
 
 
 
         
Maasland, 21 februari 2012 
 
Betreft: officiële reactie aan Brenno de Winter (nu.nl) namens de Nationale Theaterkassa 
 
De Nationale Theaterkassa is slachtoffer geworden van een moedwillige hack. Iemand is ter kwader 
trouw op zoek gegaan naar informatie die beschermd en beveiligd was opgeslagen op één van onze 
oude systemen. Het huidige ticketingsysteem is niet betrokken bij de hack en deze gegevens zijn dus 
ook nooit inzichtelijk geweest. Daar het hier een diefstal betreft van vertrouwelijke informatie uit 
een beveiligde omgeving zullen wij aangifte doen van dit misdrijf. Inmiddels is mede door 
onderzoeksjournalist Brenno de Winter melding gemaakt bij o.a. het OM en het Nationaal Cyber 
Security Centrum. 
Het oude ticketingsysteem dat is gehackt, betreft een oud systeem dat sinds eind 2009 niet meer in 
gebruik is. De periode waarop de gegevens betrekking hebben, ligt voor 2010 en in deze periode 
werden bestellingen voornamelijk telefonisch afgehandeld en niet via het ‘online verkoopkanaal’. Wij 
zijn dankbaar dat wij gewezen zijn op de hack door Brenno de Winter. Inmiddels zijn de gegevens 
uiteraard alsnog verwijderd.  
De gegevens die door de kwade hack zijn buitgemaakt betreft voornamelijk e-mailadres en/of 
adresgegevens van een aantal van onze relaties, door de hack op de oude database is ook inzage 
geweest in een gedeelte van ons e-mailingsysteem.  
Verder is inmiddels vanuit intern onderzoek gebleken dat er van 226 creditcards waarvan de 
geldigheid actueel is, gegevens gestolen zijn. Van deze creditcards is alleen het nummer inzichtelijk 
geworden voor de dader, weliswaar zonder namen en/of beveiliging / CVC code. Ook is er in geen 
geval een koppeling met de persoonsgegevens van de houder van de creditcard. De betrokken 
instanties en personen zullen wij actief informeren. 
Er is moedwillig in ons systeem ingebroken, ondanks dat het een beveiligd systeem betrof. Hoe de 
hack heeft plaatsgevonden is zowel voor onze provider als diverse experts een raadsel. We willen 
benadrukken dat het hier niet om een zgn. SQL-injectie-lek gaat waar we er de afgelopen maanden 
helaas al verschillende van hebben voorbij zien komen in de media. Het gaat hier om het moedwillig 
omzeilen van de database-beveiligingen en firewall, waardoor alle gegevens inzichtelijk konden 
worden voor de dader. De beveiliging is inmiddels hersteld en aangescherpt en heeft na invoering op 
20 februari jl. verschillende audits en tests doorstaan.  
Tot slot willen wij benadrukken dat het niet het huidige ticketingsysteem van de Nationale 
Theaterkassa betreft. Consumenten en opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat bestellingen en 
betalingen op een veilige manier worden verwerkt. Met het huidige systeem is er namelijk geen 
enkele koppeling tussen klant- en betalingsgegevens. Alle bestellingen worden afgehandeld door 
Ogone, een gecertificeerde partner op het gebied van betalingsverwerking en afhandeling waarmee 
wij sinds eind 2009 werken en waarmee wij jaarlijks ca. 500.000 kaarten verkopen.  
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