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Facebook is een plek om dingen te delen met vrienden en familie en een plek waar je met
elkaar verbonden bent. Voor velen is het ook een plek om herinneringen op te halen aan wat
er niet meer is. Wanneer een persoon overlijdt kan zijn of haar account een gedenkplaats aan
het leven, de vriendschappen en ervaringen worden.

Vandaag kondigt Facebook een nieuwe functie aan waarmee mensen een
nalatenschapscontact kunnen kiezen - een vriend of familielid die het account kan beheren als
die persoon overlijdt. Zodra iemand aan Facebook heeft laten weten  dat een persoon is
overleden, zal het account een herdenkingsstatus krijgen en kan de aangegeven
contactpersoon de volgende acties uitvoeren:

Een bericht boven aan de tijdlijn plaatsen, bijvoorbeeld over een herdenkingsservice of om
een speciale boodschap te delen.
Reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken van familieleden of vrienden die nog niet eerder
op Facebook verbonden waren met de persoon.
Profiel- en coverfoto wijzigen.

Je kunt ook aangeven of je de nieuwe beheerder toestemming wilt geven om een archief van
foto's en informatie te downloaden. Andere instellingen zullen hetzelfde blijven, zoals het
instellen van de herdenkingsstatus. De nieuwe beheerder zal bijvoorbeeld niet kunnen
inloggen als de overledene en heeft ook geen toegang tot privéberichten.

Als alternatief kunnen mensen ook aangeven dat ze hun account definitief verwijderd willen
hebben na hun dood.

Tot nu toe, als iemand overleed, bood Facebook een standaard herdenkingsstatus aan. Op
deze manier kon een account wel nog bekeken worden, maar kon deze niet beheerd worden
door iemand anders. Door te praten met mensen die iemand verloren hebben, realiseerde
Facebook zich dat het meer kan doen om mensen in hun rouwproces te ondersteunen.

https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841


OVER FACEBOOK

7N60 Communicatie is het PR bureau van Facebook in de Benelux. 

Daarnaast zijn er nu meer mogelijkheden voor mensen om aan te geven wat ze willen dat er
met hun account gebeurt na overlijden.

De functie, in het Engels 'Legacy Contact', zal eerst in de VS beschikbaar zijn en later ook in
andere landen. Het instellen van een Facebook 'erfenis' is volledig optioneel. Voor meer
informatie waar deze functie te vinden is verwijzen je door naar de blogpost: {link hier]
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