


Doorleven als je dood bent

Digitale nalatenschap
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• Masterscriptie: Wie heeft de controle over ons digitale
nalatenschap?

• Master New Media & Digital culture
• Auteur over digitale nalatenschap voor Veiliginternetten.nl & 

Platform voor de Informatiesamenleving
• Ervaringsdeskundige

O V E R  M I J



Het kennis centrum voor 
digitale nalatenschap

• Toegankelijk makenTelefoons & Tablets
• Toegankelijk makenLaptops & Computers
• Herstellengegevensdragers
• Bewustzijncreëren rondom digitalenalatenschap
• Onderzoek naarcryptovaluta
• Organisatie zonderwinstoogmerk

D I G I T AL  L I FE  L E G AC Y





Digitale nalatenschap









Eigenaar of gebruiker?





“Except as allowed under Digital Legacy and unless otherwise required by law, you 

agree that your Account is non-transferable and that any rights to your Apple ID 

or content within your Account terminate upon your death. Upon receipt of a copy 

of a death certificate your Account may be terminated and all content within your 

Account deleted. Contact iCloud Support at https://support.apple.com/icloud”

https://support.apple.com/icloud


Microsoft moet eerst een formele dagvaarding of een vonnis ontvangen voordat in overweging 

kan worden genomen of het wettelijk is toegestaan om de gebruikersgegevens betreffende een 

persoonlijk e-mailaccount (dit geldt voor e-mailaccounts die eindigen op outlook.com, live.com, 

hotmail.com en msn.com), OneDrive-opslag of een ander aspect van het Microsoft-account van een 

overledene of een handelingsonbekwaam persoon kan worden vrijgegeven. Microsoft zal alleen 

reageren op niet-strafrechtelijke dagvaardingen en vonnissen die worden ontvangen via de 

geregistreerde agent van Microsoft in de staat of regio van de verzoekende partij. Microsoft is niet 

in staat te reageren op dergelijke verzoeken die het bedrijf via de fax of mail ontvangt.



Ik begrijp dat, als mijn verzoek om informatie uit het account 
van een overleden persoon te krijgen, wordt goedgekeurd, ik 
een rechterlijk bevel nodig heb dat is uitgevaardigd in de 
Verenigde Staten. Ik begrijp ook dat Google me voorziet van de 
benodigde informatie voor het rechterlijk bevel





“De Verordening is niet van toepassing op 
overleden personen, omdat dit volgens de wet 

geen natuurlijke personen meer zijn.”



















Ben jij er als organisatie 

genoeg bewust van dat je klant 
of gebruiker ooit zal overlijden?



• Denk jij na over digitaal nalatenschap? Waarom wel/niet?

• Weet jij welke apparaten je allemaal hebt? Weet jouw directe omgeving dat?

• Wat moet er met jouw apparaten en accounts gebeuren als je er niet meer bent?

• Waar staan jouw wachtwoorden en hoe wil je die met je directe omgeving delen 

als je overlijdt?

Ga aan de slag met je digitale nalatenschap!

Wil je doorpraten na aanleiding van deze sessie? Mail dan naar: esther.mieremet@ecp.nl

Meer informatie over digitale nalatenschap is te vinden op:

www.digitallifelegacy.nl/kennisbank en op www.mediawijsheid.nl/digitaal-nalatenschap

www.veiliginternetten.nl/digitaal-nalatenschap/

mailto:esther.mieremet@ecp.nl
http://www.digitallifelegacy.nl/kennisbank
http://www.mediawijsheid.nl/digitaal-nalatenschap
https://veiliginternetten.nl/digitaal-nalatenschap/


BEDANKT!


