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II. Abstract 

De laatste jaren gaat er een verhoogde aandacht uit naar de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering en de geopolitieke implicaties hiervan. Zowel in de media als in 

academische literatuur wordt er gewaarschuwd voor de mogelijke catastrofes die deze 

ontwikkeling met zich mee brengt. Er zijn stemmen die beweren dat deze ontwikkeling in de 

toekomst voor meer conflict tussen staten zal zorgen en een grote bedreiging vormt voor de 

nationale veiligheid van staten. In dit onderzoek willen we dit pessimisme in vraag stellen, en 

zelfs aantonen dat meer interstatelijke coöperatie evengoed een gevolg kan zijn van 

cyberoorlogsvoering. We doen dit aan de hand van theorie van de internationale 

betrekkingen. We bekijken zowel vanuit het realistische als het liberale paradigma de 

problematiek rond cyberoorlogsvoering.  Allereerst geven we een overzicht van de 

argumenten waarom cyberoorlog een bron van conflict zou zijn. Deze koppelen we expliciet 

aan het realistische paradigma, een theoretisering die veel auteurs zelf nalaten om te doen. 

Daarna weerleggen we deze argumenten, opnieuw aan de hand van een realistische 

argumentatie. Zo tonen we aan dat cyberoorlogsvoering niet tot conflict hoeft te leiden. 

Vervolgens schakelen we over op het liberale paradigma en identificeren we de elementen in 

de ontwikkeling van cyber oorlogsvoering die tot duurzame samenwerking tussen staten 

kunnen leiden. Als laatste stap synthetiseren we dit alles. Doordat we aantonen dat de 

realistische krachten die staten van conflict doen afzien en de liberale krachten die naar 

coöperatie leiden een interactief en wederzijds versterkend effect kunnen hebben, is onze 

conclusie dat het netto gevolg van de ontwikkeling van cyberoorlogsvoering waarschijnlijk 

meer interstatelijke coöperatie zal zijn in plaats van meer conflict.  
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1. Inleiding 

USCYBERCOM plans, coordinates, integrates, synchronizes, and conducts 

activities  to: direct the operations and defense of specified Department of 

Defense information networks and; prepare to, and when directed, conduct full-

spectrum military cyberspace operations in order to enable actions in all domains, 

ensure US/Allied freedom of action in cyberspace and deny the same to our 

adversaries (US Departement of Defense, 2010). 

Bovenstaande omschrijving van het cybercommando van de VS bevestigt duidelijk dat deze 

eenheid een offensieve opdracht gekregen heeft. Dit commando, dat nauw verbonden is met 

het omstreden National Security Agency (NSA) en dezelfde bevelhebber deelt (NSA CSS, 

2014, 1 april), is de belangrijkste strategische speler in de cyberoorlogsvoering-strategie van 

de Verenigde Staten en het louter bestaan van een dergelijk eenheid toont aan dat 

cyberoorlogsvoering een belangrijke rol is gaan spelen in het strategisch denken van staten. 

Het is geen geheim dat landen sinds het eind van de jaren ’90 steeds meer aandacht zijn 

gaan krijgen voor de geopolitieke en militaire mogelijkheden van het gebruik van computers 

en digitale netwerken. Grote metaforen worden daarbij niet geschuwd. Al in 1997 

waarschuwde toenmalig Defensie-staatsecretaris van de VS John Hamre voor een ‘digitaal 

Pearl Harbor’ (Hamre aangehaald in: Benschop, 2014, 21 februari). John Kerry noemde 

cyberwapens “the 21st century equivalent to nuclear weapons” in zijn confirmation hearing 

als nieuwe minister van buitenlandse zaken van de VS (Reed, 2013, 24 januari). Ook China, 

Noord-Korea, en Rusland zijn voorbeelden van landen die de mogelijkheden van dit nieuwe 

strategisch domein op de voet volgen, en er hevig in investeren (Clarke & Knake, 2010, p. 

123).  

Er zijn in de laatste jaren enkele cases geweest van confrontaties tussen staten, waar 

cyberoorlogsvoering een wezenlijke rol in speelde. Zo zou Israël in 2007 eerst de Syrische 

radarsystemen gehackt en onklaar gemaakt hebben, om zo hun bommenwerpers vrije 

doorgang te geven in het Syrische luchtruim, alvorens een bombardement op een Syrisch 

nucleair complex uit te voeren (Michael, 2010). Russische hackers zouden in 2007 Estse 

overheids- en bankwebsites digitaal platgelegd hebben, als protest tegen het wegnemen van 

een Sovjet-oorlogsmonument uit Tallinn. Tijdens de Russisch-Georgische oorlog in 2008 

zouden voor het eerst cyberwapens simultaan met grondoffensieven gebruikt zijn (Hollis, 

2011, 6 januari). Het meest geavanceerde cyberwapen dat de wereld tot nog toe gezien 

heeft, is de Stuxnet-worm. Deze worm werd in 2010 binnengesmokkeld in een Iraans 

nucleair complex in Natanz. Dit stuk malware liet vervolgens de turbines in die centrale, op 

commando, zo snel draaien dat de apparatuur zichzelf kapot maakte. Deze worm was zo 

geavanceerd, dat het bijna niet anders kan dan dat dit het werk van een statelijke (of 

staatsgesteunde) organisatie is. Een onthullend artikel van the New York Times uit 2012, 

toont aan dat Stuxnet waarschijnlijk het werk van de Verenigde Staten en Israël geweest zou 

zijn (Sanger, 2012, 1 juni). Stuxnet was vooral historisch, omdat dit de eerste maal was dat 

een virtueel wapen erin slaagde kinetische destructie aan te richtten (Farwell & Rohozinski, 

2011). Recenter, in 2012, vond een grootschalige cyberaanval plaats tegen de Saudische 

oliemaatschappij ‘Saudi Aramco’, een oliebedrijf dat cruciaal is voor de globale 

energiemarkten. Het Shamoon virus, dat zonder onderscheid of specifiek doelwit alle harde 
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schijven van de computers van deze maatschappij wiste, verspreidde zich later ook naar 

computers van andere petroleummaatschappijen. Er wordt gespeculeerd dat deze aanval 

vanuit Iran kwam als vergelding voor de Stuxnet-aanval (Bronk & Tikk-Ringas, 2013). 

