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Ieder mens maakt fouten
Ieder mens maakt fouten, maar leidt elke fout ook tot
aansprakelijkheid? Een slepende zaak kan jaren in beslag
nemen. Zo ook deze. Eerst werd er geklaagd bij het
veterinair tuchtcollege. Vervolgens werd de zaak
voorgelegd aan de rechter.
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