H.C. Klomp
Apartado 216
03650 PINOSO
ALICANTE SPANJE

Aan de Minister van Veiligheid en Justitie
Mr. I.W. Opstelten
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
HOLANDA

Pinoso , 23 juli 2012
Geachte Heer Opstelten,
Hierbij verzoek ik U kennis te nemen van mijn website www.rechmachtmisbruik.com en
deze te beschouwen als onderdeel van dit E-mail bericht.
Omdat ik heel duidelijk beschuldigingen uit tegen Rechters, Het Openbaar Ministerie en de
Overheid vraag ik U een keuze te maken uit twee mogelijkheden.
Mogelijkheid 1.
Omdat wat ik beschrijf een ernstige kwestie betreft zou het U sieren als U kordaat optreedt
tegen Rechters , het OM en de verantwoordelijke bij de Overheid zoals U ook doet tegen
“gewone criminelen “. Dat heeft U bij Uw optreden meerdere malen laten zien.
Ik vraag U; Ga mij niet mededelen dat U niet kan optreden tegen uitspraken van de
Rechtmacht, het OM en de Overheid, omdat instanties onafhankelijk zouden opereren. Nu
er overduidelijk sprake is van corrupt wangedrag is het Uw werk, zelfs Uw plicht corrigerend
op te treden. Ook u heeft, bij Uw aanstelling, de eed afgelegd of beloofd dat U de
Nederlandse wetten zal eerbiedigen.
Mogelijkheid 2.
Als U vindt dat ik mij schuldig heb gemaakt aan smaad of anderszins door onomwonden
ambtenaren van diverse instanties te beschuldigen van ernstig wangedrag en corruptie is het
dus reden genoeg om mij strafrechtelijk te vervolgen als ik niet correct ben geweest in mijn
beschuldigingen. Ook het openbaar maken van deze corruptie doet een extra duit in het
zakje om mij, als het niet waar zou zijn, strafrechtelijk te vervolgen.

Verder vraag ik U zo snel als mogelijk te antwoorden op welk van de twee mogelijkheden Uw
keuze is gevallen.
Met Vriendelijke Groet,
H.C. Klomp

P.S. 1. Dit bericht verzend ik tevens aan U, in deze hoedanigheid, per aangetekende post.
2. Verder voor open- en eerlijkheid deel ik U mede dat deze brief op internet wordt
gepubliceerd.

