantal werknemers van het huidige jaar
28 IND_WN
Indicator hoe het aantal werknemers is samengesteld
0
11
12
21
22
31

Geen werknemers
Bedrijf heeft kvk-nummer, één vestiging en wel SWL met 1 vest in
de regio dan werknemers ongedeeld uit SWL-regio
Bedrijf heeft kvk-nummer, één vestiging en geen SWL met 1 vest
in de regio dan werknemers ongedeeld uit polis-fiscaal
Bedrijf heeft kvk-nummer, meerdere vestigingen en wel SWL regio
met 1 vest per regio dus werknemers uit SWL-regio
Bedrijf heeft kvk-nummer, meerdere vestigingen en geen SWL
regio dus werknemers gedeeld be-niveau uit polis
Bedrijf heeft geen kvk-nummer dus werknemers ongedeeld uit
werknemers op be-niveau uit polis

29 WP_VORIG_JAAR
Werkzame personen vorig jaar
30 WP_HUIDIGE_JAAR
Werkzame personen huidige jaar
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