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Digitale nalatenschap:
vergeten of vergeven?
Onlangs werd de volgende telefonische
vraag aan een begrafenisondernemer
gesteld: “Kan ik straks mijn uitvaart laten
betalen met bitcoins?” De begrafenis
ondernemer, enigszins van zijn stuk
gebracht door deze niet alledaagse vraag,
en vermoedde met iemand in aanraking te
zijn gekomen die overtollige valuta uit zijn
geboorteland kwijt wilde, vroeg beleefdheidshalve: “Wat zegt u: bitcoins?” “Ja, u
weet wel, het nieuwe digitale geld”, was het
daarop volgende antwoord. De begrafenisondernemer antwoordde daarop zonder
enige aarzeling en in de geest van de aloude
calvinistische Hollandse koopman: “Nee
hoor, u betaalt bij ons voor uw niet-digitale
uitvaart alleen in klinkende euro’s”.
Dat deze vraag best actueel is, bleek onlangs
uit een plan van een IT-detacheerder die
voornemens was het vakantiegeld van het
personeel uit te betalen in bitcoins. Daar
deze IT-detacheerder er tijdig achter kwam
dat bitcoins geen wettig betaalmiddel zijn,
koos dit bedrijf toch maar eieren voor zijn
geld en betaalde het vakantiegeld in euro’s.
Wat zijn bitcoins eigenlijk? De bitcoin is
een munteenheid. Deze munteenheid is
echter volledig digitaal. U kunt er op sommige plekken mee betalen. Die plekken zijn
dan in 99 van de 100 gevallen wel op het
internet. In hoeverre de vraag over bitcoins
actueel is, heeft te maken met uw betrokkenheid op de digitale snelweg. Het leven
van ons mensen speelt zich steeds meer af
op het internet. Tegenwoordig heeft bijna
iedereen een emailadres en maakt gebruik
van de sociale media. Bijna niemand maakt
zich echter druk over het feit wat er met
deze gegevens gebeurt als de twitteraar of de
facebooker overlijdt. Toch is het verstandig
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dat u zich naast uw materiële nalatenschap
ook druk maakt om uw digitale nalatenschap.
Uw digitale nalatenschap bestaat uit al uw
digitale bezittingen. Dit zijn foto’s, video’s,
documenten, muziek, emails en uw sociale
netwerkprofielen. Maar denk bijvoorbeeld
ook aan de accounts van alle webwinkels
waar u koopt of uw online bankgegevens.
Maar wat te denken als u een flink aantal
domeinnamen bezit die niet te gelde
gemaakt kunnen worden, omdat uw erfgenamen hier geen weet van hebben? Voor
nabestaanden kan het veel moeite veroorzaken om alle online gegevens van een
overledene te achterhalen. Sommige mensen
hebben een lijst met wachtwoorden van
verschillende websites waar zij geregistreerd
zijn. Veel mensen hebben dit echter niet.
Ook blijkt het voor nabestaanden een lastige
opgave om online profielen te verwijderen.
Dit is voor veel nabestaanden wel belangrijk
omdat ze niet willen dat een overledene
digitaal nog ergens opduikt. Het kan voor
nabestaanden een nare gewaarwording zijn
als jaren na de dood van de overledene
bijvoorbeeld het Linked-In profiel nog
steeds toegankelijk blijkt te zijn.
Ondertussen zijn er al aardig wat creatieve
bedrijven die inspelen op deze ontwikke
lingen en die u kunnen helpen om uw digitale leven goed inzichtelijk en beschikbaar
te maken voor uw nabestaanden. Zo kunt
u denken aan een digitale kluis waar alle
wachtwoorden en documenten in worden
opgeslagen. Ook Google en Facebook hebben voor dit doel een applicatie ontworpen.
Met deze applicatie kunt u bepalen wat er na
uw dood met al uw berichten gebeurt. Sommige bedrijven hebben inmiddels het Social

Media Testament in het leven geroepen
en/of een Social Media executeur in dienst
die uw online leven na uw overlijden regelt
zoals u het wilt. Aan deze Social Media
executeur vertrouwt u uw accountgegevens
toe en u geeft hem de opdracht wat hij met
uw online bestaan moet doen. Ook kan hij
in overeenstemming met de wens van de
overledene een bestemming geven aan de
nog niet bestede digitale bitcoins.
Het naderend jaareinde 2013 is een goed
moment, voordat u voorgoed zult zijn
uitgelogd, om uw digitale leven in kaart te
brengen. Het is wellicht ook een moment
dat u voor u zelf overweegt op welke wijze
u uw klinkende euro’s voor uw toekomstige
uitvaart terzijde zet. 
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