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Onderwerp:KLM Schiphol Lobby liegen over veiligheid passagiers

Datum:Wed, 1 Nov 2017 13:43:46 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:mediarelations@klm.com

CC:info@anvr.nl, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl, info@ftm.nl, ooggetuige@nos.nl,

rtlnieuws@rtl.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, fsb@fsb.ru,

info@DNB.nl, redactie@tweakers.net, economie@nu.nl, privacy@tmg.nl,

info@persgroep.nl, info@vnv.nl, Marianne.Wuite@minienm.nl,

Emrys.dijkhuis@minienm.nl, nlemb@mofa.gov.sa, otp.informationdesk@icc-cpi.int,

webmaster@africa-union.org, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, washington.field@ic.fbi.gov,

embjapan@lx.mofa.go.jp, international@ut.ac.ir, webmaster@indianembassy.nl,

ooggetuige@nos.nl, corpcomms@iata.org, press@eurocontrol.int, bruxelas@mne.pt,

hello@scottishhumanrights.com, info@shetland.gov.uk, info@derrystrabane.com,

press@princes-trust.org.uk, info@mehr-demokratie.de, ambassade.monaco@skynet.be,

karel.verhoeven@standaard.be, katrien.stragier@favv.be, ipafrance@ipafrance.org,

telejato@libero.it, info@njr.nl, info@poraad.nl, info@vo-raad.nl,

bakker@vereniginghogescholen.nl, administratie@zzp-nederland.nl, info@broodfonds.nl,

youngstartup@vps-nl.com, info@qredits.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,

knaw@knaw.nl, info@defensiebond.nl, info@werkenbijdefensie.nl, pers@fvd.nl,

info@vvd.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl,

sp@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@bewegingdenk.nl,

info@pvda.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, info@anbo.nl, info@wethoudersvereniging.nl,

info@vnv.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl, n.abelskamp@cnv.nl, afmp@afmp.nl,

blijfdenkenaan@gmail.com, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, embacuba@xs4all.nl,

info@mensenrechten.nl, bureau@nationaleombudsman.nl, info@sleepwet.nl,

redactie@studenten.net

KLM, RepubliekNL,

KLM - Schiphol - Eurocontrol - Toerisme liegen over gevaar voor Vliegtuig passagiers.

https://www.youtube.com/watch?v=AOQi7fwyZLk

Afgelopen maand heeft Afrika beslist het Internationaal Strafhof in

Denhaag te gaan gebruiken als Moordwapen in handen van politici.

Nederland doet dit samen met EU al vanaf mei2007.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen NL, omdat het parlement -

rechtspraak - koning - lobby gezamelijk burgers rechtenloos maken en laten doden in NL.

Ik ben slachtoffer; ik heb die rechtzaak gestart.

In 2014 heeft Koning WA bewezen dat hij weigert de Rechtstaat NL

voor alle burgers te waarborgen.

Koning WA weigert het parlement - rechtspraak te dwingen te stoppen

met het rechtenloos maken van personen in NL en internationaal.

De hele veiligheidswereld = NEP.

De MH17 is ontstaan uit deze hel.

18Nov2016 heb ik contact opgenomen met de nieuwe VN Secretarisgeneraal

Antonioguterres.

Ik eis het Arbeidscontract InterimMinisterPresident NL.

Holland heeft ook een nieuwe Grondwet.
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UNSG guterres krijgt betaalt om mij niet formeel aan het arbeidscontract te helpen.

Criminelen & terroristen weten dit.

Rutte III is nu aan de macht; een 100% gewelddadig corrupt parlement,

dat via rechters burgers laat beschadigen & vernietigen.

De Lobby in NL werkt hieraan mee.

Afrika ziet dit; Afrika klaagt nu niet langer over het racisme van het

InternationaalStrafhof ....; nu gebruikt Afrika het ICC ook als moordwapen in handen van criminelen

& terroristen.

Het is wachten op een volgende MH17-achtige aanslag.

Het volk in NL krijgt door corruptie tussen politiek & media

niet de kans zichzelf te beschermen tegen deze

criminele activiteiten van Rutte III & co.

Het gevaar zal minder zijn als Dictatuur NL stopt;

Ik nieuwe Verkiezingen Gekozen MinisterPresident uitschrijf;

Ik de Rechtspraak corruptie verwijder en het ICC opschoon;

Ik de moordpraktijken van UNSG guterres en EU Tusk, Juncker & Tajani stop;

Burgers zichzelf kunnen beschermen dankzij de Grondwet Republiek NL.

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van

Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld

op,
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nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen

criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet -

Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden

van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs

aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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