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1. De reden voor
compensatie

1.1  Rabobank, Fideaal en Freo bieden klanten 

met een consumptief krediet compensatie 

aan als klanten op dat krediet te veel 

variabele rente hebben betaald. De 

manier waarop Rabobank compenseert 

is afgestemd met de Consumentenbond 

en is in lijn met uitspraken van 

het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (het Kifid). Het Kifid heeft 

in verschillende uitspraken tegen andere 

banken geoordeeld dat klanten met een 

variabele rente erop mochten vertrouwen 

dat hun rente zou meebewegen met de 

rente voor vergelijkbare kredieten (de 

marktrente), tenzij hier duidelijk iets anders 

over was afgesproken.

1.2  Rabobank heeft zelf onderzoek gedaan en 

het blijkt dat bij een beperkt deel van de 

Rabobank, Fideaal en Freo klanten met een 

consumptief krediet de marktrente niet 

altijd goed gevolgd is. Als deze klanten 

daarvan nadeel hebben ondervonden, zal 

Rabobank deze klanten compenseren.

1.3  Had of heeft u een krediet bij Rabobank, 

Fideaal of Freo en bent u nog steeds 

klant bij het desbetreffende label? Als 

u met uw product in aanmerking komt

voor compensatie, dan neemt Rabobank 

contact met u op. U hoeft niets te doen.

Heeft u een krediet gehad bij Rabobank, 

Fideaal of Freo maar bent u geen klant 

meer bij het desbetreffende label? Dan 

kunt u zich aanmelden voor compensatie 

via de website rabobank.nl/compensatie-

variabele-rente vanaf begin 2022. Meer 

uitleg over het aanmeldingsproces staat in 

paragraaf 8.

1.4  Fideaal en Freo zijn onderdeel van 

Rabobank. Om die reden regelt Rabobank 

het berekenen van compensatie ook 

voor Fideaal en Freo. Dat is ook waarom 

u in deze regeling leest dat Rabobank

compensatie uitrekent.
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2. Voor welke klanten is 
deze regeling?

Deze regeling is voor particuliere klanten die 

één of meer van de volgende kredieten hebben 

of hebben gehad: 

• Doorlopend Krediet bij Rabobank, 

Fideaal of Freo (HuisVoordeelKrediet en 

Studentenkrediet horen daar ook bij)

• Krediet op Betaalrekening (Rabo Exclusief 

Krediet hoort daar ook bij)

• Rabo Kort Roodstaan

• Rabo Studenten Roodstaan

• Krediet op Creditcard

 

De regeling is ook voor voormalig klanten van 

Rabobank, Fideaal en Freo die één of meer van 

de bovenstaande kredieten hadden.
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3. Hoe Rabobank de 
compensatie berekent

Per krediet berekent Rabobank of u in 

aanmerking komt voor compensatie. Bij 

deze berekening worden steeds de volgende 

stappen genomen: 

Stap 1) Rabobank berekent hoeveel rente 

u zou hebben betaald als de rente op uw 

krediet vanaf de start met de marktrente zou 

hebben meebewogen. 

Heeft u het krediet langer dan 20 jaar geleden 

afgesloten? Dan wordt berekend hoeveel rente 

u vanaf 1 augustus 2001 zou hebben moeten 

betalen. Voor mogelijk te veel betaalde rente 

voor die datum wordt u niet gecompenseerd, 

uw vordering voor die periode is verjaard (zoals 

omschreven in paragraaf 6.1).  

 

Stap 2) Rabobank berekent hoeveel rente u 

heeft betaald. 

Eventuele rentebetalingen van voor 1 augustus 

2001 worden buiten de berekening gelaten. 

Stap 3) De betaalde rente (stap 2) wordt 

vergeleken met de rente die u zou hebben 

moeten betalen als de rente zou hebben 

meebewogen met de marktrente (stap 1). 

Als er verschillen zijn, dan heeft de rente niet 

voldoende meebewogen met de marktrente. 

In sommige periodes kunt u daardoor minder 

rente hebben betaald dan als de rente had 

meebewogen met de marktrente. U heeft daar 

dan voordeel van genoten. Er kunnen ook 

periodes zijn waarin u meer rente heeft betaald 

dan als de rente had meebewogen marktrente. 

U heeft hier dan nadeel van ondervonden.

Rabobank kijkt naar het voor- en nadeel voor u. 

Als u meer nadeel heeft ondervonden dan dat 

u voordeel heeft genoten, heeft u dus te veel 

rente betaald. Voor het bedrag dat u te veel 

heeft betaald komt u dan in aanmerking voor 

compensatie.

Stap 4) Als u meer dan EUR 50 te veel aan 

rente heeft betaald, dan compenseert 

Rabobank u. 

Per product berekent Rabobank compensatie. 

Als u compensatie ontvangt, compenseert 

Rabobank u per product. Voor- en nadeel 

tussen de producten wordt niet tegen elkaar 

weggestreept. 
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In sommige gevallen compenseert Rabobank 

niet, bijvoorbeeld als het krediet of de rente 

is kwijtgescholden of afgeboekt of in geval 

van fraude. Deze uitzonderingen zijn verder 

omschreven in de paragrafen 5 en 6.  

