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Robuustheid van kritieke infrastructuur is afhankelijk van zowel fysische als virtuele 

factoren. Voor energie en in het bijzonder stroomvoorziening is het niet anders. In dit 

artikel wordt nagegaan hoe diepgaand de rol van stroomvoorziening is voor het 

ontstaan van cascade-effecten. De factoren die de kostprijs van 

stroomonderbrekingen bepalen worden nader onderzocht om tot een raming te komen 

van die totaalkosten. De gevolgen van geautomatiseerde besturingssystemen voor het 

ontstaan van nieuwe gevoeligheden in het virtuele domein worden besproken.  

Sleutelbegrippen: kritieke energie-infrastructuur, cascade-effecten, beheerssystemen, 
soevereiniteit. 
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De gevolgen van stroomonderbrekingen zijn ons allen bekend. De 

meeste zijn van beperkte omvang en korte duur. In 2011 echter was een 

stroomonderbreking in Californië de oorzaak van ernstige verstoringen in de 

olie- en gasindustrie, raffinaderijen, pijpleidingen naar buurstaten en 

irrigatie. Hoewel de onderbreking niet langer duurde dan 12 uren, werden 

2,7 miljoen klanten getroffen: ze wordt voortaan “The Great Blackout of 2011” 

genoemd. In 2003 had een gelijkaardig incident 50 miljoen klanten (private 

personen, bedrijven en overheid) in de VS en Canada zonder 

stroomvoorziening gezet. Reeds in 2001 was een energiecrisis in dat gebied 

de aanleiding voor herhaalde stroomonderbrekingen waardoor de 

noodtoestand moest uitgeroepen worden. Als gevolg van de terroristische 

aanslagen later dat jaar begonnen cascade-effecten meer en meer in de kijker 

te komen: men stelde zich de vraag in welke mate er een connectie kon zijn 

tussen elkaar beïnvloedende incidenten en in welke mate men zich bewust 

was van afhankelijkheden van de energiesector. In de VS zou dit leiden tot 

een eerste omschrijving van kritieke infrastructuur onder de Patriot Act. De 

gebeurtenissen in de VS hebben echter de dreigingsperceptie veranderd in de 

hele wereld. Ook Europa werd zich bewust van veranderende 

vulnerabiliteitscriteria en zocht naar een definitie en een inhoud voor de term 

kritieke infrastructuur. 

 

In wat volgt zullen we merken hoe de Amerikaanse benadering 

verschilt van de Europese. We gaan na waarom kritieke infrastructuur en de 

bestudering van afhankelijkheden onherroepelijk leiden tot het bestuderen 

van kritieke energie-infrastructuur. We trachten, cascade-effecten en 

interconnecties indachtig, een orde van grootte te bepalen van de kosten die 

gepaard gaan met onderbrekingen. Verder bestuderen we de gevolgen van 

alternatieve energiebronnen voor de gevoeligheid van het systeem. Tot slot 

bestuderen we het belang van ICT-infrastructuur en meer bepaald de 

beveiliging ervan om te compenseren voor nieuw ontstane gevoeligheden. 

 Inleiding 
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Definities omtrent kritieke infrastructuur zijn niet overal dezelfde. 

Een aanzet tot definitie wordt gegeven in het verslag van de Amerikaanse 

presidentiële commissie voor bescherming van kritieke infrastructuur. Deze 

definieert infrastructuur als “een netwerk van onafhankelijke, meestal 

private, door de mens gemaakte systemen en processen die samenwerken om 

een continue stroom van essentiële goederen en diensten te genereren” 

(PCCIP, 1997; p.3 - eigen vertaling). Het kritieke element vult de definitie aan 

doordat “het onvermogen of de vernietiging van die infrastructuur een 

verzwakking van defensie en de economische veiligheid tot stand zou 

brengen (op.cit.)”. In de Verenigde Staten, waar de cultuur voor bescherming 

van infrastructuur door gekende gebeurtenissen gedrevener is dan in de 

Europese Unie, zien we dat de identificatie zelfs in haar omschrijving in de 

mogelijkheid voorziet van aanpassingen indien noodzakelijk geacht: "De 

minister van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) zal periodisch de 

noodzaak evalueren om veranderingen aan te brengen en veranderingen 

goedkeuren aan sectoren die behoren tot kritieke infrastructuur. Hij zal 

daartoe overleg plegen met de raadgever van de President inzake 

binnenlandse veiligheid en contraterrorisme vooraleer een sector van kritieke 

infrastructuur te veranderen of een daaraan gehecht sectorspecifiek 

Agentschap” (The White House, PPD 21 – eigen vertaling). De jongste 

definitie van de term kritieke infrastructuur vloeit voort uit de USA Patriot 

Act van 2001 (42 U.S.C. 5195c(e)), namelijk “systems and assets, whether 

physical or virtual, so vital to the United States that the incapacity or 

destruction of such systems and assets would have a debilitating impact on 

security, national economic security, national public health or safety, or any 

combination of those matters.” Dit stemt overeen met de geest van artikel 2 

van de 2008-richtlijn van de Europese Raad stellende dat het een 

“voorziening, systeem of een deel daarvan [betreft] op het grondgebied van 

de lidstaten dat van essentieel belang is voor het behoud van vitale 

maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de 

economische welvaart of het maatschappelijk welzijn, waarvan de verstoring 

of vernietiging in een lidstaat aanzienlijke gevolgen zouden hebben doordat 

die functies ontregeld zouden raken.” 

