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Wet DNA-onderzoek RepubliekNederland 

aan 

UNSG guterres

Wet DNA-onderzoek RepubliekNederland 
is geschreven door DésiréeElisabethStokkel.

Volgens de letter van de wet de InterimMinisterPresident voor Nederlands, per 18nov2016.
Verankerd in de nieuwe Grondwet Republiek NL.

Juridisch rechtsgeldig sinds 18nov2016, per decreet ingevoerd door DésiréeElisabethStokkel.

Een Fairtrade & eco Grondwet voor het funderen van de  
1-Persons-toko in politiek  & rechtvaardigheid. 

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

Met ingang van 1januari2018 heb ik – InterimMinisterPresident 
DésiréeElisabethStokkel – de macht overgenomen van UNSG AntonioGuterres, nu 
Ik de enige persoon ben op Planeet Aarde die de persoonlijke  corruptie & vrijheid 
tot moord van UNSG Guterres kan bewijzen. 

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.unsg.2018.ipm.desireestokkel.ru.jp.ir.nk.cuba.29dec2017.pdf

WET DNA-onderzoek is verankerd in de Grondwet Republiek NL en  is geschreven 
om de burger te beschermen tegen criminaliteit en de kwaadaardige ICT-wereld. 

1

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf
mailto:d.e.stokkel@gmail.com
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl
http://www.desireestokkel-nl.net/
http://www.desireestokkel-nl.net/


Wij, inwoners van Nederland, 
zijn verenigd in vertrouwen in onze intelligentie & eigen-effectiviteit. 

Zichtbaar en voelbaar in gelijkwaardigheid tussen mensen & organisaties onderling. 
Wij bouwen ons land in de Mensenrechten & vrijheden van de Fairtrade & Eko 
economie. 
Technologie is een produkt door de mens ontwikkeld en het inspireert & stimuleert 
ons deze samenleving te bouwen, maar zal nooit over de mens heersen. 
Het land Nederland op Planeet Aarde geven wij door aan de generatie Nederlanders 
die nog geboren zullen worden. Zichtbaar en voelbaar in gelijkwaardigheid tussen 
mens & natuur. 
Van intelligente beschaafde hoog ontwikkelde Burgers in Nederland mag worden 
verwacht dat zij vrijwillig de volledige Grondwet juridisch correct toepassen voor 
probleem-oplossing in hun dagelijks leven.

English: for reasons of national security in Holland, this law will be translated into English 
after the Elections for Eleceted President in Netherlands, for the full installation of 
RepublicNL. 

What will happen? 

DNA is collected from Good Persons who work in the Justice-department + Immigrants who come to 
work in Holland; persons can register volutariy their DNA at a price of 100 euro.
DNA is collected from Bad Persons who are in Police custody from 48 hours or longer.

Artikel 1  Definitie DNA – doelgroep Persoon

1. DNA-onderzoek: onderzoek van celmateriaal van het menselijk lichaam dat voor 
behoud van de rechtspositie wordt opgeslagen in DNA-profielen. 
a) Deze DNA-profielen van verschillende personen wordt met elkaar vergeleken om 

de identeit van een persoon vast te stellen en om personen de kunnen plaatsen in 
criminele situaties.

2. Het DNA-onderzoek en DNA-profiel zijn verankerd in de uitvoering  van de Grondwet 
Republiek Nederland en alle overige Republiek-wetten & Verdragen. 
a) Zolang nog niet alle wetten van Dictatuur Koninkrijk der Nederlanden zijn 

getransformeerd tot  Republiek-wetten, werken Justitie & Zorg eerst vanuit de 
Republiek-wetten die wel per decreet zijn ingevoerd via de Verenigde Naties; daar 
bovenop worden de oude wetten van het Koninkrijk der Nederlanden uitgevoerd… 
tot aan de dag dat deze zijn vervangen door Republiek-wetten. 

