Checklist voor het regelen van je digitale erfenis
We doen steeds meer online, bijna iedereen heeft een digitale erfenis. Veel mensen zijn zich niet
bewust dat ze ook die kunnen regelen. Vaak is het voor nabestaanden moeilijk om toegang tot een
digitale erfenis te krijgen. Daarom is het beter om zelf aan de slag te gaan. Deze checklist helpt je op weg.

Stap 1. Digitale erfenis in kaart brengen
De eerste stap is het maken van een overzicht waar jouw digitale erfenis uit bestaat. Een aantal zaken
waar je aan kan denken bij het maken van het overzicht:
sociale media accounts
website profielen
cloudaccounts (Google, Dropbox)
e-mailaccounts
berichtdiensten zoals Whatsapp
online fotogalerijen
foto's en documenten op laptop/telefoon
cryptomunten en andere online tegoeden
accounts voor online spellen
apps gekoppeld aan Strava, Fitbit e.d.
streamingsdiensten zoals Netflix e.d.

Stap 2. Wat zijn jouw wensen?
Je hebt veel te kiezen wat betreft jouw digitale erfenis. Voor alles kan je een aparte keuz maken. Je kan
er voor kiezen dat dingen verwijderd moeten worden of juist bewaard moeten blijven.
wat moet worden verwijderd?
wat moet bewaard blijven?
wat moet aan familie/vrienden worden gegeven?
wat mag niemand zien?
Tip: denk ook aan diefstal van de online identiteit en hacken van je accounts om online te shoppen of eten
te bestellen. Het veiligst is als deze accounts na je dood worden verwijderd.
Tip: voor de privacy van degene met wie je contact hebt via berichtendiensten kun je misschien beter je
chats laten verwijderen als je bent overleden.
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Stap 3. Wie wikkelt jouw digitale erfenis af?
In jouw testament wijs je iemand aan die jouw digitale erfenis afwikkelt. Deze persoon wordt officieel de
'executeur' genoemd.
wie wil ik dat mijn digitale erfenis afwikkelt:
de reservepersoon die mijn digitale erfenis afwikkelt is:
Tip: Het is goed om van te voren je wensen met deze persoon te bespreken en te vragen of die dat ook wil
doen.

Stap 4. Hoe toegang regelen?
Je maakt een lijst met alle wachtwoorden en inlogcodes voor toegang tot jouw digitale erfenis. Vergeet
niet ook de wachtwoorden voor je telefoon, laptop en dergelijke te noteren. Het lijstje bewaar je goed en
werk je bij als er een wachtwoord verandert. Je kan de lijst op papier bijhouden en op een veilige plek
bewaren. Maar je kan het bijvoorbeeld ook online bijhouden op je telefoon of laptop. In je testament geef
je aanwijzing waar de lijst is te vinden.
Een lijst met wachtwoorden en codes maken
Plek voor de lijst bedenken:
Tip: Je kunt er ook voor kiezen om de lijst aan je testament te laten bevestigen maar dan is het wat meer
gedoe om dat bij te laten werken als je codes en wachtwoorden gewijzigd zijn.
Tip: Het is handig om van alle diensten die je gebruikt apps te downloaden op je mobiele telefoon. Dan is
het sneller duidelijk waar je digitale erfenis uit bestaat. Je mobiele telefoon kun je met een vingerafdruk
maar ook met een code beveiligen. Zorg ervoor dat je nabestaanden of jouw executeur (stap 3) bij de code
kunnen.