1. Kritieke (energie-)infrastructuurnetwerken 
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Concreet richt de definitie zich in de VS op 16 sectoren, met hun 

aangehecht agentschap, verantwoordelijk voor kennis en expertiseoverdracht 

om veerkracht te genereren ten opzichte van alle vormen van dreiging van 

natuurlijke of menselijke oorsprong teneinde leven, bezittingen, het milieu en 

volksgezondheid te beschermen en de impact van een onderbreking op de 

goede werking van de overheid en sociale en economische activiteit te 

beperken. Mogelijke oorzaken omvatten natuurlijke rampen, cyberincidenten, 

industriële ongevallen, pandemieën, terroristische activiteiten, sabotage en 

vernietigende criminele activiteiten. Volgende tabel vergelijkt de betrokken 

sectoren in de VS met de sectoren die in de EU oorspronkelijk in 

beschouwing werden genomen en uiteindelijk werden weerhouden 

geselecteerd ter inventarisatie volgens de richtlijn van 2008. 

Tabel 1: vergelijking kritieke sectoren in de VS en de EU. 

Verenigde Staten 

(Presidential Policy Directive 

21) 

Europese Unie 

(COM(2006) 786) 

Europese Unie 

(2008/114/EC) 

Chemie Chemie  

Commerciële infrastructuur   

Communicatie (zie lager)  

Kritieke manufactuur   

Dammen   
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Verenigde Staten 

(Presidential Policy 

Directive 21) 

Europese Unie 

(COM(2006) 786) 

Europese Unie 

(2008/114/EC) 

Defensie-industrie   

Nooddiensten   

Energie Energie Energie 
(elektriciteit, 
aardolie, gas) 

Financiële diensten Financieel  

Voeding en landbouw Voedselveiligheid  

Overheidsgebouwen   

Gezondheidszorg en 
volksgezondheid 

Gezondheid  

Informatietechnologie Informatie- en 
communicatietechnologie 

Optioneel 

Kernreactoren, -materiaal 
en -afval 

Nucleaire industrie  
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Verenigde Staten 

(Presidential Policy 

Directive 21) 

Europese Unie 

(COM(2006) 786) 

Europese Unie 

(2008/114/EC) 

Transport Transport Transport 

Water en 
afvalwaterbehandeling 

Water  

 Ruimtevaart  

 Onderzoeksfaciliteiten  

We merken niet noodzakelijk overeenkomsten in het detail van de 

betrokken sectoren en wat belangrijker is, een uiteindelijk deficit van de EU-

richtlijn van 2008 ten opzichte van de ontwerptekst van 2006. De mogelijke 

tekorten van de tekst werden erkend door a priori een uitbreiding van de 

geselecteerde sectoren te voorzien van de “ICT-optie”. De EU onderkent 

hiermee het belang van andere sectoren en ook de verbanden tussen sectoren 

onderling: het geeft een vereenvoudigd beeld weer waarbij men de indruk 

wekt dat een verstoring in één infrastructuur geïsoleerd kan beschouwd en 

behandeld worden. Afhankelijkheden en complexe wisselwerkingen worden 

hierdoor genegeerd.  

Afhankelijkheden worden door de onderzoeksgroep van Rinaldi 

omschreven als het verband of de connectie tussen twee infrastructuren, 

waardoor de toestand van één infrastructuur de toestand van een andere 

beïnvloedt (Rinaldi et al., 2001; p.14). Een probleem bij de omschrijving van 

kritieke sectoren in de EU-richtlijn bestaat erin dat men geneigd is om deze 

geïsoleerd te beschouwen. Vandaag de dag zijn de sectoren fysisch of virtueel 

met elkaar verbonden. Deze connectie is noodzakelijk voor de optimale 
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benutting van mogelijkheden voor het bereiken van commerciële 

doelstellingen. Deze opportuniteit zorgt echter voor het concomitante 

voorkomen van nieuwe gevoeligheden en afhankelijkheden. Er wordt een 

netwerk gecreëerd waarin afhankelijkheden verder strekken dan een 

eenvoudige bidirectionele beïnvloeding tussen twee sectoren: de koppeling 

van sectoren kan ook onrechtstreeks tot stand komen via een derde, vierde 

domein, etc. Men kan in dat geval een effect-orde definiëren als het aantal 

connecties dat tussen twee niet-rechtstreeks geconnecteerde 

netwerkelementen bestaat. Figuur 1 illustreert een mogelijk 

netwerkconnectiviteit met een cascade van hogere orde. Een directe connectie 

tussen twee sectoren is per definitie van eerste orde. In ons voorbeeld kan 

men spreken van tweede, derde, etc. ordeconnecties. Het belang van de 

netwerkstructuur en de orde van connecties komt naar voren bij de 

bestudering van cascade-effecten waarbij een incident niet meer geïsoleerd 

moet beschouwd worden maar aanleiding kan geven tot incidenten in andere 

domeinen. 

