
 
 
 
 
Bestuursregel Profitletters 
 
Het bestuur van de KBvG; 
 
Gebruikmakend van haar bevoegdheid ex artikel 80 lid 5 Gerechtsdeurwaarderswet en 
artikel 15 lid 2 Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders; 
 
Ter nadere uitwerking van artikel 1, 8 en 12 van de Verordening Beroeps- en gedragsregels 
gerechtsdeurwaarders en artikel 6 en 7 van de Verordening KBvG Normen voor kwaliteit; 
 
Heeft in de bestuursvergadering van 28 juni 2010 de volgende bestuursregel vastgesteld: 
 

 
Bestuursregel Profitletters: 

Het is geoorloofd dat de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar een op het briefpapier van de 
gerechtsdeurwaarder gestelde sommatiebrief stuurt, waarin de schuldenaar wordt 
opgeroepen een vordering te voldoen waarop een schuldeiser stelt recht te hebben maar 
waarvoor geen executoriale titel aanwezig is, mits de gerechtsdeurwaarder: 

- de volledige controle heeft over de inhoud van de brief; 
- een dossier ten aanzien van de betreffende debiteur heeft aangemaakt; 
- reacties op de brief zelf in ontvangst neem en afhandelt (dat wil zeggen dat de 

gerechtsdeurwaarder de communicatie daarover niet aan de opdrachtgever of derden 
overlaat); en 

- de schuldenaar in de brief op de mogelijkheid wordt gewezen dat hij binnen de 
betalingstermijn gemotiveerd verweer kan voeren als hij het niet met de vordering 
eens is; 

 
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat er geen mededelingen of aanzeggingen in de brief 
worden gedaan die in strijd zijn met de beroeps- of gedragsregels en/of de normen voor 
kwaliteit, dat de afhandeling van reacties op de brief conform dezelfde regels door (het 
kantoor van) de gerechtsdeurwaarder worden afgehandeld én dat de schuldenaar duidelijk 
wordt gemaakt dat het hier een vorderingspretentie betreft waartegen verweer mogelijk is. 
 

Een profitletter is een op het briefpapier (dat wil zeggen met verwijzing naar diens ambtelijke 
hoedanigheid en eventuele logo’s of waarin anderszins een verband wordt gelegd met het 
gerechtsdeurwaarderskantoor) van de gerechtsdeurwaarder verzonden sommatiebrief 
waarin de schuldenaar wordt opgeroepen een vordering te voldoen waarop een schuldeiser 
stelt recht te hebben maar waarvoor geen executoriale titel aanwezig is. Kenmerkend daarbij 
is dat de gerechtsdeurwaarder géén opdracht heeft tot invordering, noch een dossier heeft 
aangelegd, maar de sommatie stuurt als éénmalige dienst voor de opdrachtgever.  
De gerechtsdeurwaarder verwijst daarbij de geadresseerde voor reactie en betaling naar de 
opdrachtgever. 

Toelichting: 

 
In het tuchtrecht is het gebruik van profitletters een aantal keren aan de orde geweest. 
Het gebruik ervan wordt tuchtrechtelijk niet laakbaar geacht met als argument dat een 
dergelijke brief een instrument kan zijn waarbij, alvorens verder stappen worden 
ondernomen, de debiteur een laatste mogelijkheid wordt geboden alsnog aan zijn 
verplichtingen te voldoen. Wel is de gerechtsdeurwaarder (tuchtrechtelijk) verantwoordelijk 
voor de inhoud van een dergelijke brief en ook voor de verzending daarvan. 
 



In een recentere uitspraak (LJN YB0234) spreekt de tuchtrechter haar zorg uit over toename 
en intensiteit van het gebruik van profitletters. De profitletter is, als middel "ter voorkoming 
van de feitelijke inschakeling van een gerechtsdeurwaarder", in beginsel te rechtvaardigen, 
maar de gerechtsdeurwaarder dient de volledige controle te hebben. 
 
De KBvG is van mening dat het ambt van gerechtsdeurwaarder en de voor hem geldende 
regels met zich meebrengen dat naast de verantwoordelijkheid voor inhoud en verzending 
de gerechtsdeurwaarder ook de verantwoordelijkheid dient te nemen voor de afhandeling. 
 
Het is immers ongewenst als de gerechtsdeurwaarder met zijn officiële briefpapier de 
correspondentie opent, maar de afhandeling overlaat aan derden die niet aan dezelfde 
regels zijn gebonden als hijzelf. In dat kader dient de gerechtsdeurwaarder ook 
verantwoordelijk te zijn voor de opvolging van de reacties die op de gezonden profitletters 
worden ontvangen. 
 
De Ledenraad ging tijdens de vergadering op 15 april 2010 akkoord met de uitgangspunten 
zoals verwoord in deze bestuursregel en gaf het bestuur opdracht haar besluit in een 
bestuursregel vast te leggen. 
 
Deze bestuursregel is op 29 juni 2010 ter kennis gebracht van de leden van de KBvG door 
middel van het toezenden via de e-mail en door middel van publicatie op het KBvGnet. Deze 
bestuursregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010. 
 


