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Diverse informatica- en staffuncties, projectleider “Cyber Defence”.

Internet est un nouveau moyen de communication impres-
sionnant, qui unit des milliards de personnes. Pour tout et 
dans tous les domaines, nous dépendons de plus en plus de 
réseaux mobiles et informatiques. Ces nouveaux développe-
ments technologiques placent la société et la Défense face à 
de nouvelles menaces et défi s inédits.
Les systèmes informatiques peuvent être perturbés et faire 
l’objet d’intrusions destinées à voler, supprimer ou modifi er 
des informations.
De nouvelles capacités seront dès lors nécessaires, tant pour 
la protection des infrastructures nationales essentielles que 
dans l’exécution des opérations militaires.
En cas de tensions internationales, des cyber-attaques, 
spontanées, mais aussi ciblées, fi gureront systématiquement 
parmi les premiers modes d’action. De même, lors d’opéra-
tions, la Défense devra faire face à des cyber-attaques tac-
tiques.
Le cyberespace n’est pas un monde à part. Nous devons ajus-
ter les moyens juridiques, organisationnels et techniques 
existants pour disposer d’une réponse appropriée à cette 
nouvelle menace.

een indrukwekkend nieuw medium

In iets meer dan 10 jaar tijd is het Internet uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk 
van twee miljard mensen op slechts enkele honderden milliseconden van elkaar 
verwijderd. De impact van deze evolutie op de maatschappij is dan ook signifi cant.
Onze jongeren communiceren constant met grote groepen cybervrienden die ze 
nog nooit ontmoetten. Sommigen bevinden zich dagelijks met hun virtuele identi-
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teit langer in sociale netwerken dan in de echte wereld. Facebook kan met zijn half 
miljard “inwoners” meer invloed uitoefenen op de mondiale publieke opinie dan 
kleine landen. Google kan politieke beslissingen beïnvloeden.
Deze wonderbaarlijke technologische evolutie brengt echter nieuwe dreigingen 
met zich en vraagt om een gepaste veiligheid. “Cyber Defence” omvat zowel de 
bescherming van onze essentiële en vitale belangen tegen cyberaanvallen als de 
militaire veiligheid van communicatie- en informatiesystemen, ook wel Computer 
Network Defence (CND) genoemd. CND is naast Computer Network Attacks en 
Computer Network Exploitation een onderdeel van wat we in militaire termen 
Computer Network Operations noemen.

de cyberdreiging tegen de beLangen van de maatschappij

De maatschappij, de economie, de financiële wereld en de overheden zijn afhan-
kelijk geworden van elektronische communicatie. Kritische infrastructuren zoals 
telecommunicatie, elektriciteitsproductie en – distributie, de financiële sector, de 
lucht – en verkeerssector en spitstechnologie worden meer en meer kwetsbaar voor 
cyberaanvallen.
We onderscheiden twee types van cyberaanvallen. “Denial of Service attacks” heb-
ben als doel de normale werking van computersystemen of netwerken te verstoren. 
Dergelijke aanvallen hebben een directe impact op de werking van het system, 
waardoor ze heel zichtbaar zijn en onmiddellijke reactie mogelijk is. Veel moeilijker 
te detecteren zijn de “Intrusions”. Hierbij probeert de aanvaller onopgemerkt binnen 
te dringen om informatie te stelen of te wijzigen of om het systeem te misbruiken 
voor eigenbelang.
Er is in de media uitvoerig gerapporteerd over de cyberaanvallen op Estland en 
Georgië. De meest dreigende incidenten halen echter amper de media. Hospitalen, 
banken en overheidsinstanties vrezen voor hun reputatie en dienen bijgevolg liever 
geen klacht in. Veiligheidsdiensten vrezen bij publicatie van incidenten en dreigingen 
meer te inspireren dan te sensibiliseren.
De elektronische industriële spionage vormt een grote dreiging voor de economi-
sche innovatie. Research & Development-gegevens worden doelgericht gezocht en 
onopgemerkt gekopieerd naar de andere kant van de wereld.
Een recenter fenomeen is de elektronische overheidsspionage en sabotage. 
Enkele jaren geleden werd het “GhostNet” blootgelegd, een elektronisch spio-
nagenetwerk van meer dan 1000 computers in 103 landen. De “Stuxnet worm” 
heeft enkele maanden geleden het “cyber security” landschap grondig gewijzigd. 
Deze software is vorig jaar ontwikkeld om de werking van de sturingssystemen 
van een nucleaire centrale te verstoren. Experten vinden een complexiteit en 
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een kracht die tot nu toe niet voor mogelijk werd gehouden. Stuxnet is onge-
controleerd uitgebroken en vormde zo een grote dreiging in Azië en in mindere 
mate ook in het Westen.