Figuur 1: Connectiviteit.  
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Luijf (TNO, 2008) onderstreepte het belang van slechts een beperkt 

aantal sectoren voor het genereren van cascade-effecten: voornamelijk 

energie- en telecommunicatiestoringen zouden aan de basis liggen van 

sectoroverschrijdende incidenten. Dit is opmerkelijk daar de EU in eerste 

instantie slechts optioneel het belang van communicatietechnologie heeft 

vastgelegd (zie tabel 1). De afhankelijkheden worden in de Europese richtlijn 

nochtans expliciet vermeld en het grensoverschrijdende karakter van 

incidenten erkend. Deze worden in artikel 2 beoordeeld door 

sectoroverstijgende criteria met inbegrip van afhankelijkheden van andere 

soorten infrastructuur, waaronder verstaan wordt dat die niet noodzakelijk 

zelf opgenomen worden in de lijst van kritieke infrastructuur. De studie van 

Luijf et al. (TNO, 2008) wees uit dat, op een totaal van 1.749 incidenten in 

29 Europese landen, 268 aanleiding gaven tot cascades: 60% daarvan was te 

wijten aan energie, 24% aan telecommunicatie, 5% aan transport en 3% aan 

water. Energie neemt de belangrijkste plaats in deze incidenten en het spreekt 

dus vanzelf dat in een niet-exhaustieve benadering een prioritaire aandacht 

dient te gaan naar het belang van kritieke energie-infrastructuur. De kans op 

cascadegeneratie voor de energiesector werd geschat op 50% terwijl dat voor 

telecommunicatie 40% is. De connectiviteit met andere sectoren is tegelijk een 

mogelijkheid van groter penetratievermogen in het dagelijkse leven: in 24% 

van de incidenten is die connectiviteit van eerste orde, in 4% van tweede orde 

en 0,2% onder te brengen als derde ordecascade. Hogere orde-incidenten 

werden niet waargenomen in voormelde studie. Merk op dat het bestaan van 

hogere ordecascades versterkende terugkoppelingen mogelijk maakt. Een 

illustratie van hogere ordecascades en terugkoppelingsvoorbeelden werden 

uitgewerkt in figuur 2. 
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Figuur 2: Terugkoppeling en hogere ordecascade (naar OECD, 2011; p.62).  

 

 

In de figuur zijn kritieke donoren (die een input geven aan meerdere 

of alle andere domeinen) in het rood omkaderd, terwijl groen omkaderde 

domeinen kritieke receptoren zijn (die een input nodig hebben van alle 

andere domeinen). Uit figuur 2 blijkt dat ICT, Energie en Financiën kritieke 

donoren te zijn, terwijl Volksgezondheid en Industrie zich eerder als kritieke 

receptoren profileren. 
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Het mag hieruit duidelijk zijn dat het bestaan van nationale wetgeving 

en noodplanning met betrekking tot één domein van een geconnecteerd 

netwerk rekening moet houden met de gevolgen van grensoverschrijdende 

effecten van een incident in dat domein of in een cascade. Vervolgens blijkt 

eveneens hieruit dat de bescherming van kritieke infrastructuur en de 

werking ervan zich niet kunnen beperken tot dat enkele domein waarvan de 

infrastructuur deel uitmaakt, noch van een restrictieve nationale inschatting 

van dreigingen voor die infrastructuur: de voorbeelden in de inleiding gaven 

ons een intuïtief beeld van de verstrekkende gevolgen van een 

ongecontroleerde stroomfluctuatie of -onderbreking. Ze kunnen aanleiding 

geven tot een grensoverschrijdende cascade die ook aan de basis kan liggen 

van disrupties in andere domeinen dan stroomvoorziening. Figuur 3 

illustreert de densiteit van het traditionele stroomnet in West-Europa en de 

connectie met alternatieve stroombronnen. 

Figuur 3: Densiteit van het netwerk.  

