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Tabel 1: Toegekende en verwerkte compensaties per categorie in 2012:

t/m Q3
2012

* € mln

t/m Q4
2012

* € mln
Compensaties inzake koopsompolissen 38,3 46,6
Compensaties inzake beleggingsverzekeringen                       3,4 4,4
Compensaties inzake HWS 1,2 1,7
Compensaties inzake overkreditering 0,0 3,0
Totaal toegekende en verwerkte compensaties 42,9 55,7

Tabel 2: Toegekende en verwerkte compensaties per wijze van toekenning in 2012:

t/m Q3
2012

* € mln

t/m Q4
2012

* € mln
Compensaties verrekend met leningen eigen boek 13,2 17,8
Compensaties verrekend met leningen SPV’s 17,1 22,3
Totaal toegekende en verwerkte compensaties verrekend met 
leningen

30,3 40,1

Compensaties in de vorm van boedelbetaling c.q. erkende vordering 
in het faillissement 10,3 12,8

Compensaties in de vorm van bijschrijving op lopende HWL-
polissen 2,3 2,8

Totaal toegekende en verwerkte compensaties 42,9 55,7

Toelichting en onderhanden dossiers: 

Het totale compensatiebedrag gemoeid met de op 31 december 2012 verwerkte 
compensatievoorstellen inzake koopsompolissen, beleggingsverzekeringen en HWS bedraagt 
derhalve € 52,7 miljoen en 10.242 dossiers (30 september 2012: € 42,9 miljoen en 8.444 
dossiers). Het totale compensatiebedrag gemoeid met de op 31 december 2012 verwerkte 
compensatievoorstellen inzake overkreditering bedraagt € 3,0 miljoen en 291 dossiers (30 
september 2012: € 0). 

Daarnaast waren er op 31 december 2012 nog 13.184 dossiers onderhanden waarin naar 
verwachting compensatievoorstellen m.b.t. Fase 1 zijn of zullen worden gedaan voor een 
totaal bedrag van circa € 58,0 miljoen. Veel klanten hebben aangegeven dat zij wachten met 
het accepteren van deze voorstellen totdat zij eveneens een compensatievoorstel hebben 
ontvangen ter zake van overkreditering (Fase 2). De kosten van HWL komen ten laste van de 
verzekeraars en zijn niet in dit bedrag inbegrepen. De op 31 december 2012 onderhanden 
dossiers waarin compensatievoorstellen m.b.t. Fase 2 zijn of zullen worden gedaan is 
berekend op circa € 17,0 miljoen.

Met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van de Regeling per 31 december 2012
wordt verwezen naar de Factsheet (bijlage 2 bij dit Openbaar Verslag).  




