praktijk

Gelijk hebben
én gelijk krijgen
In ons land kan er een wereld van verschil bestaan tussen gelijk hebben
én gelijk krijgen. Vooral dit laatste is van belang in een rechtszaak. Dat
dit soms bijzonder kan verlopen, toont onderstaand praktijkgeval aan.
In deze zaak had alles te maken met de waarde(ring) van het deskundigenrapport. De rechter bepaald hierop mede zijn oordeel.
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Fout van dierenarts?
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bevriende banden tussen de deskundige

moeten afgeven over de uitgevoerde
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operatie en dus was de einduitslag nog

De nieuwe deskundige was van oordeel dat

midden van het land. Het veulen had een

antwoordconclusie vroeg de rechter

Cliënt verloor daardoor de zaak. Dit keer
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de dierenarts geen technische fout had
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dat cliënt akkoord ging met deze uitge-

Hier verenigen zich diverse specialismen.

kwamen nog de deskundigenkosten, die

van de deskundige eerst wel een dieren-

daartussen ligt een wereld van verschil.

de de deskundige zijn oordeel in deze. Hij

breide operatie. Kosten nog moeite werden

In dit geval een specialisme op het terrein

ook niet gering waren.

artsfout en later weer niet. Wat was nu
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definitieve rapportage ineens weer niet.
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