 

Private actoren, die het grootste deel van het distributienetwerk 

bezitten, gaven in 2007 reeds te kennen bezorgd te zijn over onaangepaste of 

niet-toereikende transmissiecapaciteit (in het bijzonder voor domeinen als gas 

en elektriciteit). Deze bezorgdheid weerspiegelt zich in het gebrek aan 

transparantie over het gebruik van infrastructuur in deze domeinen (EFET, 

2007). In de VS wordt elektriciteit aangezien als het schoolvoorbeeld van 

gediversifieerde energieoutput (Luft, 2007) omdat het niet enkel afhankelijk is 

van een voorraad aardolie, maar kan opgewekt worden uit steenkool, 

kernenergie, aardgas, windturbines en stuwdammen: het wordt in dat 

opzicht niet lamgelegd door het wegnemen van één van de 
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elektriciteitsgenererende bronnen. Indien we echter transmissie en distributie 

in beschouwing nemen, vormt het elektriciteitsnet zeker geen robuust 

systeem dat garant staat voor de energieveiligheid. De terugkoppelingen die 

we in deze paragraaf hebben besproken maken er een kritiek element van dat 

het geheel van de samenleving kan ondermijnen indien het 

transmissienetwerk faalt. 
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De beveiliging van kritieke (energie-)infrastructuur (KEI) heeft 

uiteraard een kostprijs en iedere kosten-batenanalyse zal de gevolgen van de 

weerslag van de (on)beschikbaarheid van energie in alle sectoren in rekening 

moeten brengen. Deze afweging genereert een beslissing die bepaald wordt 

door politieke beleidskeuzes. De mogelijkheid tot cascade-effecten van 

hogere orde en het grensoverschrijdende karakter van de mogelijke gevolgen 

leiden tot de hypothese dat enkel een supranationale benadering doeltreffend 

kan zijn in de beveiliging van KEI. De Amerikaanse vertaling van deze keuze 

werd in 2012 weergegeven door drie strategische verplichtingen (The White 

House, PPD 21): 

 Refine and Clarify Functional Relationships across the Federal 

Government to Advance the National Unity of Effort to Strengthen 

Critical Infrastructure Security and Resilience, 

 

 Enable Efficient Information Exchange by Identifying Baseline Data 

and Systems Requirements for the Federal Government, 

 

 Implement an Integration and Analysis Function to Inform Planning 

and Operational Decisions Regarding Critical Infrastructure.  

Deze worden vertaald naar concrete maatregelen die de veiligheid en 

de veerkracht van kritieke infrastructuur moeten garanderen door de 

evaluatie van publieke-private partnerschappen, de bepaling van de 

minimale vereisten voor overheidsactoren voor optimale informatievergaring 

in deze materie, de ontwikkeling van een capaciteit die real-time situation 

awareness van KEI genereert (met inbegrip van zowel fysische als virtuele 

elementen die daartoe bijdragen), de actualisatie van beschermingsplannen 

alsook het onderzoek naar veiligheid en veerkracht. Het gebrek aan 

internationale standaarden voor de virtuele veiligheid is een doorn in het oog 

van het Amerikaanse Department of Energy (US-DoE, 2012): onderzochte 

2. Kosten van stroomonderbrekingen 



 

20 

veiligheidsplannen waren vaak onvolledig of schoten te kort inzake risico-

valuatie en/of inschatting van zwakke punten. In het bijzonder is er een 

gebrek aan cyberveiligheidsnormen en regelgeving met betrekking tot 

processen voor de energiedistributie. 

De benadering voor de EU zou niet anders moeten zijn: in de vorige 

paragraaf hebben we vastgesteld dat de garantie van de beschikbaarheid van 

energie (en meer bepaald de stroomvoorziening) grensoverschrijdend 

aangepakt moet worden. Ook de fysische limieten van het bestaande netwerk 

moeten op die manier benaderd worden: de fysische of cybernetische 

uitschakeling van een distributielijn zorgt voor een grensoverschrijdende 

overbelasting van het functionerende gedeelte van het netwerk. Bovendien is 

de graad van overbelasting in de loop der jaren toegenomen door integratie 

van een steeds groter aantal bronnen van alternatieve stroomvoorziening 

(ENTSO-E, 2012). De onvoorspelbaarheid van opgewekte vermogens uit 

alternatieve energie (zowel wind als fotovoltaïsch) zoals in Noord-Duitsland, 

Denemarken, de Noordzee en de Baltische regio veroorzaakt op regelmatige 

tijdstippen een overbelasting van transmissiecapaciteit in het Europese 

netwerk waardoor de fysische grenzen van nationale netwerkonderdelen 

worden bereikt. Een dergelijk afwijking van “geplande” ten opzichte van 

“gemeten” vermogenstransmissie wordt in 80-90% van de gevallen bereikt in 

delen van Centraal-Europa (Duitsland, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije). 

Het geldende subsidiariteitsprincipe binnen de EU-organisatie en de 

nationale eigenheid van private actoren in de sector vereenvoudigen 

geenszins het beheer van voormelde fysische parameters: 

gunningsprocedures, onvoorspelbaarheid van doorstroomvermogen, niet-

afgestemd regionaal/nationaal en Europees netwerkdesign zijn factoren die 

de fysische beperkingen van het netwerk ook in de toekomst kunnen 

bestendigen.   

