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CMI mei 2017: vervallen saldo blijft toenemen
De Credit Managers’ Index (CMI) is in mei met 4,1 punten gedaald ten opzichte van april,
de maand uitkomst is 52,7. Aan de stijging van de CMI is hiermee met een forse daling
een einde gekomen, de positieve factoren zoals omzet, aantal nieuwe klanten en het
totaal geïncasseerde bedrag zijn enigszins genormaliseerd maar nog steeds goed. De
veroorzaker van dit beduidend lagere cijfer is terug te vinden in de negatieve factoren.
We zien dat de wanbetalers van de afgelopen maanden ervoor zorgen dat de overdracht
van vorderingen aan een incassobureau of deurwaarder flink zijn toegenomen. Het te
hoge aantal facturen dat de betaaltermijn overschrijdt, eist zijn tol. Daarnaast zijn er in
mei 376 faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Een stijging van
18% in vergelijking met april, daarbij moet wel worden aangetekend dat april de laagste
score in 11 jaar had. Met 376 faillissementen zit mei op het gemiddelde van 2017 en dat
is beduidend beter dan dat van 2016. Alles samen stevenen we ondanks de wat mindere
maand mei af op een prima kwartaal. Wellicht dat het vakantiegeld zorg kan dragen voor
een verbetering van het vervallen saldo, alhoewel dit in de B2B en dan met name het
MKB het tegenovergestelde kan bewerkstelligen.
Over de Credit Managers’ Index
De CMI data is in mei 2017 verzameld. Dit is de vijfde 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.