Stap 5) Rabobank berekent ook rente over de 

te veel betaalde rente. 

Bij de berekening van compensatie houdt 

Rabobank ook rekening met rente op rente. Dat 

betekent dat Rabobank productrente optelt bij 

zowel het voordeel als het nadeel van het niet 

volgen van de bewegingen van de marktrente 

over de looptijd van het product.

Is het krediet beëindigd? Vanaf de einddatum 

van het krediet vergoedt Rabobank de 

wettelijke rente.

Nadat de renteberekening (stap 5) is 

verwerkt met het compensatiebedrag (stap 

4), betaalt Rabobank u het aangepaste 

compensatiebedrag. Dit bedrag zal minimaal 

EUR 50 zijn.   

Meer uitleg over de manier waarop Rabobank 

de compensatie berekent staat op de website: 

rabobank.nl/compensatie-variabele-rente. 
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4. Als u van krediet  
bent gewisseld

Krediet overstap 

4.1  Rabobank berekent de compensatie per 

krediet. Mogelijk bent u van het ene krediet 

naar het andere krediet overgestapt. Voor 

beide kredieten rekent Rabobank uit of u 

compensatie ontvangt. 

Limietverhogingen

4.2   Als u de limiet van uw krediet heeft 

verhoogd, heeft u een nieuw contract 

getekend. Dit betekent dat de periode voor 

en na de limietverhoging een apart krediet 

zijn. Rabobank berekent compensatie voor 

elk krediet apart. 
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5. Kwijtscheldingen en 
afboekingen

Als Rabobank, Fideaal of Freo eerder een 

deel van uw krediet heeft kwijtgescholden, 

afgeboekt of vergoed, dan wordt die 

kwijtschelding, afboeking of vergoeding 

afgetrokken van de compensatie die voor u is 

berekend. Dat geldt voor iedere kwijtschelding, 

afboeking of vergoeding die samenhangt met 

uw krediet.
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6. Uitzonderingen
Verjaring

6.1  Rabobank compenseert tot 20 jaar terug: 

tot 1 augustus 2001. Dat komt omdat 20 

jaar de wettelijke verjaringstermijn is.

Bewaren van klantgegevens

6.2  Bent u al meer dan 7 jaar geen klant 

meer bij Rabobank, Fideaal of Freo? 

Dan heeft Rabobank misschien niet alle 

informatie beschikbaar om uw mogelijke 

compensatie te berekenen. Dat komt door 

het bewaarbeleid van Rabobank, Fideaal en 

Freo en de wettelijke bewaartermijn. Ook 

volgt bijvoorbeeld uit privacywetgeving 

dat gegevens niet langer dan nodig 

bewaard mogen worden. Om uw privacy te 

waarborgen zijn Rabobank, Fideaal en Freo 

op enig moment verplicht uw gegevens te 

verwijderen.

   Ook als niet alle informatie compleet of 

beschikbaar is zal Rabobank toch proberen 

om met vergelijkingen en aannames na 

te gaan of u in aanmerking komt voor 

compensatie. Als het niet mogelijk is om

een berekening te maken, kan Rabobank u 

vragen om informatie te geven, bijvoorbeeld 

een ondertekend contract. Uiteindelijk kan 

compensatie alleen worden uitgerekend als er 

voldoende informatie is. Levert u de informatie 

niet aan, dan is het misschien niet mogelijk voor 

Rabobank om uw compensatie te berekenen, in 

dat geval ontvangt u geen compensatie.

Geen compensatie

6.3  Er kunnen situaties zijn waarin niet van 

Rabobank verwacht kan worden te 

compenseren. U kunt hierbij denken aan 

bijvoorbeeld fraude, witwassen of andere 

vergelijkbare situaties. 
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7. Hoe u compensatie 
ontvangt

In mindering brengen of direct uitbetalen 

7.1  Heeft u het krediet waarvoor wordt 

gecompenseerd nog niet helemaal 

afgelost? Dan brengt Rabobank, Fideaal 

of Freo de compensatie in mindering op 

het openstaande saldo van uw krediet. 

Hierdoor lost u dus een deel van het krediet 

af.

7.2   Is het bedrag van uw compensatie hoger 

dan het openstaande saldo van uw krediet? 

Dan trekt Rabobank, Fideaal of Freo de 

compensatie af van het openstaande 

saldo en stort zij het restbedrag op het 

bij Rabobank, Fideaal of Freo bekende 

rekeningnummer.  

7.3   Heeft u het krediet al helemaal afgelost? 

Dan betaalt Rabobank, Fideaal of Freo de 

compensatie aan u uit. 

  

  Voor bestaande klanten maakt Rabobank 

de compensatie over naar het bij 

Rabobank, Fideaal of Freo bekende 

rekeningnummer.  

