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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 Conjunctuurtest Industrie, 
welke afkomstig zijn van het CBS.” 
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Versiegeschiedenis 

Versie 1 

110309 Conjunctuurtest industrie 2007V1 

110309 Conjunctuurtest industrie naar sector 2007V1 

110310 Conjunctuurtest industrie 2008V1.sav 

110310 Conjunctuurtest industrie naar sector 2008V1.sav 

110310 Conjunctuurtest industrie 2009V1.sav 

110310 Conjunctuurtest industrie naar sector 2009V1.sav 

110310 Conjunctuurtest industrie 2010V1.sav 

110310 Conjunctuurtest industrie naar sector 2010V1.sav 

 

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

• Alle uitkomsten worden uitgedrukt in een percentage met uitzondering van de vragen 
betreffende “Niet van toepassing”. De waarden bij deze vragen hebben een value 
label.  

• De percentages per deelvraag tellen op tot 1 (lees 100%). 

• De gegevens op Statline worden gepubliceerd naar bedrijfsactiviteit. In de bestanden 
is dit de variabele RkGrpCode. 

• Om van de microdata te komen tot de resultaten zoals gepubliceerd op Statline wordt 
er gebruik gemaakt van wegingsfactoren. WrnGewichtBinnenland, 
WrnGewichtBuitenland en WrnGewichtPersoneel zijn de zogenaamde 
binnenwegingen voor de desbetreffende vragen om zo te komen tot uitkomsten op 3-
digit RkGrpCode niveau. De wegingsfactor RSOmzet (alleen in het bestand 
“Conjunctuurtest industrie naar sector”) is de zogenaamde buitenweging om te 
komen tot uitkomsten op een hoger aggregatieniveau (2 digitniveau of een 
combinatie van 2digitniveau (bijvoorbeeld 15 en 16) van SBI 1993 en de gehele 
industrie).    

• Als er een antwoordalternatief is gekozen, dan staat er een 1 als waarde. 0 betekent 
niet gekozen. Ontbrekende respons wordt geïmputeerd. Deze cellen zijn herkenbaar 
als “gebroken”getal. 

• De gewichten zijn gebaseerd op omzet en personeelgegevens uit 2000. Binnenkort 
zullen er nieuwe gewichten worden gedefinieerd. 
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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 de 
microdatabestanden 

• ‘jjmmdd Conjunctuurtest industrie jaarV1’ 

• ‘jjmmdd Conjunctuurtest industrie naar sector jaarV1’ 

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.  

Bij het rapport zijn de volgende bijlagen beschikbaar: 

• ‘jjmmdd Bijlage 1 Frequentietellingen Conjunctuurtest industriejaarV1’.  

• ‘jjmmdd Bijlage 2 Frequentietellingen Conjunctuurtest industrie naar sector 
jaarV1’ 

In deze bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste 
en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld 
verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, wat van belang 
kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn. 
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

Recordbeschrijving 
Een record in het microdatabestand bevat informatie over bedrijfseenheid 

Populatieafbakening 
De uitkomsten van het onderzoek hebben betrekking op de hele Nederlandse industrie en 
geven voor het bedrijfsleven een representatief beeld van de conjuncturele ontwikkeling. 

Bij de waarneming en verwerking zijn de volgende praktische afbakeningen gemaakt, 
onder andere met als doel om de enquêtedruk zo laag mogelijk te houden. 

• De waarneming is gericht op bedrijfseenheden, zoals die in het ABR (Algemeen 
BedrijvenRegister) zijn opgenomen. Hoofdkantoren zonder “primaire productie-
activiteiten” worden daarbij niet waargenomen. De bedrijven worden naar SBI 
(Standaard BedrijfsIndeling). 

• Bedrijven met minder dan vijf werkzame personen worden niet waargenomen, om de 
enquêtedruk bij deze groep bedrijven zo laag mogelijk te houden. 

• Het onderzoek richt zich alleen op bedrijven die economisch actief zijn en houdt geen 
rekening met eenheden die nog wel in het Handelsregister staan ingeschreven maar 
geen activiteiten meer ontplooien. 

