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Ik vind dat er te laconiek wordt gereageerd op het feit dat er
duidelijk sprake is van een reeks strafbare feiten.
Een gedegen onderzoek naar gepleegde feiten en motieven, door het OM,
zou zeer op zijn plaats zijn.
Als daar een aangifte door een belanghebbende of een willekeurige
burger voor nodig is wil ik die wel mobiliseren.
Ik geloof namelijk geen bal van de goede bedoelingen.
Zelfs als dat wel het geval is kan het nog niet zo zijn dat het doel de
middelen heiligt en
dat een reeks van misdrijven ongestraft kan plaatsvinden.

Aantasting van eer en goede naam
Op de website wordt niet alleen theoretisch gesteld dat de

leveranciers of makers een risico-bron vormen
maar er wordt ronduit gesuggereerd dat " er in het geheim al van

alles wordt bekokstoofd "
Verwerving stemmachine onder valse voorwendsels

Als een gemeente te goeder trouw een machine ter
beschikking stelt
voor "educatieve doeleinden"

dan geeft het geen pas deze open te schroeven en reverse-engeneering
toe te passen.
* Verwerving machines en programmeer-eenheid en gebruikers software
door
aankoop

Als een gemeente overtollige machines en in feite het complete
systeem uitverkoopt tegen bijna de nieuwwaarde moet ze al lont ruiken.

Dit alleen vraagt alom volledig uitpluizen.
Is dit geld netjes in de boekhouding van de gemeente terug

te vinden
?(vast te stellen door het Verificatiebureau(acc.dienst van de VNG).

Stel dat het niet eens waar is, dan is er aanleiding om al diefstal
en/of inbraak te veronderstellen.
* Oproep klokkenluiders

Het aanzetten tot het ontvreemden van geheime stukken en zelfs de tip
geven om buiten schot te blijven is uitlokking van misdrijf.

In mijn reactie op onze website stel ik
* Er is sprake van een internationaal netwerk

Ze spreken hun dank uit aan Richard Sietmann (Dld)
CCC-Berlin heeft hulp verleend bij de ontleding van de software
Kommer Kleyn (B) en Pierre Muller (F) zijn steeds als eerste op de

hoogte.
Margaret McCaley (Irl) reist tegenwoordig de halve wereld rond en

voelt zich kennelijk een tweede
Rebecca Mercuri (VS)

* Ze hebben veel tijd en geld
Hacker G. reageert wel door te stellen dat het geheel nog geen 1000

euro heeft gekost,
maar inmiddels is er kennelijk een vaste kracht aangesteld.
De groep die aan de reverse-engeneering heeft meegewerkt is zeker 7-9

personen groot en heeft daar weken over gedaan.
Deze dure deskundigen zullen toch niet van de lucht leven.
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De advokaat die de dagvaarding voorbereidt zal het ook niet uit
idealisme voor niets doen.
* Motief is twijfelachtig

Positieve bijdrage vanuit specifieke beveiligingsdeskundigheid had
eenvoudig op een nette manier naar voren gebracht kunnen worden.

Afwijzen van overleg en voorkeur voor actievoeren duidt al
op een
verborgen agenda.

Door vooraf de publiciteit te zoeken ligt het motief niet in directe
beinvloeding van de uitslag.

Ook zullen ze niet werkelijk gemeend hebben dat terugkeer naar papier
voetstoots zou volgen.

Ergo: door aanwakkeren van wantrouwen wordt ontwrichting van de
democratie (teruglopen opkomst) in de hand gewerkt.

Dit is anarchie. Maar daar heb je geen gemanipuleerde machines voor
nodig, dat kan men ook bereiken met bommeldingen e.d.

Dus alle aanleiding eens dieper te graven in de achtergronden.
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