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CMI september 2016: Toename aantal incassozaken
De Credit Managers’ Index (CMI) daalt in september licht met 1,5 punt, de maand
uitkomst is met 52,2 nog steeds goed. De uitkomst komt overeen met het patroon van
voorgaande jaren. De omzetcijfers hebben zich na de zomerdip hersteld. Het aantal
faillissementen is ten opzichte van vorige maand iets toegenomen, de teller staat voor
september op 395 faillissementen (bron: www.faillissementen.com). Kwartaal drie komt
daarmee op een totaal van 1.218 faillissementen, dit is een laagterecord sinds de CMI in
2011 is gepubliceerd. Het is opvallend dat er in september weer flink wat meer zaken zijn
doorgezet naar een incassobureau of een deurwaarder en dat ook het zomerseizoen voor
de klagende debiteur voorbij lijkt te zijn. Met name deze twee indices zorgen ervoor dat
de uitkomst van de CMI lager scoort dan in augustus. Het zal een ophoping van zaken en
frustraties zijn geweest dat in de komende maanden weer herstelt. Ondanks het feit dat
het aantal faillissementen redelijk laag blijft is wel een opvallend dat het aantal
problematische schulden flink is toegenomen, het aantal schuldsaneringen loopt weer op.
Over een trendbreuk kunnen we het (nog) niet hebben, vooralsnog is het normale
seizoen aangebroken met hier en daar wat inhaalslagen. De CMI laat verder geen
zorgwekkende ontwikkelingen zien.
Over de Credit Managers’ Index
De CMI data is in september 2016 verzameld. Dit is de negenenzestigste 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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