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'Aantal incassozaken in mkb stijgt'
Het aantal ondernemers in het midden- en kleinbedrijf dat te maken heeft met
betalingsproblemen van klanten, is de laatste jaren fors gestegen. Dat zegt Stichting
Achmea Rechtsbijstand (SAR) op basis van eigen gegevens.
SAR, naar eigen zeggen de grootste juridische dienstverlener van Nederland, telde
vorig jaar 1205 zogenoemde incassozaken. Dat is een stijging met 85 procent ten
opzichte van 2010. Voor dit jaar staat de teller tot medio oktober op bijna 900.
De dienstverlener stelt dat de toename een rechtstreeks gevolg is van de crisis. Juist
voor mkb'ers geldt dat hun voortbestaan afhangt van goed betalingsgedrag van hun
klanten, aldus SAR.

Huizenprijzen dalen verder in derde kwartaal
Bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2013 gemiddeld 4,5
procent goedkoper ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.
In drie van de vier grootste steden in Nederland, daalden de prijzen minder hard dan
het gemiddelde. In Utrecht was dat het minst met een prijsdaling van 2 procent.
Ook Rotterdam (3,2 procent en Amsterdam (3,4 procent) zaten in het derde kwartaal
onder het gemiddelde. Den Haag zit er met een prijsdaling van 4,7 procent juist iets
boven (zie tweede grafiek).

Grieks tekort lager dan gedacht
Het overheidstekort van Griekenland was vorig jaar kleiner dan eerder gedacht. Dat
blijkt uit een nieuwe raming die Europees statistiekbureau Eurostat maandag heeft
gepubliceerd.
SAR, naar eigen zeggen de grootste juridische dienstverlener van Nederland, telde
vorig jaar 1205 zogenoemde incassozaken.

'Hypotheekwaakhond wil miljarden van Bank of America'
De Amerikaanse federale toezichthouder op de hypotheekmarkt (FHFA) wil bij Bank of
America een claim van 6 miljard dollar (circa 4,3 miljard euro) neerleggen.
Aanleiding hiervoor is het verstrekken van misleidende informatie over
hypotheekproducten. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times zondag gemeld
op gezag van ingewijden
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