
 

 

 

 

 

 
Voorwaarden en gedragsregels forum Stichting Werkgroep Herkenning 

 
De Stichting Werkgroep Herkenning biedt op de website www.werkgroepherkenning.nl een forum 

aan voor geregistreerde donateurs. Wij vinden een respectvolle communicatie in een veilige 

omgeving belangrijk voor deelnemers aan dit forum. Hiertoe hebben wij binnen de 

registratieprocedure een aantal voorwaarden en gedragsregels opgesteld waar iedere 

forumdeelnemer zich aan dient te houden. Deelname aan dit forum is dan ook alleen mogelijk als 

men akkoord is gegaan met onderstaande voorwaarden en gedragsregels. 

 

Forumbeheer 

Het forum wordt aangeboden door de Stichting Werkgroep Herkenning, hierna te noemen: SWH. 

Voor het dagelijks beheer van gang van zaken op het forum heeft SWH een beheerder en 

moderator(s) – verder te noemen Beheerder- uit haar kring van vrijwilligers aangesteld.       

Beheerder heeft het recht om deelnemers de mogelijkheid tot posten te ontnemen, indien zij zich 

naar het oordeel van Beheerder consequent misdragen. Ook kan Beheerder berichtgevingen 

aanpassen of verwijderen om zo een respectvolle communicatie  te waarborgen.   

 

Aansprakelijkheid 

Het deelnemen aan het forum  op de website van SWH geschiedt geheel op eigen risico van de 

gebruiker.  SWH is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die  

het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van forum. 

 

Persoonsgegevens / Privacybeleid 

SWH zal nimmer persoonsgegevens van forumdeelnemers bekend maken aan derden, tenzij zij 

hiertoe wettelijk verplicht is.  In het uiterste geval kan de beheerder een bestand aanmaken van de 

inloghistorie van zogenaamde “IP”-adressen.  Bij bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten 

kan Justitie dergelijke gegevens opvragen.     

Voor het gehanteerde privacybeleid zie verder de betreffende pagina op de website: 

www.werkgroepherkenning.nl  

 

Veilig internet 

Het internet is een open medium met alle daaraan verbonden risico’s.                                                   

Het forum is zo goed als mogelijk afgeschermd voor onbevoegden. SWH zal binnen de bestaande 

mogelijkheden zich voortdurend inspannen om de veiligheid van het forum te verbeteren. 

 

Als forumdeelnemer maakt u ook gebruik van dit internet. Om eventuele risico’s te minimaliseren 

dient u regelmatig uw computer te voorzien van de laatste software- en veiligheidsupdates. Verder 

dient uw computer te zijn voorzien van een actueel te houden antivirus programma. 

 

Registratie 

Om u te aan te melden als forumdeelnemer dient u als donateur van SWH te zijn geregistreerd en in 

bezit te zijn van een geldig en actief  e-mail adres.  Dit e-mail adres wordt gebruikt om uw 

forumaccount te activeren. De beheerder kan dit e-mail adres tevens gebruiken om contact met u op 

te nemen. Indien uw actieve e-mail adres verandert dient u de wijziging door te geven aan de 

beheerder via het mailadres: forum@werkgroepherkenning.nl  

 

 

 

 



 

 

 

 

Account gerelateerde voorwaarden 

Men mag slechts met 1 gebruikersnaam (dus 1 account) geregistreerd zijn. 

Een gebruikersnaam hoeft niet de werkelijke naam te zijn. Kies een gebruikersnaam, en eventueel 

een eigen foto of afbeelding  (avatar),  die niet kwetsend of discriminerend zijn voor de andere 

forumdeelnemers. Het is niet toegestaan om met de inloggegevens van een andere forumdeelnemer 

berichten te plaatsen op het forum.  

 

Voorwaarden voor deelname 

De Stichting Werkgroep Herkenning distantieert zich nadrukkelijk van iedere vorm van, en sympathie 

voor, (neo-)fascisme en (neo-)nazisme. Van de forumdeelnemer wordt verwacht dat men zich 

hieraan committeert. 

De forumdeelnemer zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer 

en wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, 

racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden en/of uitlatingen die beledigend, 

lasterlijk of kwetsend zijn. 

Deelnemers dienen aanwijzingen van de beheerder op te volgen. 

