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D&B Faillissementenscore
Verfijnd, objectief en consistent beslissen

Goede kredietbeslissingen nemen is niet altijd
even makkelijk. Om risico’s objectief en con
sistent te meten en te beoordelen, moet u over
een veelvoud aan informatie beschikken.
De D&B Faillissementenscore maakt risico’s
zichtbaar en meetbaar en is gebaseerd op een
zo groot mogelijk aantal bedrijfsgegevens. Zijn
berekeningswijze garandeert objectiviteit en
consistentie en stelt u in staat uw ‘bad debt’ te
verminderen.
De D&B Faillissementenscore is:
 een dynamische risico-indicator van de kans
dat een onderneming binnen 12 maanden
haar activiteiten zal staken
 een volgens de regels van de kunst statistisch
bepaalde en mathematisch berekende score
die bedrijfsfaillissementen voorspelt
 een verfijning van de D&B Rating, voor kre
dietbeslissingen die een diepgaandere ana
lyse vereisen
 een percentielscore op een schaal van 1 tot
100 waarmee een bedrijf wordt gepositio
neerd tegenover alle andere bedrijven in de
D&B database
 een score beschikbaar voor alle bedrijven
(ook voor bedrijven die geen financiële reke
ningen publiceren) in 24 Europese landen.
Snel en makkelijk te interpreteren
De D&B Faillissementenscore is een voorspel
lende indicator voor bedrijfsfaillissementen. De
D&B Faillissementenscore verfijnt de risico
schaal van 1 tot 4 van de D&B Rating tot een
schaal van 1 tot 100. Hoe hoger de D&B Faillis
sementenscore, hoe beter de status van dat
bedrijf en hoe kleiner de kans dat dit bedrijf
binnen de volgende 12 maanden haar activitei
ten zal staken.

De berekening van de D&B Faillissementen
score
Een team van D&B specialisten is erin geslaagd
door middel van moderne statistische scoring
technieken de data-elementen te identificeren
die bepalend zijn voor het succes of het falen
van een bedrijf. Het zijn deze data-elementen
die gebruikt worden in de berekening van de
D&B Rating en de D&B Faillissementenscore.
Dit zijn niet alleen financiële gegevens! Na de
identificatie van de voorspellende data-ele
menten, wordt aan elk element een aantal
“punten” toegekend. Om de vergelijkbaarheid
te bevorderen wordt dit puntenaantal daarna
omgerekend naar een schaal van 1 tot 100
(percentielscore).
De D&B Faillissementenscores worden dage
lijks herberekend. Halfjaarlijks wordt het Scoremodel geëvalueerd op doeltreffendheid en in
dien nodig aangepast.
De D&B Faillissementenscore is landspecifiek:
voor elk land werd een score ontwikkeld op
basis van de beschikbare data in dat land.
De voordelen van de D&B Faillissementen
score
 Snellere besluitvorming – door uw krediet
besluitvorming te baseren op de D&B Faillis
sementenscore kunt u op effectieve wijze de
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tijd die nodig is voor de verwerking van aan
vragen, verminderen.
Betere beslissingen en verminderde bloot
stelling aan niet-invorderbare schuld – door
de fijnere schaal van de D&B Faillissemen
tenscore kunt u nauwkeuriger beslissingen
nemen en u daardoor beter afschermen te
gen slecht betalende klanten.
Verhoogde efficiëntie en productiviteit –
door automatisering van de gemakkelijke of
standaard aanvragen (ongeveer 70% van alle
kredietbeslissingen!) kunt u uw aandacht en
tijd toespitsen op onderzoek van de moeilij
kere gevallen.
Consistentere en objectievere kredietbeslis
singen – door bij uw kredietbeslissingen be
roep te doen op de D&B Faillissementenscore
kunt u de consistentie en objectiviteit bin
nen de besluitvormingsprocessen verbete
ren.



Effectief beheer van uw portefeuille – de
D&B Faillissementenscore maakt het risico
zichtbaar en meetbaar. Daardoor bent u be
ter in staat het individuele en globale risico
van uw debiteurenbestand in te schatten, in
kaart te brengen en te beheren.

Automatiseren aan de hand van de D&B Faillis
sementenscore
Dankzij haar voorspellende kracht kan de D&B
Faillissementenscore een centrale rol spelen
binnen geautomatiseerde beslissingssyste
men. Kredietbeslissingen worden automatisch
genomen door de 1 tot 100-schaal van de D&B
Faillissementenscore op te splitsen in de cate
gorieën “aanvaarden,weigeren en/of terug
verwijzen”. Bovendien kan de D&B Faillisse
mentenscore ook geïntegreerd worden in het
eigen kredietbeleid van het bedrijf. Een systeem
dat een dergelijke integratie toelaat, is D&B
DecisionMaker.

D&B Solutions
Risk Management Solutions
Sales & Marketing Solutions
Supply Management Solutions

D&B Nederland
Montevideo Offices, Otto Reuchlinweg 1032, 3072 MD Rotterdam - Postbus 278, 3000 AG Rotterdam
T: +31 (0)10 710 94 00 - F: +31 (0)10 710 94 01 - marketingnl@dnb.com - www.dnb.com/nl

D&B België
E. Mommaertslaan 22D, 1831 Diegem
T: +32 (0)2 481 81 22 - F: +32 (0)2 481 82 72 - marketingbl@dnb.com - www.dnb.com/be

© 2008 Dun & Bradstreet Inc.

