
 

Persbericht 

Heemstede 16 juli 2011 

Notaris wikkelt digitale nalatenschap af met Ziggur 

De notaris biedt steeds vaker producten en diensten aan rondom de digitale nalatenschap. Dit 

blijkt onder meer uit het feit dat ruim 300 Nederlandse notarissen zich de afgelopen tijd hebben 

aangesloten bij Ziggur. 

Notaris mee met de tijd 

Vanuit het notariaat was sinds de lancering van Ziggur al aandacht voor het vraagstuk wat er moet 

gebeuren met online profielen na het overlijden van de houder van deze profielen. Daarnaast gaan 

notarissen producten als Ziggur nu in hun schappen leggen en concreet aan hun cliënten aanbieden. 

Gerrit Jan Bloem van Ziggur: “Sinds maart 2011 zien wij de vraag vanuit het notariaat naar concrete 

oplossingen rondom de digitale nalatenschap stijgen. Zoals in de telefonie ontstaan in de 

overlijdensbranche nieuwe vormen van dienstverlening, notarissen zien langzaam maar zeker dat zij hier 

iets mee moeten. Op termijn kunnen notarissen hier net zo goed hun brood mee verdienen naast het 

afhandelen van de fysieke nalatenschap.” 

Portal voor het regelen van de digitale nalatenschap 

Voor de notaris en andere beroepsgroepen in de nalatenschapbranche ontwikkelde Ziggur een de Ziggur 

notarisportal. Dit is een beveiligde website waar notarissen toegang hebben tot de benodigde informatie 

en tools om de digitale nalatenschap van hun cliënten eenvoudig te kunnen regelen. Bij Ziggur 

aangesloten notarissen kunnen in de portal onder meer Ziggur accounts aanmaken voor cliënten, 

opdracht geven tot het uitvoeren van de wensen.  

Notarissen zijn enthousiast over het bestaan van Ziggur en de notarisportal. Erwin Kienhuis, notaris bij 

Demenint Kienhuis notariaat: “Als notaris hebben wij niet de technische en actuele kennis om de digitale 

nalatenschap geheel zelfstandig af te wikkelen. Ziggur heeft deze kennis wel en zorgt ervoor dat 

veiligheid, kennis en continuïteit van de dienstverlening rondom de digitale nalatenschap gewaarborgd 

zijn.”  

De notaris als vertrouwenspersoon 

De belangrijkste rol van de notaris in het proces rondom de digitale nalatenschap is die van de 

vertrouwenspersoon. Deze persoon kan aan Ziggur laten weten wanneer een Ziggur gebruiker overleden 

is en Ziggur op die manier het startsein te geven om de opgeslagen wensen uit te voeren. Kienhuis: “Het 

is slim om de rol van vertrouwenspersoon bij de notaris neer te leggen, zodat de digitale nalatenschap los 

van de erfgenamen kan worden afgehandeld.” 

 

Noot voor de redactie: 

Ziggur is een dienst van marketingcommunicatiebureau Calanza. Ziggur geeft alle internetgebruikers wereldwijd de 

mogelijkheid om vast te leggen wat er met hun online identiteit en bezittingen moet gebeuren na hun dood. Ziggur 

voert de vastgelegde wensen uit en ontzorgt daarmee de nabestaanden. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met: Tamara van Witzenburg van Calanza, e-mail: tamaravw@calanza.com, telefoonnummer: 023 515 

5000 of 06 5244 7828. URL : www.ziggur.me 
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