
INFORMATIE DOORBEREKENING NEGATIEVE RENTE 

NEGATIEVE RENTE, EEN UNIEKE SITUATIE 
Misschien heeft u het al gehoord, maar sinds 1 juli 2020 heffen alle banken ook een 
negatieve rente over de derdengeldenrekening van notarissen.  
Notarissen zijn wettelijk verplicht om deze speciale derdengeldenrekening te hebben.  
De gelden die hierop staan zijn niet van de notaris, maar van alle cliënten samen. Het gaat 
om koopsommen, hypotheekgelden, gelden uit een erfenis, waarborgsommen, depotgelden 
en dus ook om uw geld.  
De hoogte van de totale som van de gelden en het aantal dagen dat deze gelden op de 
derdengeldenrekening staan varieert van dag tot dag. Deze opgelegde negatieve rente 
zullen wij aan cliënten doorberekenen. De Breet Notariaat heeft ervoor gekozen om u een 
vaste forfaitaire “bijdrage betalingsverkeer en negatieve rente” door te berekenen. Dit in 
overeenstemming met het standpunt van onze Notariële Beroepsorganisatie. 
De opgelegde negatieve rente op gelden op de derdengeldenrekening is momenteel 0,5% 
op jaarbasis. Op het moment dat er een wijziging van het percentage zal plaatsvinden 
passen wij de bijdrage daarop aan.  
 
BIJDRAGE BETALINGSVERKEER EN NEGATIEVE RENTE  
Bij de overdracht van onroerend goed of aandelen wordt aan verkoper én koper een 
vaste “bijdrage betalingsverkeer en negatieve rente” in rekening gebracht die afhankelijk is 
van de hoogte van de koopsom.  

 Bij een koopsom tot € 100.000,-- betaalt u eenmalig €   6,05 incl. BTW. 

 Bij een koopsom tot € 200.000,-- betaalt u eenmalig € 12,10 incl. BTW. 

 Bij een koopsom tot € 300.000,-- betaalt u eenmalig € 18,15 incl. BTW.  
Enzovoorts. 
 
Bij losse hypotheken en bij verdelingen wordt een vaste “bijdrage betalingsverkeer en 
negatieve rente” in rekening gebracht die afhankelijk is van de hoogte van het bedrag.  

 Bij een geldlening/overbedeling tot € 100.000,-- betaalt u eenmalig € 12,10 incl. BTW. 

 Bij een geldlening/overbedeling tot € 200.000,-- betaalt u eenmalig € 24,20 incl. BTW. 

 Bij een geldlening/overbedeling tot € 300.000,-- betaalt u eenmalig € 36,30 incl. BTW. 

Enzovoorts 
 
De bijdrage gaat ervan uit dat uw geld gemiddeld 6 dagen op de derdengeldenrekening 
staat. Als voorbeeld: betaling door u of uw bank 3 tot 4 dagen vóór ondertekening van de 
akte en uitbetaling door ons kantoor 1 tot 2 dagen later. Natuurlijk is dit door feestdagen of 
een weekeinde wel eens langer. De bijdrage verandert daardoor niet. Maar voor echt grote 
afwijkingen houden wij het recht voor om de negatieve rente over de extra dagen (meer dan 
6) aanvullend door te berekenen. De toeslag voor de berekening bedraagt dan € 9,08 incl. 
BTW. 
 
WAARBORGSOM 
Wanneer u koper bent en een waarborgsom stort of heeft gestort op de 
derdengeldenrekening berekenen wij de negatieve rente vanaf 1 juli 2020 aan u door. De 
toeslag voor het berekenen bedraagt € 9,08 incl. BTW. Wanneer u een bankgarantie 
gebruikt geldt dit natuurlijk niet. 
 
GELD UIT EEN ERFENIS EN DEPOTGELD 
Wanneer u geld uit een erfenis of depot op de derdengeldenrekening heeft staan berekenen 
wij ook de actuele negatieve rente aan u door, verhoogd met een toeslag van € 9,08 incl. 
BTW voor de berekening daarvan. 
 