Gegevens op Statline 
De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel:  

Conjunctuurtest Industrie

In deze standaardtabel wordt een gedeelte van de resultaten van de conjunctuurtest 
industrie gepresenteerd. De selectie is eenvoudig aan te passen door in de  tabel te klikken 
op het kopje “pas gegevens aan”. Tevens kan er door te klikken op het kopje 
“Tabeltoelichting” linksboven de meest actuele informatie betreffende de Conjunctuurtest 
industrie worden verkregen. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7055&D1=a&D2=6-12&D3=250,l&HD=110118-0904&HDR=T&STB=G1,G2
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden 

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 bevat voorlopige cijfers' of 'variabele is plausibel en is 
niet gebruikt in publicaties' of een combinatie van beide (overleg met sector 
wat een wenselijk label is).  

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.    

Bestand ‘Conjunctuurtest industrie’ 

Nr Variabele & label  Kw Format Lengte Decimalen 
1 WRNCODE - Getal 11 0

Waarnemingseenheid     
2 PERID 1 Getal 11 0

Periode van waarneming     
3 BDRFCODE - Getal 11 0

Bedrijfsidentificatienummer     
4 RKGRPCODE 1 Getal 11 0

Rekengroep code     
5 WRNGEWICHTBINNENLAND 1 Getal 8 2

Binnengewicht van de variabelen die 
betrekking hebben op binnenlandse 
omzet van de waarnemingseenheid 

 

6 WRNGEWICHTBUITENLAND 1 Getal 8 2
Binnengewicht van de variabelen die 
betrekking hebben op buitenlandse 
omzet van de waarnemingseenheid 

 

7 WRNGEWICHTPERSONEEL 1 Getal 8 2
Binnengewicht van de variabelen die 
betrekking op het personeel van de 
waarnemingseenheid 

 

8 WRNGERESPONDEERD - Getal 1 0
Waarnemingseenheid heeft 
gerespondeerd 

 

9 MNDVRG11 1 Getal 8 2
Productieniveau/bedrijvigheid 
afgelopen drie maanden is 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx
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Nr Variabele & label  Kw Format Lengte Decimalen 
toegenomen 

10 MNDVRG12 1 Getal 8 2
Productieniveau/bedrijvigheid 
afgelopen drie maanden is vrijwel 
gelijk gebleven 

 

11 MNDVRG13 1 Getal 8 2
Productieniveau/bedrijvigheid 
afgelopen drie maanden is 
afgenomen 

 

12 MNDVRG21 1 Getal 8 2
Productieniveau/bedrijvigheid 
komende drie maanden zal toenemen

13 MNDVRG22 1 Getal 8 2
Productieniveau/bedrijvigheid 
komende drie maanden zal vrijwel 
gelijk blijven 

 

14 MNDVRG23 1 Getal 8 2
Productieniveau/bedrijvigheid 
komende drie maanden zal afnemen 

 

15 MNDVRG31 1 Getal 8 2
Verkoopprijzen/tarieven komende drie 
maanden zullen toenemen 

 

16 MNDVRG32 1 Getal 8 2
Verkoopprijzen/tarieven komende drie 
maanden zullen vrijwel gelijk blijven 

 

17 MNDVRG33 1 Getal 8 2
Verkoopprijzen/tarieven komende drie 
maanden zullen afnemen 

 

18 MNDVRG41 1 Getal 8 2
Waarde orders die worden verwacht 
te plaatsen bij leveranciers zal de 
komende drie maanden toenemen 

 

19 MNDVRG42 1 Getal 8 2
Waarde orders die worden verwacht 
te plaatsen bij leveranciers zal de 
komende drie maanden vrijwel gelijk 
blijven 

 

20 MNDVRG43 1 Getal 8 2
Waarde orders die worden verwacht 
te plaatsen bij leveranciers zal de 
komende drie maanden afnemen 

 

21 MNDVRG44 1 Getal 8 2
Waarde orders die worden verwacht 
te plaatsen bij leveranciers is niet van 
toepassing 

 

22 MNDVRG61 1 Getal 8 2
Waarde totale orderontvangst 
afgelopen drie maanden is 
toegenomen 

 

23 MNDVRG62 1 Getal 8 2
Waarde totale orderontvangst 
afgelopen drie maanden is vrijwel 
gelijk gebleven 

 

24 MNDVRG63 1 Getal 8 2
Waarde totale orderontvangst 
afgelopen drie maanden is 
afgenomen 

 



Documentatierapport Conjunctuurtest industrie  

 

