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Nettiquette Register Belastingadviseurs 
Datum: 31 maart 2022 
Het Register Belastingadviseurs biedt op ons ledennet een platform aan dat bedoeld is als 
een professionele community. Dit forum is een service voor alle leden, dus ook voor jou! We 
vinden het belangrijk dat ieder lid zich veilig voelt om een discussie te starten of een reactie 
te plaatsen. Alle bijdragen worden onder jouw eigen naam gepubliceerd en gearchiveerd. In 
de praktijk zal het voorkomen dat discussies over een langere periode worden gevoerd. 

Voor dit platform hebben we een zogenaamde ‘nettiquette’ opgesteld. Dat zijn de virtuele 
spelregels, zeg maar de basisnormen en -waarden die we hanteren bij onze onderlinge 
communicatie op Internet. We vragen van ieder lid dat hij of zij deze nettiquette volgt.  

1. Respecteer elkaar 

Ieder lid, RB of RBc, is vrij om vragen te stellen of een discussie te starten. Vind je de 
discussie niet interessant? Negeer deze dan en zoek verder naar discussies waar je wel aan 
wilt deelnemen. Vind je de vraag te simpel? Wellicht kun je een lid dan redelijk snel aan een 
antwoord helpen. Laat andere leden in hun waarde. Wat voor jou vanzelfsprekend is, hoeft 
voor de ander niet logisch te zijn.  

2. Houd het netjes en professioneel  

Inhakend op het vorige punt, respecteer elkaar en houd het netjes. Behandel anderen zoals 
je zelf ook behandeld wilt worden en spreek je collega-leden aan zoals je zelf aangesproken 
wilt worden. We zijn allemaal professionals, dus laten we ons ook professioneel gedragen. 
Persoonlijke berichten horen niet op dit platform thuis, daar zijn tal van andere 
contactmogelijkheden voor. 

3. Gebruik de juiste interpunctie 

We vragen alle leden serieus en professioneel met elkaar om te gaan, maar de start hiervan 
is je eigen professionele houding. Zorg er bij plaatsing van een bericht of reactie voor dat je 
heldere taal gebruikt, met de juiste interpunctie.   

4. Maak gebruik van elkaars expertise 

Maak vooral gebruik van dit forum. Tussen de ruim 6.500 leden zitten heel veel verschillende 
expertises. Heb je een vraag waar je niet uitkomt? Gebruik het forum dan vooral en maak 
gebruik van de expertise binnen de vereniging.  

5.  De moderator 

Een moderator ziet toe op de naleving van bovenstaande spelregels. Als berichten hier niet 
aan voldoen, kunnen ze worden verwijderd. In dat geval wordt de opsteller van het bericht 
hierover geïnformeerd. De moderator beoordeelt de kwaliteit van de vakinhoudelijke 
response niet.  
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Het RB is een vereniging die tal van mogelijkheden biedt om met elkaar in gesprek te gaan. 
De moderator kan discussies die niet vakinhoudelijk zijn, doorverwijzen naar andere 
contactmomenten, zoals bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten of de ALV.  

Veel gebruiksplezier!   
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