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ALGEMENE PROCEDURE
Het LECK wordt doorgaans benaderd om letsels beter te kunnen duiden, zodat de betrokken arts
gefundeerd vervolgacties kan inzetten. Eén van de gevolgen kan zijn dat er aangifte bij de politie
wordt gedaan, en dat politie/Openbaar Ministerie vervolgens het NFI inschakelt. Voorafgaande
aan een eventuele aangifte is er geen bezwaar dat het NFI via het LECK betrokken is.
Mocht er via politie/Openbaar Ministerie een verzoek komen aan het NFI om een
deskundigenrapportage te maken (en mocht dit niet-geanonimiseerde verzoek door het NFI
gekoppeld kunnen worden aan het geanonimiseerde LECK-advies of het niet-geanonimiseerde
LECK-consult), dan is de afspraak dat deze rapportage door een andere forensisch arts gemaakt
zal worden dan de forensisch arts die direct betrokken was bij het LECK-advies.
Bij uitzondering kan het mogelijk zijn dat het LECK gevraagd wordt om een advies te geven of een
consult uit te voeren in een zaak die al bekend is bij het NFI. Bijvoorbeeld omdat het een
overleden kind betreft dat voor een gerechtelijke sectie naar het NFI gegaan is, of omdat er al
een rapportageverzoek is ontvangen. Op dat moment zal geen van de forensisch artsen
betrokken kunnen worden bij het LECK-advies of LECK-consult, omdat de forensisch artsen
informatie kunnen hebben vanuit het strafrechtelijke traject die niet noodzakelijkerwijs bekend is
of bekend mag worden buiten dit traject (denk hierbij bijvoorbeeld aan daderinformatie die nog
gebruikt kan worden in het opsporingstraject) en/of omdat het niet helder is of hoeft te zijn
welke informatie via welk kanaal bij de forensisch arts terecht is gekomen.
Als een forensisch arts bij het NFI nog niets van de zaak heeft gehoord of gezien, dan zou die arts,
enkel op basis van de via het LECK aangeleverde informatie, wel betrokken kunnen worden.
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