De kosten die te wijten zijn aan de onderbreking van de 

stroomvoorziening dienen zeker in aanmerking te komen bij de evaluatie van 

de noodzaak tot nieuwe investeringen in infrastructuur en capacitaire 

planning. De fysische begrenzing en het optimale beheer van de bestaande en 

toekomstige netwerkstructuren maken integraal deel uit van het 

beveiligingsaspect ongeacht de specifieke beveiligingsvereisten van iedere 

installatie. Een studie van de financiële aspecten omtrent beveiliging in de 



 

21 

 

energiesector vermeldt: “Het energieaanvoersysteem is van vitaal belang 

voor het welzijn van burgers en de werking van de economie: daarom wordt 

het beschouwd als een prioriteit om Europese maatregelen in het leven te 

roepen teneinde kritieke infrastructuur te beveiligen (Hanser Risk Group, 

2012; p.3 - eigen vertaling).” Deze benadering zal echter rekening moeten 

houden met fundamenteel verschillende belangen van de openbare en 

private sector in deze materie: de openbare sector streeft immers het 

algemeen welzijn na in een goed werkend economisch systeem, terwijl de 

private sector de maximalisatie van winst nastreeft. Deze intrinsieke 

spanning, verenigd met de vaststelling dat de infrastructuur hoofdzakelijk in 

private handen is, brengt een bijkomende moeilijkheidsgraad in de zoektocht 

naar een inzicht in de kosten die gegenereerd worden inzake 

energieveiligheid. Kwalitatief zal men rekening moeten houden met de 

fysische schade, kosten door imagoschade, klantenverlies, 

competitiviteitsverlies, kosten van verzekering, kosten van opleiding en 

communicatie na schadegevallen, schade door juridische claims en 

compensatieschade, kosten door aankoop van schadebestendiger materiaal, 

enzovoort. Het blijkt dat een universele methode hiervoor niet voorhanden is, 

noch dat de inschatting die men zal maken voor een incident in de VS, een 

vergelijkbaar resultaat zal leveren voor een gelijkaardig incident in de EU. 

Het verschil in kostenraming is mee te wijten aan verschillen in de 

marktvraag en bijgevolg afhankelijk van de periode van het jaar (in de winter 

of tijdens toegenomen productieperiodes is de marktvraag groter). Ook de 

gevolgen en de perceptie zijn aan deze of gene kant van de Atlantische 

Oceaan verschillend. Bovendien geven schattingen aanleiding tot ruime 

marges die vaak een bereik hebben van het enkelvoudige tot het dubbele. 

Enkele voorbeelden illustreren dit: de totale kost van ons inleidingvoorbeeld 

uit 2003 zou geschat worden tussen 4,5 en 10,3 miljard USD. Deze marge 

werd bekomen door enerzijds de getroffen klanten te laten evalueren hoeveel 

ze zouden bereid zijn te betalen om een onderbreking te vermijden (tot 100 

maal de kosten per 1 kWh lost load -Wolfram, 2012) en anderzijds de reële 

kostprijs van de schade (TAB, 2011; p.64). Een andere methode zou eruit 

bestaan de vervangkosten te evalueren door de waarde van het te produceren 

goed, hetgeen in Australië vergelijkbaar zou zijn met een waarde van 8,6 EUR 

per kWh. Een vergelijkende studie van een voor ons relevanter voorbeeld in 
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Duitsland zou de kostprijs van het verlies van 1 kWh ramen tussen 8 en 

16 EUR (TAB, 2011; p.65).  

Een niet te verwaarlozen aspect in deze materie is de internationale 

afhankelijkheid. Het element dat mee zal bepalen wat de totale kosten van 

een incident bepalen is de afhankelijkheid van externe bronnen en de 

marktwaarde van energie op het moment dat zich een incident voordoet. 

Tijdens de uitschakeling van de kerncentrales van Tihange en Doel was 

België afhankelijk geworden van de stroominvoer van buurlanden. De invoer 

vanuit Frankrijk is duurder omdat het land nauwelijks genoeg produceert om 

aan de eigen vraag te voldoen. We zien niet alleen een internationale markt 

voor energie, maar ook een internationale afhankelijkheid, hetgeen onze 

stelling van gevoeligheid voor grens- en domeinoverschrijdende gevolgen 

tijdens incidenten ondersteunt. 
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De energievoorziening is afhankelijk van de goede werking van een 

genererende infrastructuur, maar ook van de distributie. Deze is meer dan 

vroeger afhankelijk van computersystemen (Supervisory Control And Data 

Acquisition – SCADA) die fungeren als centrale controlesystemen voor het 

beheer van input en optimaliseren van output op het ogenblik dat de vraag 

op het netwerk gegenereerd wordt. Deze systemen worden beheerd door 

informatie- en communicatiesystemen (ICT). De taken die SCADA-systemen 

moeten kunnen realiseren en koppelt aan ICT-infrastructuur, worden door 

volgende voorbeelden geïllustreerd (Rigole et al., 2006):  

 Generatorcontrole teneinde de frequentie en het vooropgestelde 

vermogen te behouden; 

 Optimalisatie van het gegenereerde vermogen uit economische 

overwegingen; 

 Datavergaring en monitoring van systeemgegevens; 

 Afstandsbediening van automatische schakelaars. 