11 

Nr Variabele & label  Kw Format Lengte Decimalen 
25 MNDVRG71 1 Getal 8 2

Personeelssterkte zal volgend jaar, 
vergeleken met dit jaar, toenemen 

 

26 MNDVRG72 1 Getal 8 2
Personeelssterkte zal volgend jaar, 
vergeleken met dit jaar, vrijwel gelijk 
blijven 

 

27 MNDVRG73 1 Getal 8 2
Personeelssterkte zal volgend jaar, 
vergeleken met dit jaar, afnemen 

 

28 MNDVRG81 1 Getal 8 2
Economisch klimaat voor de 
onderneming komende drie maanden 
zal toenemen 

 

29 MNDVRG82 1 Getal 8 2
Economisch klimaat voor de 
onderneming komende drie maanden 
zal vrijwel gelijk blijven 

 

30 MNDVRG83 1 Getal 8 2
Economisch klimaat voor de 
onderneming komende drie maanden 
zal afnemen 

 

31 MNDVRG91 1 Getal 8 2
Totale orderpositie geeft hoeveel 
maanden werk 

 

32 MNDVRG101 1 Getal 8 2
Totale orderpositie wordt, gelet op de 
tijd van het jaar, beoordeeld als groot 

 

33 MNDVRG102 1 Getal 8 2
Totale orderpositie wordt, gelet op de 
tijd van het jaar, beoordeeld als 
normaal 

 

34 MNDVRG103 1 Getal 8 2
Totale orderpositie wordt, gelet op de 
tijd van het jaar, beoordeeld als klein 

 

35 MNDVRG111 1 Getal 8 2
De buitenlandse orderpositie wordt, 
gelet op de tijd van het jaar, 
beoordeeld als groot 

 

36 MNDVRG112 1 Getal 8 2
De buitenlandse orderpositie wordt, 
gelet op de tijd van het jaar, 
beoordeeld als normaal 

 

37 MNDVRG113 1 Getal 8 2
De buitenlandse orderpositie wordt, 
gelet op de tijd van het jaar, 
beoordeeld als klein 

 

38 MNDVRG114 1 Getal 8 2
De buitenlandse orderpositie is niet 
van toepassing 

 

39 MNDVRG121 1 Getal 8 2
Voorraden 
eindproduct/handelsvoorraden 
worden, gelet op verwachte 
afzetontwikkeling, beoordeeld als 
groot 

 

40 MNDVRG122 1 Getal 8 2
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Nr Variabele & label  Kw Format Lengte Decimalen 
 Voorraden 

eindproduct/handelsvoorraden 
worden, gelet op verwachte 
afzetontwikkeling, beoordeeld als 
normaal 

 

41 MNDVRG123 1 Getal 8 2
Voorraden 
eindproduct/handelsvoorraden 
worden, gelet op verwachte 
afzetontwikkeling, beoordeeld als 
klein 

 

42 MNDVRG124 1 Getal 8 2
Voorraden 
eindproduct/handelsvoorraden zijn 
niet van toepassing 

 

43 KWVRG11 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
binnenlandse markt is afgelopen 
kwartaal verbeterd 

 

44 KWVRG12 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
binnenlandse markt is afgelopen 
kwartaal gelijk gebleven 

 

45 KWVRG13 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
binnenlandse markt is afgelopen 
kwartaal verslechterd 

 

46 KWVRG14 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
binnenlandse markt is niet van 
toepassing 

 

47 KWVRG21 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt binnen de EU is 
afgelopen kwartaal verbeterd 

 

48 KWVRG22 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt binnen de EU is 
afgelopen kwartaal gelijk gebleven 

 

49 KWVRG23 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt binnen de EU is 
afgelopen kwartaal verslechterd 

 

50 KWVRG24 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt binnen de EU is 
niet van toepassing 

 

51 KWVRG31 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt buiten de EU is 
afgelopen kwartaal verbeterd 

 

52 KWVRG32 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt buiten de EU is 
afgelopen kwartaal gelijk gebleven 

 

53 KWVRG33 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt buiten de EU is 
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Nr Variabele & label  Kw Format Lengte Decimalen 
afgelopen kwartaal verslechterd 

54 KWVRG34 1 Getal 8 2
Concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt buiten de EU is 
niet van toepassing 

 

55 KWVRG41 1 Getal 8 2
Verwachting is dat de buitenlandse 
omzet het komende kwartaal zal 
stijgen 

 

