
 

Utrecht, 8 juni 2021 

Na een lange tijd is er eindelijk een einde gekomen aan de procedure rond de erfenis van de 

heer H. van Beekhuis. 

De familie had het testament, waarin het geld aan de Prinsen Geerligs Stichting werd 

nagelaten, bij de rechtbank aangevochten.  

Het ging om 2 punten:  

1. Is iemand met een verstandelijke beperking met IQ van rond de 65 in staat om een 

testament te laten opstellen 

2. Was de Prinsen Geerigs Stichting niet te nauw betrokken bij de zorg verlenende 

stichting, de JP van den Bent stichting. 

In de eerste zitting werd door de kantonrechter gesteld dat het testament vanwege de tweede 

reden ontbonden moest worden, maar zij verwierp de eerste reden. De familie eiste dat ook de 

eerste reden erkend zou worden. 

Hierna volgden jarenlange procedures. 

Aangezien het bestuur van de Prinsen Geerligs Stichting van mening was en is dat het zeker 

niet onmogelijk is voor iemand met een dergelijke verstandelijke beperking te begrijpen wat 

een testament inhoudt en dus het recht heeft een testament op te laten stellen, kon het bestuur 

niet ingaan op de eis van de familie dat zij zou verklaren dat iemand met een dergelijke 

beperking geen testament zou kunnen opstellen. Met het ontbinden van het testament 

vanwege de te nauwe betrokkenheid tussen onze stichting en de zorgverlener had onze 

stichting geen moeite. 

Uiteindelijk is het testament nu definitief ontbonden. Ook is duidelijk dat een dergelijke 

verstandelijke beperking het opstellen van een testament zeker niet uitsluit. Iemand met een 

verstandelijke beperking heeft, tenzij er sprake is van onder curatele stelling, immers dezelfde 

rechten als ieder andere burger. De notaris dient zich uiteraard ervan te gewissen dat iemand 

begrijpt wat in het testament staat. Dit gold hier ook, maar de familie was van mening dat de 

inmiddels overleden notaris op dit punt zijn werk niet naar behoren had gedaan. 

 