3. Een menselijk lichaam is een individueel persoon, die wel of niet geregistreerd staat 
bij de Administratie van een Lidstaat van de Verenigde Naties. 
a) Personen met de leeftijd vanaf 0 – 12 jaar (nul tot en met twaalf jaar) oud,  

mogen nooit DNA-materiaal van hun lichaam afstaan aan Justitie & Zorg; tenzij 
hun ouders of wettelijke bevoegde verzorgers Justitie & Zorg hiervoor schriftelijk 
toestemming geven. Deze schriftelijke toestemming is een brief voorzien van een 
handtekening, aangevuld met het Verzekeringsnummer van de Zorgverzekering 
van de persoon die deze toestemming geeft. Het Zorg-verzekeringsnummer van 
de minderjarige persoon staat ook genoteerd op de DNA-verstrekkingsbrief voor 
de 0 – 12 jarigen.
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b) Personen van 12 – 18 jaar (twaalf tot en met achttien jaar) oud, mogen op eigen 
initiatief naar de Politie gaan om daar hun DNA af te staan. De Politie brengt deze 
12 – 18 jarigen naar de Arbitrage-rechtbank voor de Politie waar de jongere 
uitlegt waarvoor het noodzakelijk is dat Justitie beschikt over het DNA van dit 
kind. Jongeren van 12 – 18 jaar die bij de Arbitragerechtbak Politie een criminele 
motivatie op tafel leggen – en niet zijn te genezen van hun criminele levensvisie in
de Arbitrage-rechtbank-rechtzaal – krijgen een Taakstraf van 8 (acht) uur, ter 
correctie van hun criminele levensvisie.  De Arbitrage-rechtbank-procedure Politie 
voor jongeren van 12 – 18 jaar is gratis.

4. Doelgroep-persoon: dit is de persoon bij wie het DNA wordt afgenomen voor opslag
in een DNA-databank. Deze Doelgroep-personen zijn:
a) Elke Lid van de Staten-generaal der Nederlanden.
1. De Koninklijke familie verdwijnt uit de samenleving in RepubliekNederland; zij 

zijn crimineel. Alle leden van de Koninklijke familie van Oranje mogen door de 
Politie worden gedwongen DNA te laten opslaan in de DNA-databank.

b) Elk persoon die binnen de Technologie de softwarepakketten voor de computers 
bouwt. 
1. Elk persoon die werkt met computers en weet dat de Evolutie van Technologie 

inherent is aan het ontdekken / gebruiken van DNA, kan op vrijwillige basis 
DNA laten registreren bij de DNA-databank. 
I. De Politie brengt voor vrijwillige DNA-registratie voorALLE  personen van 

18 (achttien)  jaar en ouder  – die dit willen – een bedrag van 100 euro 
(honderd) euro in rekening.

II. Een persoon die DNA laat registreren bij de DNA-databank kan nooit door 
een huisgenoot – werkgever – partner – overheid  hiertoe gedwongen 
worden. 

c) Elk persoon dat werkt voor Justitie; in een betaalde functie; als vrijwilliger.
d) Elk persoon die werkt als Hulpverlener die Criminele jongeren van 0 – 21 jaar  nul 

tot eenentwintig) jaar oud; en probeert deze jongere te genezen van zijn of haar 
criminele levensvisie. Welk doel dient dit?   Gezond eerlijk Rolmodel.

e) Elk persoon die zijn of haar DNA wil laten registreren. Sex-werkers, bijvoorbeeld.

f) Elk persoon die door de Politie wordt gearresteerd en op het Politiebureau
langer dan 48 uur (achtenveertig) uur  in hechtenis wordt genomen (in de
gevangenis wordt gezet) voor een verhoor en/ of bezoek aan de 
rechtbank; moet verplicht DNA afstaan.

g) Elk persoon die afkomstig is vanuit een ander Lidstaat van de Verenigde 
Naties – anders dan Holland – en die in Nederland arriveert voor Werk op 
een Werkvergunning  – Familie hereniging – Asielverzoek / status als 
vluchteling; moet verplicht DNA afstaan.  
1. Kosten 100 (honderd)  euro per persoon per DNA-registratie 

Buitenlander. 
2. Elk Buitenlands persoon – die arriveert uit een VN-lidstaat anders dan 

Nederland – voor Werk op een Werkvergunning,  moet binnen een week na 
aankomst in Nederland bij de Politie vrijwillig zijn of haar DNA laten 
registreren. 
Luchthavens – Treinstations openen hiervoor een Politie-post DNA-registratie. 
Wij roeien Slavernij – Mensensmokkel bij de wortel uit. 