  Bent u geen klant meer bij Rabobank, 

Fideaal of Freo? Dan vraagt Rabobank u 

bij de aanmelding voor compensatie aan 

te geven op welke betaalrekening het 

eventuele compensatiebedrag kan worden 

gestort. 

7.4   Deze regeling is afgestemd met de 

Consumentenbond en volgt de uitspraken 

van het Kifid over variabele rente op 

consumptieve kredieten. Mocht het 

Kifid in nieuwe uitspraken haar oordeel 

op belangrijke punten veranderen, dan 

past Rabobank deze regeling aan in lijn 

met deze nieuwe uitgangspunten. Vanaf 

het moment van de aanpassing van de 

regeling compenseert Rabobank, Fideaal 

of Freo volgens de nieuwe uitgangspunten. 

Waar nodig zal Rabobank, Fideaal of Freo 

klanten aanvullend compenseren. Heeft 

u al compensatie ontvangen en volgens 

de nieuwe regeling recht op minder 

compensatie, dan vraagt Rabobank, Fideaal 

of Freo geen geld terug.  
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8. Wie zich wel en niet 
hoeven aan te melden

8.1  Had of heeft u een krediet bij Rabobank, 

Fideaal en/of Freo en bent u nog steeds 

klant bij het desbetreffende label? Als 

u met uw product in aanmerking komt 

voor compensatie, dan neemt Rabobank 

contact met u op. U hoeft niets te doen. Dit 

betekent ook dat u geen brief krijgt als u 

geen compensatie ontvangt. Via de website 

rabobank.nl/compensatie-variabele-

rente laat Rabobank weten wanneer 

de compensatieregeling is uitgevoerd. 

Als Rabobank niet genoeg informatie 

heeft om uw berekening voor eventuele 

compensatie uit te voeren, vraagt 

Rabobank u om bepaalde informatie aan te 

leveren.

8.2  Heeft u een krediet gehad bij Rabobank, 

Fideaal en/of Freo maar bent u geen klant 

meer bij het desbetreffende label? Dan 

kunt u zich aanmelden voor compensatie 

via de website rabobank.nl/compensatie-

variabele-rente vanaf begin 2022. 

Aanmelding via de website betekent niet 

direct dat u compensatie ontvangt. Na 

uw aanmelding rekent Rabobank uit of u 

compensatie ontvangt. Vervolgens krijgt 

u bericht of u wel of geen compensatie 

ontvangt. 

Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een krediet 

heeft gehad bij Freo maar nu klant bent bij 

Rabobank, u zich kunt aanmelden via de 

website. U bent immers geen klant meer bij 

Freo. Dezelfde regel geldt vice versa ook voor 

voormalige klanten van Fideaal en Rabobank.
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9. Andere belangrijke 
onderwerpen

Meerdere contractanten

9.1  Had of heeft u samen met iemand anders 

een krediet? Uitleg over meerdere 

contractanten en wie Rabobank in dat 

geval benadert staat op rabobank.nl/

compensatie-variabele-rente. 

Privacy

9.2  Bij de berekening van compensatie 

verwerkt Rabobank de persoonsgegevens. 

Rabobank verwerkt persoonsgegevens 

volgens de wettelijke regels. Meer 

informatie kunt u vinden op rabobank.

nl/privacy. Als u voormalig klant bent van 

Rabobank, Fideaal en/of Freo, vindt u meer 

informatie op het aanmeldingsformulier.   

Geen finale kwijting

9.3  Rabobank heeft deze regeling opgezet om 

het nadeel dat klanten hebben gehad te 

compenseren. Rabobank heeft zorgvuldig 

gekeken wie nadeel hebben gehad en 

hoe deze klanten gecompenseerd moeten 

worden. Deze regeling is in lijn met de 

uitspraken van het Kifid. Ook is de regeling 

met de Consumentenbond afgestemd. 

Door het accepteren en ontvangen van 

compensatie verleent u Rabobank geen 

finale kwijting. Als u wilt, kunt u dus na 

ontvangst alsnog een klacht indienen.

Klachten

9.4  Heeft u toch een klacht of wilt u naar 

het Kifid? Via rabobank.nl/compensatie-

variabele-rente kunt u een klacht bij 

Rabobank indienen. U kunt ook nog steeds 

naar het Kifid of naar de rechter gaan. Het 

ontvangen van compensatie volgens deze 

regeling staat dat niet in de weg.  

Geheimhouding

9.5   Rabobank houdt zich aan haar Privacy 

Statement en maakt geen gegevens 

bekend over de persoonlijke compensaties. 

Als u compensatie ontvangt, bent u niet 

verplicht de compensatie geheim te 

houden. Rabobank vraagt u niet om een 

geheimhoudingsverklaring te tekenen. 
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Gevolgen voor belastingaangifte

9.6  Als u de rente die u voor uw 

krediet betaalde in uw aangifte 

inkomstenbelasting heeft afgetrokken, 

heeft de compensatie die u van 

Rabobank ontvangt gevolgen voor uw 

aangifte. Het bedrag van de compensatie 

moet u dan aangeven in uw aangifte 

inkomstenbelasting.