de miLitaire cyber dreiging

Actueel is in een ontplooid militair hoofdkwartier de enorme hoeveelheid computers 
verbazingwekkend. Quasi alle militaire processen worden ondersteund door com-
puters en netwerken. Zonder vertrouwelijke en betrouwbare informatie wordt het 
beslissingsproces heel moeilijk. Als de communicatiemiddelen verstoord worden, 
is een dergelijk hoofdkwartier virtueel blind.
Cyberspace wordt een nieuw actiedomein dat in alle aspecten van conflicthante-
ring een rol zal spelen. Bij internationale spanningen zullen spontane maar ook 
gerichte cyberaanvallen systematisch tot de eerste acties behoren. Ze zijn relatief 
eenvoudig uit te voeren en het is moeilijk de juiste dader aan te wijzen. Er vallen 
niet onmiddellijk slachtoffers en een cyber attack is niet erkend als een gewapende 
aanval, waardoor het risico op een hevige internationale reactie beperkt blijft. Cy-
berembargo’s lijken dan misschien absurd en onuitvoerbaar, maar in werkelijkheid 
zijn ze niet zo verschillend van handelsembargo’s.
Tijdens operaties zal Defensie geconfronteerd worden met tactische cyberaanvallen. 
“Network Enabled Capabilities” bieden een belangrijk operationeel voordeel maar 
introduceren nieuwe kwetsbaarheden.

het reëLe risico

Een dreiging ontstaat door de combinatie van de mogelijkheden van een actor, van 
zijn intenties en van de kwetsbaarheid van het doelwit. Het risico op een incident 
wordt gevormd door een combinatie van de waarschijnlijkheid en de impact.
Technisch zijn de cyberaanvalsmogelijkheden zeer groot. Er zijn ongetwijfeld mo-
gendheden die de capaciteit hebben om een destructieve cyberaanval op een Wes-
terse staat uit te voeren. De vraag is wat ze erbij te winnen hebben om bijvoorbeeld 
de elektriciteitsvoorziening van een land te verstoren. Die groeperingen die dan 
wel de intentie hebben om onze maatschappij schade toe te brengen, hebben niet 
direct de nodige cybercapaciteiten en verkiezen meer kinetische middelen.
De thuisgebruiker geniet een relatief zwakke bescherming maar loopt toch niet 
zoveel risico. Zijn standaard PC-beveiliging zal, net zoals de achterdeur aan zijn 
huis, niet lang weerstand bieden tegen een professionele belager, maar is wel in 
verhouding met zijn dreigingsniveau.
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De bedrijfswereld heeft de cultuur om SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities 
& Threats)-analyses uit te voeren en reageert relatief snel op nieuwe dreigingen. De 
financiële sector zorgt voor innovatie in commerciële beveiligingstechnieken. De 
andere sectoren nemen echter wel meer risico bij de bescherming van hun R & D.
De grootste risico’s liggen bij de nationale kritische infrastructuur, bij de overheid 
en bij Defensie. De beschermingsmaatregelen staan hier niet in verhouding tot de 
dreiging. De druk om over dezelfde commerciële omgeving te beschikken als thuis en 
om van om het even waar aan om het even welke informatie te kunnen, is heel groot. 
We beschikken momenteel over onvoldoende beschermings- en detectiemiddelen om 
onze kritische netwerken met een gecontroleerd risico te koppelen aan het internet.

“cyber defence”-uitdagingen

De grootste uitdaging ligt vooral in de snelheid van de evolutie.
Omwille van de vage landsgrenzen, het internationale karakter en de anonimiteit 
van de gebruiker neigen we cyberspace boven onze basisstructuren te plaatsen. 
Er bestaan echter geen cybergrondwet, -regering, -politie of -justitie. Cyberspace 
is opgebouwd uit personen en systemen die tot landen behoren en aan wetten 
onderhevig zijn. Het is niet zozeer het middel maar wel het effect dat bepaalt wat 
diefstal, terrorisme of internationale agressie is. Met enige creativiteit en flexibiliteit 
kunnen we de bestaande regels bijsturen en toepassen.
“Cyber Defence” behoort tot de verantwoordelijkheid van meerdere diensten en 
zal heel wat samenwerking vragen. Om deze verantwoordelijkheden duidelijk te 
verdelen en om concrete projecten gecoördineerd te laten verlopen is er in België 
behoefte aan een cyberautoriteit. In Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk bestaat die al. De NAVO kan de rol van internationale coördinator verder 
op zich nemen.
Ondanks de economische winter moeten we investeren in nieuwe capaciteiten. We 
hebben dringend behoefte aan betere beschermings- en intrusiedetectietechnieken. 
Op cruciale plaatsen moeten we sensoren hebben en de nodige structuren om de 
metingen te volgen en te reageren. Daar waar nodig moeten we veel beter beveiligde 
netwerken hebben die geen eenzame eilanden vormen, maar voldoende mobiel zijn 
en zich gecontroleerd integreren met partnernetwerken en met het internet.
Defensie werkt een bescheiden maar evenwichtig “Cyber Defence”-plan uit en 
voorziet in de eerste basiscapaciteiten. Samen met onze nationale en internationale 
partners zoeken we verder naar een gepaste en efficiënte veiligheid in cyberspace.
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