3. Zolang er geen criminele activiteit aan deze persoon kan worden gekoppeld, 
blijft dit DNA opgeslagen als zijnde Afgenomen DNA van niet-Crimineel 
persoon. Er wordt geen DNA-profiel van deze Buitenlander gemaakt.
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4. Elk Buitenlands persoon die arriveert in Nederland voor Werk op een 
Werkvergunning – Familie hereniging – Asielverzoek / status Vluchteling en die
weigert DNA te laten registreren bij de Politie binnen een week na aankomst in
Nederland, wordt behandeld als Ongewenst Persoon. 
I. Deze Buitenlandse Crimineel moet Nederland verlaten, op Bevel van de 

Arbitrage-rechter Politie / Douane. 
II. Deze persoon kan niet in Hoger Beroep gaan tegen de Gerechtelijke 

Uitspraak Arbitrage-rechter Politie / Douane – Weigeren DNA-registratie 
Buitenlanders – .  

III. Deze persoon mag geen gebruik maken van voorzieningen voor 
Asielzoekers / Vluchtelingen.

IV. Buitenlanders die weigeren DNA-registratie te regelen voor zichzelf en die 
ook hun paspoort hebben vernietigd, worden in de gevangenis gezet en 
blijven daar de rest van hun leven wonen. 
1. Republiek-Nederland heeft een zwaar juridisch correct Vluchtelingen-

beleid = Vluchtelingen moeten eerst een Rechtstaat bouwen in hun 
Thuisland en naar het InternationaalStrafhof toegaan voor het opeisen 
van de  Rechtstaat in het Thuisland, voordat zij in Nederland een Asiel-
aanvraag kunnen indienen. Personen die deze Rechtsgang weigeren te 
bouwen, zijn Economische vluchtelingen. 

2. Verplichte DNA-registratie voor Buitenlanders selecteert dus ook de 
Goede Harde werkers van de Luie Criminelen die zich aanmelden als 
Asielzoeker. 

5. Buitenlandse Criminelen die hun kinderen niet hebben laten registreren bij de 
Administatie van een VN-lidstaat – om van deze kinderen Vogelvrije Criminelen
te kunnen maken – worden behandeld als Ongewenst Persoon door de 
Rechter. 
I. Vogelvrije Criminele Kinderen  – door hun ouders op Aarde gezet om als 

Slaaf Crimineel voor deze ouders te werken – en  die nooit geregistreerd 
zijn bij de Administratie van een VN-lidstaat,  worden wel met hun DNA-
geregistreerd in een DNA-profiel in Nederland; zij krijgen een voornaam en 
familienaam toegewezen. Deze kinderen worden teruggestuurd naar hun 
Thuisland, en krijgen hiervoor een Tijdelijk Geldig Legitimatiebewijs met 
een geldigheidsduur van een jaar. 

II. Kinderen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun Thuisland worden
losgekoppeld van hun  familie en mogen geen contact onderhouden met 
deze familie. Zij worden behandeld als Asiel-zoekers-kinderen in Nederland.

5. De Rechter kan een persoon altijd verplichten DNA af te staan en te laten opslaan in 
de DNA-databank. De Rechter bepaalt of deze DNA-opslag ook een DNA-profiel-opslag
is. 