56 KWVRG42 1 Getal 8 2
Verwachting is dat de buitenlandse 
omzet het komende kwartaal gelijk 
zal blijven 

 

57 KWVRG43 1 Getal 8 2
Verwachting is dat de buitenlandse 
omzet het komende kwartaal zal 
dalen 

 

58 KWVRG44 1 Getal 8 2
Buitenlandse omzet is niet van 
toepassing 

 

59 KWVRG71 1 Getal 8 2
Bezettingsgraad productiecapaciteit     

60 KWVRG81 1 Getal 8 2
Oordeel productiecapaciteit:  deze is 
te groot 

 

61 KWVRG82 1 Getal 8 2
Oordeel productiecapaciteit:  deze is 
voldoende 

 

62 KWVRG83 1 Getal 8 2
Oordeel productiecapaciteit:  deze is 
te klein 

 

63 KWVRG91 1 Getal 8 2
Productiebelemmeringen: nee, geen 
productiebelemmeringen 

 

64 KWVRG92 1 Getal 8 2
Productiebelemmeringen: 
onvoldoende vraag 

 

65 KWVRG93 1 Getal 8 2
Productiebelemmeringen: tekort 
arbeidskrachten 

 

66 KWVRG94 1 Getal 8 2
Productiebelemmeringen: tekort 
productiemiddelen 

 

67 KWVRG95 1 Getal 8 2
Productiebelemmeringen: financiële 
beperkingen 

 

68 KWVRG96 1 Getal 8 2
Productiebelemmeringen: andere 
oorzaak 
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Bestand ‘Conjunctuurtest industrie naar sector’ 

Nr Variabele & label  Kw Format Lengte Decimalen 
1 RKGRPCODE 1 Getal 11 0

Rekengroep code     
2 SECTORCODE 1 Tekst 1 0

Sectorcode     
3 PERID 1 Getal 11 0

Periode van waarneming     
4 RSGEWICHTBINNENLAND 1 Getal 8 2

Binnengewicht van de variabelen die 
betrekking hebben op binnenlandse 
omzet van de waarnemingseenheid 

 

5 RSGEWICHTBUITENLAND 1 Getal 8 2
Binnengewicht van de variabelen die 
betrekking hebben op buitenlandse 
omzet van de waarnemingseenheid 

 

6 RSGEWICHTPERSONEEL 1 Getal 8 2
Binnengewicht van de variabelen die 
betrekking op het personeel van de 
waarnemingseenheid 

 

7 RSOMZET 1 Getal 8 2
Buitenweging van de rekengroep     

 

Voor overige variabelen zie bestand Bestand ‘Conjunctuurtest industrie’  
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Toelichting op de variabelen 

Als er een antwoordalternatief is gekozen, dan staat er een 1 als waarde. 0 betekent niet 
gekozen. Ontbrekende respons wordt geïmputeerd. Deze cellen zijn herkenbaar als 
“gebroken”getal. 

De gewichten zijn gebaseerd op omzet en personeelgegevens uit 2000. Binnenkort zullen 
er nieuwe gewichten worden gedefinieerd. 

Voorkomende waarden van de variabelen 

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun 
betekenis opgesomd. 

Alleen die variabelen worden hier getoond die een mogelijke value label hebben. 

De hieronder gegeven variabelen gelden voor beide microdatabestanden. 

RKGRPCODE 
 Rekengroep code 
 

150 Overige vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 
 151 Slachterijen en vleesverwerking 
 155 Vervaardiging van zuivelproducten 
 157 Vervaardiging van diervoeder 

 
158 Broodfabrieken, brood-en banketbakkerijen met verkoop in winkel, 

banketfabrieken en verv. van beschuit en biscuit 
 159 Vervaardiging van dranken en verwerking van tabak 
 171 Bewerken en spinnen van textielvezels, weven van textiel 
 175 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 
 176 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen/artikelen 
 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 
 181 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (geen kleding van leer) 
 191 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) 
 203 Vervaardiging van timmerwerk 
 211 Vervaardiging van papier en karton 
 212 Vervaardiging van papier- en kartonwaren 
 222 Drukkerijen (geen dagbladen) 
 232 Aardolieverwerking 

