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CMI december 2016: laagterecord aantal faillissementen
De Credit Managers’ Index (CMI) is in december met 0,7 punten licht gedaald ten
opzichte van november, de maand uitkomst is 55,4. 2016 wordt afgesloten met een
jaargemiddelde dat net iets lager is dan dat van 2015 56,5 naar 56,0. Hiermee kunnen
we concluderen dat we wederom een goed jaar met groei achter de rug hebben. Het
vervallen saldo en het bedrag aan afschrijvingen is over het gehele jaar verbeterd en
daarmee kan de credit manager aantonen dat ook zijn werk een prima resultaat heeft
opgeleverd. Het aantal faillissementen is ten opzichte van vorige maand gedaald, over
heel 2016 waren er in totaal 5.402 faillissementen (bron: www.faillissementen.com). Dit
is het laagste aantal faillissementen deze eeuw! Vergeleken met 2012 is dit bijna de helft
minder, toen waren er nog 10.562 faillissementen uitgesproken. Verder valt op dat er in
december nog een groot aantal vorderingen is overgedragen aan 3 e partijen. Dit is een
jaarlijks terugkerend cijfer om ervoor te zorgen dat oude facturen alsnog worden betaald.
Het lijkt er daarnaast ook op dat naarmate de cijfers verbeteren, er meer omzet wordt
gemaakt, minder vervallen saldo open staat er ook meer ruimte komt voor klachten. Het
aantal klachten is voor de 4e maand op rij gestegen ten opzicht van de vorige maand, de
index is deze keer zelfs met 19% verslechterd. Navraag leert dat deze stijging volledig
samengaat met de groei in omzet maar vooralsnog geen effect heeft op het vervallen
saldo. Samen met de goede berichten over de economische groei is het de verwachting
dat de CMI ook in 2017 weer goed voor de dag zal komen.
Over de Credit Managers’ Index
De CMI data is in december 2016 verzameld. Dit is de tweeënzeventigste publicatie 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.cm-benchmark.nl.