Artikel 2 Juridische verwerking DNA-databank

1. De Juridische verwerking van DNA wordt uitgevoerd door de Politie; door Ambtenaren 
met Opsporingsbevoegdheid; door gediplomeerde & geaccrediteerde Medisch-technici.
a) Personen die de DNA afnemen bij een ander persoon,  overhandigen aan deze 

persoon een kopie van een formeel Justitie-document: 
Bevel tot DNA-registratie.  

b) Dit Bevel DNA-registratie bevat voorzover mogelijk:  de naam, voornamen, 
geboortedatum, zorgverzekeringsnummer, geboorteplaats en woon- of 
verblijfplaats van de persoon die DNA laat registreren.
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1. Reden voor DNA-afname. 
2. Registratievorm DNA-opslag: DNA-opslag met of zonder DNA-profiel-opslag.
3. Goedschikse of Kwaadschikse mensen, werken allen met het identieke formele 

Justitie-document: Bevel DNA-registratie. 

2. DNA dat wordt afgenomen bij niet-Criminele personen, wordt als zijnde Afgenomen
DNA-materiaal zonder DNA-profiel van de persoon opgeslagen in de DNA-Databank. 
Zolang er geen juridische reden is om dit DNA te transformeren tot DNA-profiel voor 
het stoppen van criminaliteit, blijft het DNA-materiaal ongebruikt opgeslagen. 
a) DNA dat wordt opgeslagen van  niet-Criminele personen kan uitsluitend voor 

Justitiële doeleinden worden benut, tijdens het stoppen van criminaliteit. Dit DNA 
mag nooit voor Medisch-technische experimenten of Financiële doeleinden worden 
gebruikt. De Noodzaak tot Stamboom-onderzoek wordt door de Officier van 
Justititie bepaald.

b) De niet-Criminele persoon krijgt een kopie van het Bevel DNA-registratie.

3. DNA van Personen,  verdacht van Criminele activiteiten & Criminele 
personen,  kan afkomstig zijn van de persoon zelf of van objecten waarmee 
deze persoon in aanraking is geweest. 
a) De Officier van Justitie verstrekt het Bevel tot DNA-registratie van een persoon & 

objecten  mogelijk inherent aan deze persoon…   aan de Politie – de Verdachte van
Criminele activiteiten  – de  Criminele personen; op het Bevel van de Officier van 
Justitie staat beschreven voor welk doel personen & objecten-DNA wordt 
onderzocht. 

4. De Grondwet Republiek Nederland voorziet in Recht op Sterven. 
1. Personen die gebruik willen maken van dit Recht op Sterven doen er 

verstandig aan hun DNA vrijwillig te laten registreren bij de Politie, op dezelfde
dag dat zij bij de Apotheek het Medicijn halen dat hen assisteert bij Recht op 
Sterven. Deze personen melden verplicht bij het Donor-register & 
Zorgverzekeraar dat zij gebruik maken van het Recht op Sterven. 
Om de voorkomen dat het Medicijn dat deze persoon haalt bij de Apotheek 
voor Recht op Sterven, wordt misbruikt voor Moord op een ander mens –  is 
het slim van de persoon die Aarde verlaat voor een reis in Space -, het 
Medicijn te koppelen aan persoonlijk DNA. Kostenloos. 

Artikel 3   Onzin rond DNA

Elk Lidstaat van de Verenigde Naties kan altijd op illegale wijze DNA van een persoon 
verzamelen. Bijvoorbeeld: vanaf  een drinkglas, een servet of  geproduceerd afval – of, 
dankzij  het commerciele grapje Stamboomonderzoek. DNA van een persoon kan altijd snel 
anoniem in beslag worden genomen en worden verwerkt tot DNA-profiel; zonder dat de 
persoon van wie dit DNA afkomstig is,  hiervan op de hoogte is. 

Er is dus geen juridische redenen om niet op beschaafde wijze in een voor de burger  
herkenbaar & verwerkbaar Justitie-systeem / Rechtbank-systeem DNA te verzamelen. 

Deze wet is per decreet ingevoerd op 18juni2018, via de Ambassade Portugal UNSG
AntonioGuterres, door InterimMinisterPresident voor NL  DésiréeElisabethStokkel. 
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