
Politie ……………….. 

………………………. 

………………………. 

 

Betreft: Aangifte tegen de Staat Der Nederlanden. 

 

  

………….,  ………………..2020 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Middels dit schrijven verklaar ik ……...…….…, geboren op ……………. te ……………….., 

wonende aan de ……………..………. te ……………….., aangifte te doen tegen de Staat Der 

Nederlanden/ Regering/ Overheid, m.b.t. de nieuwe donorwet ‘actief donor 

registratiesysteem’ die op dinsdag 13 februari 2018 is aangenomen door de Eerste Kamer. 

 

Aangifte: * Identiteitsfraude/valsheid in geschrifte  * Schending van de Universele 

Mensenrechten  * Schending vrijheid van Godsdienst/levensovertuiging  * Bedreiging zware 

mishandeling met de dood tot gevolg  * Onrechtmatige onteigening/diefstal 

 

Hierbij doe ik aangifte van: Identiteitsfraude/valsheid in geschrifte tegen de Staat Der 

Nederlanden/regering/overheid, m.b.t. nieuwe donorwet. 

Sinds 1 mei 2014 valt identiteitsfraude onder artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht en 

daaruit is duidelijk op te maken dat de identiteit identiek is aan één persoon. 

Identiteitsfraude is een vorm van fraude waarbij een ander onrechtmatig gebruik maakt van 

iemand zijn identiteit, ten behoeve van een derde. Bij fraude worden zaken anders voorgesteld 

dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.  

Doormiddel van onrechtmatige wetaanpassing “in strijd met de mensenrechten” heeft de 

regering de mogelijkheid gecreëerd om de identificatieplicht “aangaande mijn identiteit” te 

omzeilen/verhelen, om zo mijn lichaam te werven voor donorregistratie en uit te leveren aan 

derden bij constatering van hersendood. Mijns inziens pleegt de regering daarmee 

grensoverschrijdende handelingen, identiteitsfraude/valsheid in geschrifte, om op die manier 

mijn lichaam wederrechtelijk in bezit te krijgen.  

Een zodanige belangrijke beslissing die van levensbelang is “als donorregistratie” kan 

normaliter alleen worden vastgelegd door het individu zelf met identificatieplicht. 

Aldus blijkt dat de overheid mijn identiteit misbruikt, als ware het aan hem/hen verstrekt.  

Het Wetboek van Strafrecht zegt in artikel 231b: “Hij die opzettelijk en wederrechtelijk 

identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander 

gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te 

verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, wordt gestraft 

met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie”  

Door het misbruiken/verhelen van identiteit, is er aantoonbaar persoonlijk nadeel ontstaan. 

 

Tevens doe ik aangifte van: Schending van de Universele Mensenrechten. 

Een constatering van hersendood is geen constatering van een hartstilstand, een arts kan in dit 

stadium geen officiële fysieke dood vaststellen bij de persoon.  

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt in artikel 3: “Een ieder heeft 

recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van de persoon.” 

De nieuwe donorwet is hiermee een schending van de Universele Rechten van de Mens. 



Artikel 17 UVRM bepaalt: 1. “Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij 

tezamen met anderen. 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.” 

De persoon die in aanmerking komt om zijn eigen lichaam als eigendom te beschouwen ben 

ik zelf; niemand mag willekeurig van zijn eigendom (lichaam) worden beroofd. 

Artikel 30 UVRM bepaalt: “Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden 

uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets 

te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van 

de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.” 

In artikel 30 is geen uitzonderingspositie vermeld voor de Nederlandse Staat. 

 

Tevens doe ik aangifte van: Schending vrijheid van Godsdienst en levensovertuiging.  

Volgens de nieuwe donorwet is bij constatering van hersendood automatisch toestemming 

verkregen voor uitname van organen, waar na kunstmatige levensbeëindiging volgt. 

De basis van een overtuiging kan zijn dat een machthebbende Schepper beschikt over leven 

en dood. Door de invoering van de nieuwe donorwet is er een gedwongen beëindiging van 

het leven die door de mens wordt veroorzaakt.  

Hiermee is de uitoefening “volgens het waardeoordeel van mijn geloof” mij ontnomen. 

Tegelijkertijd wordt het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking mij ontnomen. 

 

Tevens doe ik aangifte van: Bedreiging zware mishandeling met de dood tot gevolg.  

Bij hersendood is er gewoon een hartslag aanwezig en organen die nog intact zijn werken nog. 

Immers hebben patiënten die de organen verkrijgen ook niets aan overleden organen. 

In het uur van stervensnood wordt het weerloze levende slachtoffer buiten zijn wil en 

toestemming om ernstig verminkt, door het verwijderen van zijn organen bij fysiek leven!  

De term hersendood is bedacht om de fysiek levende patiënt dood te verklaren, waarna 

“volgens dat vooraf beraamt plan” de organen worden uitgenomen. 

Zonder toestemming van het weerloze levende slachtoffer organen wegnemen, is zware 

mishandeling met de dood tot gevolg. Gedwongen verdwijning.   

Het Wetboek van Strafrecht bepaalt: Artikel 289. “Hij die opzettelijk en met voorbedachten 

rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange 

gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde 

categorie.”  

Een strafbaar feit ”bedreiging zware mishandeling met de dood tot gevolg” is hier 

overduidelijk. 

 

Tevens doe ik aangifte van: Onrechtmatige onteigening/diefstal van mijn lichaam als 

eigendom. (zowel een levend als hersendood of dood lichaam) 

Sinds de nieuwe donorwet zijn intrede deed op 13 februari 2018 is wettelijk bepaald dat mijn 

lichaam vanaf dat moment in principe toebehoord aan de Staat.  

Hiermee is een onrechtmatige laffe daad van onteigening/diefstal “van mijn lichaam” 

gepleegd door de regering.  

Dat de tenuitvoerbrenging van deze wet in een later stadium ingaat “in 2020 bij hersendood” 

doet hier niets aan af, immers is vanaf 13 februari 2018 mij het individuele 

zelfbeschikkingsrecht ontnomen. 

Het Wetboek van Strafrecht artikel 310 bepaalt: “Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan 

een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, 

wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of 

geldboete van de vierde categorie.” 

 



Door mij persoonlijk is op generlei wijze kenbaar gemaakt, verklaart of toezegging gedaan 

waaruit zou kunnen blijken dat ik afstand heb gedaan van mijn eigendom het eigen lichaam; 

niet doormiddel van mondelinge toezegging of dienstbaarheid is dit gedaan en niet in een 

afstandsverklaring is dit kenbaar gemaakt, aan geen enkele persoon, instantie of overheid.  

Doormiddel van onrechtmatige wetaanpassing heeft de overheid op slinkse wijze mijn 

lichaam automatisch in bezit genomen, buiten mij om en tegen mijn wil in. 

 
       Dat we ons eigen lichaam terug moeten claimen van de overheid, om ongewenst 

 binnendringen in het lichaam te voorkomen bij hersendoodverklaring, is niet te bevatten!  

                       Waanzinnig is het, een zeer beangstigende ontwikkeling!  

      Een persoonlijke bedreiging en mijns inziens een bedreiging voor de samenleving! 

                       Elk weldenkend mens begrijpt dat dit onaanvaardbaar is!  

 
Op grond van voornoemde argumenten is mijn overtuiging dat de nieuwe aangenomen 

donorwet niet ten uitvoer mag worden gebracht en vind herziening absoluut noodzakelijk. 

 

Met ondertekenen verklaar ik tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen. 

 

Aldus verklaard te ……………….…..op ……… 2020 

 

 

………………….  

 

 

…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


