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Den Haag, 7 Oktober 2010 

 

Gisteren zijn in de media berichten verschenen over een lek in de beveiliging van onze site 

Kasboek.nl. De indruk wordt gewekt dat hierbij alle transacties en alle namen en adressen van 

klanten op straat zijn komen te liggen. Dit is pertinent niet het geval. 

 

Het is inderdaad zo dat een bepaalde map met tijdelijke bestanden enkele dagen open heeft gestaan 

voor derden. In ons systeem kunnen wij zien dat bestanden uit de betreffende map tijdens deze 

periode door 2 personen (waaronder Tweakers – degene die dit probleem aan het licht heeft 

gebracht) zijn ontdekt en gedownload. Buiten deze twee personen is door niemand gedownload. De 

informatie was niet online doorzoekbaar. 

 

Wij zijn ons er van bewust dat een dergelijke situatie zich niet mag voordoen, en we hebben dan ook 

alles in het werk gesteld om dit direct te beëindigen. Na de melding door Tweakers is direct actie 

ondernomen. Binnen 15 minuten was het veiligheidsniveau weer hersteld. 

 

Wij vinden het erg vervelend dat dit probleem zich heeft voorgedaan, maar de gevolgen zijn niet 

zoals deze in de media zijn beschreven. NAW gegevens van klanten zijn niet gedownload. Een van de 

veiligheidsmaatregelen die in ons systeem zit ingebouwd is het gescheiden bewaren van persoonlijke 

gegevens en transactie gegevens. Juist voor het onwaarschijnlijke geval dat zich een dergelijk lek 

voordoet.  

 

Er zijn geen transacties gedownload. Er is een aantal csv bestanden gedownload zoals die in 

kasboek.nl kunnen worden geïmporteerd. De echte database waarin alle transacties zijn opgeslagen 

is onbereikbaar.   

 

Door de groei van kasboek.nl is het noodzakelijk om soft- en hardware te upgraden. Hierdoor is een 

beveiligingsinstelling overschreven. Een server update gebeurt niet frequent, wat aangeeft hoe 

uitzonderlijk deze situatie is geweest. 

 

We hebben niet alleen direct actie ondernomen om het veiligheidsniveau te herstellen, maar we 

zullen uiteraard ook alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie zich in 

de toekomst niet meer zal voordoen. Vanaf gisteren wordt kasboek.nl dagelijks intensief 

gecontroleerd door McAfee Secure om te zorgen dat zich geen beveiligingsproblemen meer zullen 

voordoen. 

 

De reden dat wij onze site tijdelijk offline hebben gehaald is tweeledig. Allereerst zijn de 

bezoekersaantallen op onze site door het nieuws van gisteren erg hoog geweest, wat voor een 

slechte bereikbaarheid van de site zorgde. Tegelijkertijd laten wij de site nog eens intensief 

controleren door derden waaronder McAfee Secure. Tijdens een eerste screening werd gisteren een 

script getoond op de website, dat daar niet hoorde.  
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Dit script houdt echter geen enkel beveiligingsrisico in, en hiermee kan de database niet benaderd 

worden. Wij verwachten onze site snel weer operationeel te hebben. 

 

Hoe vervelend een dergelijke situatie ook is, wij zijn ervan overtuigd dat, door het ontbreken van de 

NAW gegevens, het tijdelijke lek in onze beveiliging voor onze klanten geen verdere nadelige 

gevolgen zal hebben. 
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