SCADA-systemen beheren niet alleen de elektriciteitsnetwerken maar 

ook andere energiebronnen: ook de fossielebrandstoffen-netwerken worden 

hierdoor mogelijk gevoeliger daar zij niet alleen afhankelijk zijn van een 

bevoorradingsnetwerk maar ook van de goede werking van 

geautomatiseerde systemen. Het strategische belang hiervan werd duidelijk 

tijdens het conflict tussen Rusland en Georgië: in de aanloop van het conflict 

werd olietransport door Rusland omzeild via de Baku-Tbilisi-

Cehnanoliepijpleiding. Zonder een attributie van verantwoordelijkheid 

onomstotelijk te kunnen bepalen werd vastgesteld dat deze in de eerste 

dagen van het conflict door een cybernetische aanval werd lamgelegd.  

Het beheer van elektriciteit op het netwerk behelst niet enkel meer de 

output van centrales, maar ook van particulieren. Bijkomende moeilijkheden 

3. SCADA en het cyberelement  
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zijn de variabele input van nieuwe bronnen (zoals zonne- of windenergie) op 

het netwerk enerzijds en anderzijds de fysische interconnectiviteit als gevolg 

van de internationalisatie van netwerken. Deze internationalisatie behelst de 

mogelijkheid tot cascade-effecten die de energiesector overstijgen. De 

interconnectiviteit heeft het energienetwerk herschapen tot een “system of 

systems” met alle voordelen die men in een geliberaliseerde markt kan 

verwachten. Tegelijkertijd heeft dit nieuwe gevoeligheden gecreëerd 

waarvoor de bescherming a priori niet in het nieuwe systeem werd voorzien.  

Het inzicht omtrent de strategische gevolgen van dergelijke systemen 

in de Verenigde Staten maakt reeds meer dan een decennium het voorwerp 

uit van onderzoek en debat. Pas sinds 2008 bestaat in de Europese Unie een 

grensoverschrijdende richtlijn die de inventarisatie van kritieke 

infrastructuur voorschrijft (114/2008/EC) met het oog op de bescherming 

ervan. Zoals vermeld worden energie en transport hierin van bij aanvang als 

Europese kritieke infrastructuur beschouwd indien twee of meer lidstaten 

betrokken zijn. 

De factoren die de toename van activiteit van zowel private als 

publieke actoren verklaren, verklaren tevens waarom men in de toekomst een 

toename kan verwachten van het aantal cybernetische aanvallen o.m. op 

kritieke energie-infrastructuur (Umbach, 2012; pp.44). Bepalend in deze zijn 

elementen als gebrek aan attributie, toegenomen interconnectiviteit, 

liberalisatie, afhankelijkheden en de disruptieve aard van de dreiging of een 

combinatie van alle voormelden: 

 Attributie: vandaag de dag is het nog niet mogelijk om 

onomstotelijk bewijsmateriaal te genereren die de oorsprong 

van een digitale aanval vastlegt. De overgrote meerderheid van 

de infrastructuur is in privaat bezit, vandaar ook de aandacht 

die uitgaat van private bedrijven voor cybercriminaliteit. Het 

beperkt tegelijk de winstmarge en de betrouwbaarheid van 

bedrijven, twee essentiële elementen voor het voortbestaan van 

commerciële activiteit. 
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 Interconnectiviteit: als gevolg van de globalisering en de 

ontwikkeling van ICT is de informatiestroom niet meer 

onderhevig aan fysische begrenzing (geografisch) of 

tijdslimieten. De integratie van alternatieve energiebronnen in 

het distributienetwerk houdt de verplichting in gebruik te 

maken van een smart grid-netwerk. Dit netwerk verhoogt de 

automatisatiecapaciteit en de aanpasbaarheid van het 

distributievermogen naargelang de vraag en het aanbod maar 

tegelijk ook de cybergevoeligheid. 

 Liberalisering: het merendeel van de netwerkinfrastructuur is in 

privaat bezit. Hierdoor is een ruime plaats gegeven aan 

commercial off-the-shelf-uitrusting (COTS) die a priori niet op 

punt gesteld werd voor de beveiliging tegen gerichte aanvallen 

die bestaande zwakheden van de programmatuur exploiteren. 