 
241 Vervaardiging van basischemicaliën en synthetische en kunstmatige 

vezels 
 243 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek 

 
244 Vervaardiging van farmaceutische producten en van zeep-, was-, 

reinigings- en onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica 
 246 Vervaardiging van overige chemische producten 
 252 Vervaardiging van producten van kunststof 
 261 Vervaardiging van glas en glaswerk 

 
262 Vervaardiging van keramische producten (geen producten voor de 

bouw) en van keramische tegels en plavuizen 

 
264 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels 

en plavuizen) 
 266 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips 
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271 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen, gietijzeren 

en stalen en ov. 1e verwerking van ijzer en staal 
 274 Vervaardiging van non-ferrometalen 
 275 Gieten van metalen 

 
281 Vervaardiging van metalen constructiewerken, ramen, deuren en 

kozijnen 
 282 Vervaardiging van tanks en reservoirs 

 
283 Vervaardiging van stoomketels en van ketels en radiatoren voor de 

centrale verwarming 

 

284 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; 
poedermetallurgie, ppervlaktebehandeling en overige 
metaalbewerking 

 
286 Vervaardiging van scharen en bestek, gereedschap en hang- en 

sluitwerk 

 
287 Vervaardiging van overige producten van metaal (geen machines en 

transportmiddelen) 

 
291 Vervaardiging van machines voor de prod. en toepas. van 

mechanische energie (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en - 

 
292 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen 

gebruik 

 
293 Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen (geen 

tractoren) 

 
294 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen en van overige machines 

en apparaten voor specifieke industriële activiteiten 
 300 Vervaardiging van kantoormachines en computers 

 
310 Vervaardiging van overige elek. machines, app. en benodigdh. van 

audio-, video- en telecommunicatieapparaten en -benodig 

 
311 Vervaardiging van elek. huish. app. en medische app. en 

instrumenten en ov. orthoped. en protheseart. en van audio- en v 
 312 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden n.e.g. 

 
313 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van 

verlichtingsbenodigdheden 

 
314 Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en 

transformatoren 

 
330 Vervaardiging van medische app. en instrumenten, orthoped. artik. 

e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken 

 
331 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en 

orthopedische en protheseartikelen 
 341 Vervaardiging van auto's 
 342 Vervaardiging van auto's 
 343 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 
 351 Scheepsbouw en -reparatie 
 353 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen 
 361 Vervaardiging van meubels 
 

SECTORCODE 
 Sectorcode 
 

C Consumptiegoederen 
 E Energie 
 H Halffabrikaat 
 I Investeringsgoederen 
 

WRNGERESPONDEERD 
 Waarnemingseenheid heeft gerespondeerd 
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0 Nee 

 1 Ja 
 

MNDVRG44 

 
Waarde orders die worden verwacht te plaatsen bij leveranciers is niet van 
toepassing 

 
0 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven bij voorgaande drie 

vragen is beantwoord 

 
1 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven niet voorkomt bij het 

bedrijf 
 

MNDVRG114 
 De buitenlandse orderpositie is niet van toepassing 
 

0 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven bij voorgaande drie 
vragen is beantwoord 

 
1 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven niet voorkomt bij het 

bedrijf 
 

MNDVRG124 
 Voorraden eindproduct/handelsvoorraden zijn niet van toepassing 
 

0 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven bij voorgaande drie 
vragen is beantwoord 

 
1 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven niet voorkomt bij het 

bedrijf 
 

KWVRG14 
Concurrentiepositie op de binnenlandse markt is niet van toepassing 

 
0 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven bij voorgaande drie 

vragen is beantwoord 

 
1 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven niet voorkomt bij het 

bedrijf 
 

KWVRG24 
Concurrentiepositie op de buitenlandse markt binnen de EU is niet van toepassing 

 
0 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven bij voorgaande drie 

vragen is beantwoord 

 
1 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven niet voorkomt bij het 

bedrijf 
 

KWVRG34 
Concurrentiepositie op de buitenlandse markt buiten de EU is niet van toepassing 

 
0 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven bij voorgaande drie 

vragen is beantwoord 

 
1 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven niet voorkomt bij het 

bedrijf 
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KWVRG44 
Buitenlandse omzet is niet van toepassing 

 
0 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven bij voorgaande drie 

vragen is beantwoord 

 
1 Vraag is niet van toepassing omdat dit gegeven niet voorkomt bij het 

bedrijf 
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