
Digitaal Testament
Maak uw digitale leven inzichtelijk voor uw 

nabestaanden 



Online na de dood

Een verjaardags notificatie van iemand die overleden is, een 
vriendschapssuggestie via Facebook of een gepersonaliseerde 

nieuwsbrief van een forum waar een overledene actief was – het zijn 
voor nabestaanden pijnlijke momenten als er niets met de profielen 

gebeurt. 

Het is van belang dat iedereen nadenkt over wat er na het overlijden 
moet gebeuren en waar mogelijk vast voorbereidingen treft



Hoe staat het ervoor

•81 procent van de Nederlanders heeft helemaal niets 
geregeld met betrekking tot zijn digitale nalatenschap.

• Inmiddels is al bijna de helft (47 procent) van de 
Nederlanders dan ook wel eens geconfronteerd met 
een ‘spookaccount’, een online profiel van iemand die 
al overleden is



Waarom inzicht belangrijk

• Steeds meer info van ons zelf staat op internet.

• Deze online informatie en accounts blijven bestaan na uw overlijden.

• Nabestaanden weten niet waar u allemaal online actief was.

• Voor het afsluiten van accounts moeten nabestaanden ingewikkelde 
procedures doorlopen.

• Reden te meer uw digitale leven inzichtelijk te maken voor uw 
nabestaanden.



Hoe gaat u dit regelen?

• Codicil
• Handgeschreven, gedateerde en ondertekende brief

• Nadeel te laat en niet erg veilig

• Testament
• Vastleggen bij de notaris

• Nadeel kosten en niet gemakkelijk aan te passen
• Digizeker een notarisfaciliteit, waarbij u met de notaris afspreekt wie er toegang heeft
• Abonnement € 9,95 per maand of €295,00 voor vijf jaar
• U kunt er gewoon bij om wijzigingen aan te brengen
• Alternatief Gardid, geen notaris, zelf een vertrouwenspersoon aanwijzen, €3,95 per mnd

• Zelf iets organiseren



Overzicht maken

• Drie hoofgroepen

• Accounts van allerhande zaken waar u zo nodig een account moest aanmaken

• Financiële accounts

• Social Media accounts



Accounts welke u ooit geopend hebt

Eigen website

Webwinkels waar u aankopen gedaan heeft zoals bijv:

Bol.com

Coolblue

Wehkamp e.d



Financiële accounts

Denk na op welke wijze uw nabestaanden met uw financiën omgaan en 
voorkom een blokkade van uw rekeningen.

Wie kan er bij uw bankrekeningen?

Welke spaar/bankrekeningen heeft u zoal ?



De Social Media Accounts

• Email

• Twitter

• Facebook 

• Google Account



Email

• Internetprovider opzeggen betekent automatisch dat de daar aan 
gekoppelde mailadressen verwijderd worden 

• Andere mailadressen account afmelden.

• Wachtwoorden en gebruikersnamen moeten bekend zijn



Twitter

• Zoek met Google naar hoe verwijder ik Twitter

• https://mijnaccountverwijderen.nl/twitter-account-verwijderen.html

Overleden persoon

• https://persoonoverleden.nl/social-media/twitter/

https://mijnaccountverwijderen.nl/twitter-account-verwijderen.html
https://persoonoverleden.nl/social-media/twitter/


Facebook account

• Facebook zelf biedt ook twee mogelijkheden voor een account na het 
overlijden van de eigenaar: 

• het account krijgt de herdenkingsstatus of wordt verwijderd.

• Een account met een herdenkingsstatus is duidelijk herkenbaar, kan 
een plek vormen voor samenkomen en staat niet meer in zaken zoals 
verjaardag herinneringen.

• U kunt nu zelf al instellen wie de contactpersoon is voor het 
afwikkelen van zaken op Facebook na overlijden. 

• http://www.webwijzer.nl/sociale-netwerken/facebook-profiel-
verwijderen.html

http://www.webwijzer.nl/sociale-netwerken/facebook-profiel-verwijderen.html


Hoe verwijder je Facebook

• Zoek met Google naar hoe verwijder ik Faceboek

• http://www.webwijzer.nl/sociale-netwerken/facebook-profiel-
verwijderen.html

http://www.webwijzer.nl/sociale-netwerken/facebook-profiel-verwijderen.html


Google account

• Bij Google kunt u aangeven wat er met uw account moet gebeuren 
als er een tijdlang geen activiteit wordt geregistreerd.

• Met Inactiviteitsvoorkeuren van Google bepaalt u of en wanneer uw 
account wordt beschouwd als inactief, wat er gebeurt met uw 
gegevens en wie wordt ingelicht.

• Deze instellingen gelden voor alle Google-diensten, zoals Gmail en 
YouTube.

• https://www.nuvema.nl/social-media-testament/handleiding

https://www.nuvema.nl/social-media-testament/handleiding


Nu al zelf regelen

• Gebruikersnamen en wachtwoorden  en website ergens opslaan.

• Bij wijzigingen van  wachtwoorden dit ook wijzigen in opslagmedium

• Wie krijgt toegang tot deze wachtwoorden.

• Waar en hoe slaat u het geheel op een veilige manier op



Opslagmanagers

• LastPass

• KeePass

• 1Password

• Dashlane

• https://www.plusonline.nl/veilig-online/een-wachtwoord-voor-al-uw-
websites-de-wachtwoordmanager

• Welke u ook gebruikt één wachtwoord moet u buiten deze managers 
bewaren

https://lastpass.com/nl/
http://keepass.info/
https://1password.com/
https://www.dashlane.com/
https://www.plusonline.nl/veilig-online/een-wachtwoord-voor-al-uw-websites-de-wachtwoordmanager


Tot slot enkele cijfers

• 63 % van de Nederlanders wil dat de nabestaanden de digitale 
nalatenschap regelen

• 59 % wil helemaal geen social media accounts van overledenen 
beheren. Hierdoor ontstaan spookaccounts.

• 47 % van de Nederlanders heeft een profiel  van een overleden 
persoon  gezien op Facebook of LinkedIn