 

Niet toegestaan  

Op het forum zijn de volgende zaken niet toegestaan; 

1. Berichten te plaatsen die in strijd zijn met de geldende wettelijke regels, 

2. Te verwijzen (linken) naar illegale websites, 

3. Het plaatsen van tekst- en/of  beeldmateriaal waarop auteursrecht rust. Alleen bij 

toestemming van de auteur is plaatsing wel toegestaan,  

4. Reclame maken en spammen,  

5.  Het opnemen van links naar verkoopsites (marktplaats, eBay etc). Met uitzondering van 

vermeldingen of links die passen binnen de doelstellingen van SWH,  

6. Oproepen tot deelname aan bijvoorbeeld (studie)onderzoeken, enquêtes, etc., 

7. Het gebruik van anonieme proxyservers waarbij het eigen IP-adres onzichtbaar wordt 

gemaakt, 

8. Persoonlijke gegevens of berichten (of delen daarvan) van andere forumdeelnemers elders te 

publiceren, 

9. Vermelding van persoonlijke gegevens van anderen door deelnemers. 

 

Waarschuwing: 

Wees zeer terughoudend met het plaatsen van persoonlijke gegevens zoals naam, adres,woonplaats, 

telefoonnummers en het eigen email adres. Plaatsing van dergelijke gegevens is dan ook geheel voor 

eigen risico. Indien men nader persoonlijk contact wenst met een andere forumdeelnemer kan men 

daartoe beter gebruik maken van de functie PM (personal message). Deze functie is in de 

forumsoftware opgenomen. 

 

Gedrag op het forum 

Respecteer het recht van anderen op een eigen mening. 

Het kan voorkomen dat een bericht bewust provocerend is. De bedoeling van de opsteller is het 

uitlokken van reacties. In een dergelijke situatie is het verstandig om niet te reageren. 

Indien de algemene geldende fatsoensnormen worden overschreden kunt u daarvan melding maken 

bij de beheerder via het mailadres: forum@werkgroepherkenning.nl  Deze zal dan passende 

maatregelen nemen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Richtlijnen voor het plaatsen van berichten 

1. Begin een nieuw onderwerp (topic) in het juiste subforum, op die wijze blijft het forum 

overzichtelijk. 

2. Kies een naam voor het onderwerp die betrekking heeft op de inhoud. 

3. Reacties dienen betrekking te hebben op de inhoud van het bericht. Start voor een nieuw 

onderwerp een nieuwe topic, zo nodig kan de beheerder u verzoeken terug te gaan naar een 

reeds bestaand onderwerp. 

4. Bij verwijzing naar bijvoorbeeld een tekst, citaat of gedicht van iemand anders, vermeld dan 

zo mogelijk de auteur of bron daarbij. 

5. Het insluiten (opnemen) van bestanden in een bericht is gelimiteerd tot een bestandsgrootte 

van maximaal 5 Mb per bericht. Deze limiet is ingesteld om de beschikbare ruimte op de 

server beheersbaar te houden. De toegestane bestandsformaten zijn: jpeg (voor 

beeldmateriaal), Word (voor teksten) en pdf (reader). 

 

Rechten en bevoegdheden van beheerder / moderatoren 

De beheerder en meer specifiek de moderator, heeft onder meer als taak de discussie op het forum 

in goede banen te leiden. Daartoe heeft hij/zij een aantal rechten en bevoegdheden welke hierna zijn 

opgenomen; 

 

1. Hij mag subfora archiveren, vaste onderwerpen plaatsen, berichten plaatsen vanuit SWH, ed, 

2. Hij is bevoegd om, zonder nader overleg, berichten of delen daarvan van het SWH-forum te    

verwijderen als de inhoud daarvan in strijd is met deze voorwaarden en gedragsregels, 

3. Hij kan forumleden verzoeken zich aan het onderwerp te houden, dan wel de discussie voort 

te zetten binnen een ander onderwerp, 

4. Hij kan een discussie ook sluiten, als binnenkomende reacties geen toegevoegde waarde 

meer hebben,    

5. Hij mag deelnemers aanspreken op toon, inhoud of plaats van het bericht, wanneer deze 

strijdig zijn met deze voorwaarden en regels. Moderator mag deelnemers verzoeken daar 

aanpassingen in te doen, 

6. Hij mag een deelnemer de toegang tot het forum ontzeggen als deze na herhaaldelijk 

waarschuwen, de voorwaarden en regels blijft overtreden, 

7. Hij neemt niet actief deel aan het forum, mengt zich niet inhoudelijk in discussies en doet 

geen mededelingen over zaken van persoonlijke aard, 

8. Hij heeft geen behandel / therapeutische relatie met deelnemer(s) en onderneemt geen actie 

in mogelijke crisissituaties. 

 

Beheerder / moderator kan na overleg met, en goedkeuring door, het bestuur SWH deze 

voorwaarden en regels wijzigen indien dit voor een goed forumbeheer noodzakelijk is. 

Binnen het forum wordt dan daarvan mededeling gedaan.    
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