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CMI januari 2017: Aantal wanbetalers stijgt
De Credit Managers’ Index (CMI) is in januari met 2,4 punten gedaald ten opzichte van
december, de maand uitkomst is 53,0. De start van het nieuwe jaar laat bovendien een
forse stijging van het aantal wanbetalers zien. Het aantal openstaande facturen dat de
vervaldatum is gepasseerd is flink gestegen. Tevens is het begin van het jaar gebruikt
om facturen die niet meer zouden worden betaald af te boeken. Daarmee laat 2017 een
valse start zien op de voor credit managers belangrijkste cijfers. Maar er is ook goed
nieuws het aantal faillissementen is ten opzichte van vorige maand wederom gedaald, in
januari waren er 374 faillissementen te betreuren (bron: www.faillissementen.com).
Alleen in augustus 2016 waren dat er minder (371), maar sinds 2011 is een dergelijk
laag aantal verder niet voorgekomen. Daarnaast zien we een flinke terugval in het aantal
nieuwe klanten maar dat is een gebruikelijke dip in deze periode. Het aantal zaken
waarvoor een incassobureau of deurwaarder werd in geschakeld is weer gedaald en ook
zien we dat het aantal schuldhulpverleningsverzoeken is gedaald. Navraag leert dat de
credit manager niet verwacht dat de stijging van het aantal wanbetalers structureel
doorzet, deze maand laat dit beeld vaker zien. Vooralsnog heeft men vertrouwen in een
herstel van dit cijfer in de komende maand.
Over de Credit Managers’ Index
De CMI data is in januari 2017 verzameld. Dit is de eerste publicatie van de zevende
jaargang die is gebaseerd op een maandelijkse anonieme enquête onder credit
managers. De gecombineerde index wordt maandelijks gepubliceerd. De enquête vraagt
deelnemers om op te geven of ze verbetering, verslechtering of geen wijziging zien in
verschillende gunstige en ongunstige factoren. De methodiek en factoren zijn afgestemd
op de sinds 2003 beproefde methode van de NACM, de Amerikaanse uitgever van de
Credit Managers’ Index. De CMI wordt uitgegeven door Ultimoo group en Kwestplus en
wordt ondersteund door een aantal toonaangevende bedrijven en instellingen in de
sector zoals; Credittools, Creditexpo, Creditsafe, Dun & Bradstreet, Experian, Krediet
bewaking bouw, OnGuard, Ultimoo Incasso, VVCM en NCMN. De CMI heeft in november
2011 de credit management innovation award 2011 gewonnen! Vanaf november 2012
wordt in samenwerking met www.faillissementen.com ook gerapporteerd over de
faillissementen en surseances.
Over Ultimoo group
Ultimoo Group is dé invorderingsspecialist voor maximale cashflow door Incasso, credit
management outsourcing, field collections en debt purchase.
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Voor de publicatie van de CMI of nadere informatie kunt u contact opnemen met: Arjan
Stigter, 06-342 01557, astigter@ultimoo.nl of kijk op www.ultimoo.nl of www.cmbenchmark.nl.