 Afhankelijkheden: elke dienst, bedrijf of individu is voor zijn 

actiebereik afhankelijk van de beschikbaarheid van energie. De 

afhankelijkheid van kritieke infrastructuur heeft in het verleden 

al duidelijk gemaakt dat cascade-effecten verder reiken dan de 

energiesector en zijn klanten (TNO, 2008). Alle domeinen 

vermeld in het oorspronkelijke ontwerp van de richtlijn op de 

identificatie van kritieke infrastructuur in de Europese Unie 

werden interafhankelijk bevonden voor hun goede werking. Dit 

toont de intrinsieke kwetsbaarheid aan van voormelde 

domeinen. 

 Multispectrale expressie van dreiging: securitaire dreigingen 

vonden in de vorige eeuw expressie in domeinen als land, lucht 

zee en ruimte. Vandaag is dat niet anders, maar het gebruik van 

gewapend geweld is niet meer uitsluitend te omschrijven door 

het gebruik van wapens. Gelijkaardige effecten kunnen immers 

bekomen worden door een asymmetrische aanval op voormelde 

domeinen.  
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De voormelde netwerkstructuur zal in de toekomst nog meer 

afhankelijk zijn van ICT omwille van de integratie van alternatieve 

energiebronnen met industriële capaciteit, maar ook van private personen. 

Het systeem wordt geacht, al naargelang het gedrag van consumenten en 

producenten, het beheer te optimaliseren om zo betrouwbaar en economisch 

als mogelijk het vermogen te genereren dat op dat ogenblik nodig is. De 

optimalisatie van deze energieflux en de informatievergaring daarvoor nodig 

in een alsmaar volumineuzer en complexer netwerk van toenemende actoren 

kunnen enkel door permanente gegevensuitwisseling waarvoor ICT vereist 

is. Daardoor wordt het toekomstige energienet echter ook gevoelig voor de 

zwakheden die aan een ICT-afhankelijkheid verbonden zijn. Sommige landen 

(China, de VS,…) hebben trouwens van de controle van ICT-infrastructuur 

een onderwerp gemaakt van offensieve militaire strategie. De concrete 

gevolgen van een dergelijke dreiging via het virtuele domein werd pas voor 

het grote publiek duidelijk na de herhaaldelijke uitval van 

uraniumverrijkingsfaciliteiten in Iran in 2010. Vandaag wordt 

cyberafhankelijkheid in alle fora genoemd. In zijn “State of the Union” op 

12 februari 2013 vermeldde president Obama dat ook Amerika aandacht 

moet hebben voor de toenemende dreiging van cyberaanvallen: “Our 

enemies are also seeking the ability to sabotage our power grid, our financial 

institutions, and our air traffic control systems…We cannot look back years 

from now and wonder why we did nothing in the face of real threats to our 

security and our economy.” In de VS is men er wel degelijk van bewust dat, 

hoewel zelf in het bezit van een offensieve cybercapaciteit, men het 

slachtoffer kan worden van een aanval in dit domein. 
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Uit het voorgaande kunnen we drie opmerkingen formuleren die 

rechtsreeks verband houden met de grenzen van het 

soevereiniteitsvraagstuk. Ten eerste is de interconnectie zelf van het 

energienet zodanig samengesteld dat natiestaten geen exclusief regulerende 

entiteit meer zijn. Zowel de uitbating als de controle zijn immers onderhevig 

aan factoren die zich buiten de geografische grenzen van een land afspelen en 

zullen bepalen wat er in dat land gebeurt. Ten tweede is de uitbating van het 

netwerk gestoeld op commerciële gronden: in een geliberaliseerde markt 

betekent dit dat winstmaximalisatie wordt nagestreefd. In deze optiek 

worden kosten maximaal gedrukt en kan het op eerste gezicht interessanter 

lijken om controlesystemen aan te sluiten op het internet (eerder dan private 

en beveiligde netwerken uit te bouwen). Dit gaat echter lijnrecht in tegen de 

uitdagingen die een optimale bescherming van een degelijk netwerk vereist, 

namelijk het gebruik van gecertifieerde standaarden, redundantie, 

robuustheid en veerkracht: deze kenmerken zijn niet compatibel met 

winstmaximalisatie van een private partner in een commercieel netwerk. Ten 

slotte stelt de vereiste ondersteunende ICT-technologie het netwerk zelf bloot 

aan aanvallen van derden (staats- of niet-staatsactoren).  

