Openbaar Ministerie Oost-Nederland
Hoofdofficier van Justitie, Mw mr. N.G. Zandee
Postbus 9032
6800 EP Arnhem
Utrecht, 22 april 2014
Weledelgestrenge vrouwe,
Hiermede wens ik aangifte te doen tegen een aantal personen vermeld in de bijlagen.
Vanaf 2012 werd ik samen met mijn ex-echtgenote ernstig bedreigd door een groep criminelen die
misbruik hebben gemaakt van hun macht, door middel van intimidatie, fysieke (doods)
bedreigingen.
Reeds in augustus 2012 heb ik mijn advocaat mr. M. Plas te Bunnik verzocht namens mij bij de
Politie aangifte te doen.
Er is contact geweest met de heer Martin de Bruin, agent te Bunnik/Odijk dienstnummer 191962. In
een later stadium heb ik mevr. Y.A.G. Blom, destijds wonende aan de Vuurvlindersingel 351 te
3544 DB Utrecht, een volmacht verstrekt namens mij aangifte te doen.
Ik was geestelijk en emotioneel dusdanig in de war en bang voor alle dreigementen en represailles
dat ik persoonlijk niet in staat was aangifte te doen.
Dezelfde agent, de Bruin heeft niets met de aangifte gedaan, omdat “IK” volgens zijn zeggen
persoonlijk aangifte diende te doen. Het staat mij vrij ieder te volmachtigen om namens mij aangifte
te doen.
Ik heb contacten gehad met een zestal verschillende rechercheurs binnen de CIE (nationale
Recherche Driebergen).
In het derde kwartaal 2013 heb ik meerdere gesprekken gevoerd met CIE agenten. Deze gesprekken
vonden o.a. plaats in Maarssen en Utrecht. Ik heb meerdere keren hetzelfde verhaal moeten
vertellen.
Mij werd het voorstel gedaan in een beschermingsprogramma te komen als ik medewerking zou
verlenen aan het oprollen van een criminele organisatie.
Er werden mij een aantal zaken in het vooruitzicht gesteld, waaronder een nieuwe identiteit,
paspoort en geld. Ik zou de status krijgen van Burgerinfiltrant.
Ik werd op een vrijdagmiddag tijdens een ontmoeting met twee agenten in burger verzocht mee te
rijden naar een geheime locatie in Utrecht. Ik heb aan het eind van het gesprek 200 Euro ontvangen
om een taxi naar huis te nemen.
De maandag erop werd ik gebeld met het verzoek om een tweede gesprek te hebben met een aantal
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agenten op dezelfde locatie in Utrecht, het was een gehuurde ruimte in een Businessscenter aan de
Catharijnesingel te Utrecht.
Ik werd geconfronteerd met een derde persoon, dat bleek een psycholoog te zijn, ik werd van 19.00
uur tot en met ca. 22.00 uur onderworpen aan een psychlogisch onderzoek bestaande uit een één op
één gesprek met de psycholoog, gevolgd door een schriftelijk deel, bestaande uit honderden
multiple choice vragen. Ik heb alle vragen netjes beantwoord, het hoe en waarom is mij nog steeds
niet duidelijk.
Ik beschik over een eigen studio, en heb na deze voor mij volslagen onverwachte wending een
video opname gemaakt waarin ik gedetailleerde informatie heb vastgelegd.
Op mijn vraag aan de agenten tijdens het tweede gesprek welke Officier van Justitie hiertoe
opdracht had verstrekt en of het wettelijk was geoorloofd dat ik als burgerinfiltrant zou worden
ingezet heb ik op dat moment geen antwoord gekregen.
Mijn vraag was blijkbaar te lastig, het inzetten van burgerinfiltranten was op dat moment wettelijk
niet toegestaan. Enkele dagen daarna, hoefde het niet meer, ik werd gebeld door Mustafa (runner
CIE) dat de contacten zouden worden verbroken. Ik heb om een kopie van het psychologisch
onderzoek gevraagd, maar niet gekregen.
Deze gang van zaken heeft mij zeer bevreemd evanals een bijkomende zaak waarbij ik de CIE op
de hoogte had gesteld van een situatie waarbij ik kennis had van een mij getoond automatisch
wapen met een geluidsdemper en munitie. De informatie is bij de CIE bekend.
Het wapen lag verborgen in een koffer op het adres van een van de betrokken personen.
De CIE heeft met deze informatie niets gedaan, terwijl er alle reden was door een AT het wapen
veilig te laten stellen en in beslag te nemen omdat het wapen en/of de persoon in kwestie wellicht
betrokken is geweest bij overvallen of liquidaties.
Omdat ik niet langer bereid ben het slachtoffer te worden van misstanden bij Justitie wend ik mij
noodgedwongen tot U als Hofdofficier van Justitie met het verzoek nader onderzoek te laten
instellen.
Mijn leven is verwoest door negatieve onware informatie op Internet. Ik heb alle schijn tegen, maar
de waarheid is anders.
Ik heb (te) lang gezwegen, omdat ik bang ben de informatie die ik verstrek vroeg of laat met de
dood te moeten bekopen. De tentankels van deze criminele organisatie reiken erg ver.
Als bijlage zend ik U een dossier met informatie betreffende de diverse betrokken personen,
omstandigheden en de gevolgen voor mij als persoon.
Ik ga ervan uit dat U in uw functie gedegen onderzoek zult laten instellen.
Vanwege mijn eigen veiligheid deel ik u mede niet in Nederland te verblijven. Ik word namelijk met
regelmaat benaderd door personen uit de groep van de leidinggevende van deze criminele
organisatie.
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De door mij geproduceerde video opname zend ik u separaat als een “wetransfer” bestand vanwege
de omvang.
Ik verzoek u beleefd met mij te communiceren via mijn e-mail adres: knabben.p@gmail.com
Voor de goede orde zend ik u een kopie van mijn ID-kaart voorzien van mij handtekening.
Ik wens naast deze aangifte gebruik te maken van slachtofferhulp.
In afwachting van uw reactie verblijf ik, onder voorbehoud van alle rechten en weren,
P.E.J.T. Knabben
Touwslagerslaan 122
3454 GZ De Meern
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