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Notarissen zien kansen in digitale nalatenschap 

Woensdag 30 juni vond de eerste notarisworkshop plaats met het thema ‘ga eens na wat je online 

nalaat’. Een selecte groep van zeven notarissen volgde de workshop over de problematiek rondom het 

fenomeen ‘digitale nalatenschap’. Hun conclusie was dat dit thema kansen biedt voor het notariaat. 

Organisator Calanza B.V. lanceert half september een online dienst die de problemen omtrent de 

digitale identiteit bij overlijden oplost en hierin een rol weggelegd ziet voor de notaris. 

Gerrit Jan Bloem van Calanza nam de deelnemende notarissen tijdens de workshop mee in het groter 

wordende probleem rondom digitale identiteit en bezittingen bij overlijden. Na een aantal stevige 

discussies over deze problematiek en de toegevoegde waarde van de notaris, concludeerden de 

aanwezige notarissen dat een belangrijke rol weggelegd kan zijn voor de notaris in het oplossen van 

deze problemen. Het Notariaat zou de digitale identiteit naar zich toe moeten trekken en extra 

(betaalde) diensten hieromtrent aanbieden aan clienten bij het opstellen van een testament. 

mr J.D. Brouwer : ‘Je moet vandaag de dag als notaris ook over tools en kennis beschikken om digitale 

nalatenschappen af te wikkelen. Ook jonge mensen met online profielen overlijden; dat is de realiteit van 

vandaag. Daar is niets virtueel aan. Notarissen kunnen niet anders dan dit initiatief omarmen en 

‘embedden’ in hun dagelijkse praktijk. ‘ 

Calanza B.V. is een marketingcommunicatiebureau dat concepten ontwikkelt op het gebied van onder 

meer digitale identiteit en overlijden. De online dienst die half september gelanceerd wordt, biedt 

gebruikers de mogelijkheid hun digitale identiteit en bezittingen vast te leggen en aan te geven wat men 

wil dat er gebeurt als men overleden is. Deze dienst is uniek in Nederland.  

Calanza organiseert meerdere workshops over dit thema, waarvoor geïnteresseerde notarissen meer 

informatie kunnen aanvragen of zich kostenloos kunnen aanmelden via mail: service@calanza.com of 

telefonisch: 023-5155000 (Tamara van Witzenburg). 

Meer informatie 

Het fenomeen digitale nalatenschap en de oplossing die Calanza biedt, kwam eerder ter sprake in het 

Notariaat Magazine van mei dit jaar. Voor meer informatie over de achtergronden van dit bericht, 

neemt u contact op met Tamara van Witzenburg van Calanza (023-5155000) 
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