De beperkingen van het fysische systeem aangevuld met de 

gevoeligheid voor aanvallen op het virtuele bestuursnetwerk van de 

energiesector tasten de limieten af van het begrip soevereiniteit. In de feiten 

voelt men aan dat traditionele fundamenten van soevereiniteit zoals 

instellingen en geografische limieten ontoereikend zijn geworden. Het 

bestaan van fysische grenzen staat niet meer garant voor de vrijheid van 

handelen van een natiestaat. Waar men vroeger een duidelijk beeld had van 

de soevereine beslissingsmacht van een natie, zien we dat vandaag tal van 

factoren de vrijheid van beleidskeuzes beperken. Zoals de financiële en 

economische crisis sinds 2008 heeft aangetoond zijn de politieke 

beleidsmarges voor het beheer van de crisis zeer klein geworden. Men kon 

hieruit afleiden dat ook een zuiver nationaal financieel beleid in de huidige 

4. Soevereiniteit en nieuwe spelers 
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genetwerkte financiële wereld ontoereikend is geworden. De vaststelling 

waartoe we in vorige paragrafen zijn gekomen, doen ons vermoeden dat zich 

ook op energetisch vlak, meer bepaald met betrekking tot stroomvoorziening, 

een dergelijk tendens aftekent. 

Beperkingen van het netwerk of de gevolgen van een fysische aanval 

op infrastructuur kunnen leiden tot een uitval van stroomvoorziening. Zoals 

aangetoond kan dit leiden tot hogere ordecascade-effecten die verder reiken 

dan het energiedomein en de geografische begrenzing van een land 

overstijgen. De problematiek overstijgt de traditionele Westfaalse benadering 

van het soevereiniteitsprincipe. Daarnaast hebben we vastgesteld dat ook 

virtuele invloeden (cyberincidenten) aanleiding kunnen geven tot voormelde 

consequenties. In het bijzonder de onmisbare geautomatiseerde 

beheerssystemen zorgen voor de verbinding tussen fysische en virtuele 

platformen. Men kan hieruit besluiten dat een overkoepelend beleid garant 

moet staan voor een gecoördineerde aanpak van het probleem en de garantie 

van stroomvoorziening. In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig: het 

grootste gedeelte van de infrastructuur (fysisch en/of virtueel) is in privaat 

bezit. De politiek van privébedrijven streeft een maximalisatie van winst na. 

In dat opzicht tracht men de beveiliging van de veerkracht af te stemmen op 

de ingeschatte risico’s en onnodige kosten (redundantie van systemen 

bijvoorbeeld) te vermijden. De staat kan echter niet alleen instaan voor de 

veerkracht van het energienetwerk zonder een erkende vorm van autoriteit 

over het beleid van private instellingen. We toetsen met de besproken 

problematiek tegelijkertijd de grenzen af van de marktliberalisering en van de 

soevereiniteit: private partners beperken door hun beleid in sommige 

gevallen de vrijheid van handelen van de staat en tegelijkertijd moet de staat 

garant staan voor veerkracht in de energievoorziening. Daartoe is een zekere 

regulering noodzakelijk, hetgeen dan weer de vrijheid van handelen van 

private partners beperkt. Deze inhiberende cyclus kan enkel doorbroken 

worden door een supranationaal beleid. Tot hiertoe zien we echter geen 

uniforme benadering op dat niveau: de EU tracht de inventarisatie van 

kritieke energie-infrastructuur te laten opvolgen door sectoriële 

noodplannen, maar los daarvan is elke lidstaat zelf verantwoordelijk voor de 

relatie die ze wil onderhouden met de private sector. Dat element op zich 

opent de deur voor “concurrentie” tussen lidstaten voor de aantrekking van 
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private partners: meer regulatie is vaak een hinder voor bedrijven die liever 

in een “geliberaliseerde” marktomgeving gedijen. Voorbeelden van de twee 

uitersten in het spectrum van regulatie zijn het Verenigd Koninkrijk enerzijds 

en anderzijds de Verenigde Staten. Het Verenigd Koninkrijk reguleert 

nauwelijks maar erkent wel het nationale belang van stroomvoorziening. In 

de VS daarentegen tracht men regulering te maximaliseren onder controle 

van een commissie, de US Federal Energy Regulatory Commission.  
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Ingevolge terroristische aanslagen en grootschalige stroomonderbrekingen is 

de kritieke energie-infrastructuur in de Verenigde Staten onderhevig aan 

strengere regulatie dan in Europa. De identificatie van kritieke infrastructuur 

en haar afhankelijkheden leidt tot de identificatie van energie-infrastructuur 

en meer in het bijzonder stroomvoorziening als een mogelijke bron van 

intersectoriële cascade-effecten waarvan de incidentiekans op 50% wordt 

geschat. Schattingen van kosten van onderbrekingen lopen sterk uit elkaar. In 

West-Europa is een realistische marge geschat tussen 8-16 €/kWh. Onder 

meer het gebruik van alternatieve energiebronnen maar ook het dagelijkse 

beheer van het netwerk maken geautomatiseerde beheerssystemen 

onontbeerlijk. Commerciële motieven zorgen in dit domein echter voor een 

toegenomen cyberafhankelijkheid in een netwerk waarin beveiliging niet 

noodzakelijk prioritair behandeld wordt. Een nieuwe cybergevoeligheid is 

hierdoor ontstaan.  

Besluit 
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