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Mr. W.G.H.M. van der Putten schrijft boeken, artikelen en commentaren bij rechterlijke
uitspraken, geeft lezingen en heeft functies bij diverse bedrijven en organisaties.
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In de deze film behandelt mr WGHM van der Putten de volgende vraag: Mag je de as van een
overledene meenemen naar het buitenland en daar verstrooien?
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