Ook in de wetenschap krijgt het fenomeen cyberoorlogsvoering meer en meer aandacht. 

Wetenschappers worstelen met het vraagstuk in welke mate deze ontwikkeling tot nieuwe 

conflicten tussen staten kan leiden. Sommigen zien enorme mogelijkheden weggelegd voor 

de rol van cyberspace, zelfs in die mate dat het China of Rusland zou toelaten om de 

superieure militaire macht van de VS uit te dagen (Clarke & Knake, 2010; Fritz, 2008; 

Hjortdal, 2011; Nagy, 2012), maar hoeft dit zo te zijn? In deze scriptie argumenteren we dat 

de ontwikkeling van cyberoorlogsvoering niet noodzakelijk tot conflicten zal leiden, maar dat 

duurzame interstatelijke samenwerking een mogelijke en zelfs waarschijnlijke uitkomst is. 

We doen dit aan de hand van toepasselijke theorieën van de internationale betrekkingen 

waarbij we de argumenten die conflict voorspellen, geënt op het realisme, zullen weerleggen 

en vervolgens een liberaal model opbouwen, dat voorspelt dat conflict zal uitblijven en er 

zelfs samenwerking zal zijn. 

In wat volgt van de inleiding werken we de probleemstelling verder uit, geven we een 

overzicht van de relevante concepten rond cyberoorlogsvoering en lichten we de 

onderzoeksmethode verder toe. Nadien lichten we in het eerste deel van ons onderzoek 

uitgebreid de argumenten toe die conflict voorspellen, waarbij we expliciet koppelen aan de 

realistische theorie. Het tweede deel is dan gewijd aan het weerleggen van die argumenten. 

In het derde deel argumenteren we vervolgens waarom het liberale paradigma beter 

geschikt is om te onderzoeken hoe cyberoorlogsvoering en geopolitiek op elkaar inspelen en 

bouwen we zelf een liberaal model om aan te tonen hoe coöperatie kan ontstaan. Als laatste 

maken we een synthese waarin we aantonen dat het coöperatiemodel sterker is dan de 

mechanismes die naar conflict leiden. 

1.1. Probleemstelling 

Wetenschappers die zich bezighouden met cyberoorlogsvoering in internationale relaties 

vragen zich af of deze ontwikkeling zal leiden tot confrontaties tussen staten. Is our 

relationship in cyberspace a zero sum game or is there room for cooperation?” zo schrijft 

Lewis (2010a). Heeft cyberoorlogsvoering de mogelijkheid om de hedendaagse mondiale 

orde uit te dagen? Zullen militair inferieure landen via asymmetrische computeraanvallen 

sterkere landen op de knieën kunnen krijgen? Er zijn auteurs die geloven dat dit de uitkomst 

is die China beoogt met de ontwikkeling van cyberwapens (Fritz, 2008). Anderzijds zijn er 

ook auteurs, zoals Joseph Nye, die krachten ontwaren die eerder zullen leiden tot een 

coöperatieve tendens inzake het cyberdomein (Nye, 2011b). 

Het is zo dat verschillende academische bijdragen elk een set van causale mechanismes 

identificeren die volgens de wetenschapper in kwestie doorslaggevend zijn om te bepalen of 

cyberwarfare al dan niet een geopolitieke of regionaal politieke verandering in internationale 

relaties kan teweegbrengen. Deze mechanismen worden echter zo goed als nooit in een 

groter theoretisch kader geplaatst. Deze onder-theoretisering wordt door Junio (2013) als 

een lacune ervaren: “A small number of premises lead to a conclusion that cyber war is, at a 

minimum, plausible enough to merit serious attention. Further research would do well to 
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commit to theoretical paradigms…”.  Erikkson en Giacomello ondernamen in het verleden 

een poging om te onderzoeken hoe de informatierevolutie veroorzaakt door het internet 

inspeelde op het thema veiligheid en wat theorie van de internationale betrekkingen 

daarrond te verklaren had. Zij kwamen echter tot de conclusie dat er problemen zijn met de 

adaptatie van theorie naar de complexe praktijk van de informatierevolutie. Zij pleitten voor 

meer pragmatisme dan theorie (2006). Wij zijn echter van mening dat theorie van de 

internationale betrekkingen wel toe te passen valt op de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering. Bovendien schreven bovengenoemde auteurs hun artikel in 2006. Dit 

dateert van voor de aanvallen in Estland en dus voor cyberoorlogsvoering echt aandacht 

kreeg in de politieke wetenschap. Bovendien ligt ons thema dichter bij klassieke 

veiligheidsvraagstukken in internationale betrekkingen dan de gevolgen van de 

informatierevolutie in zijn geheel.  

Uit de literatuur blijkt dat auteurs die schrijven over hoe cyberoorlogsvoering tot conflict zal 

leiden vaak impliciet of expliciet een beroep doen op het realistische paradigma. De meest 

aangehaalde argumenten daarbij zijn: het falen van afschrikking (Libicki, 2009), het gebruik 

van asymmetrische oorlogsvoering om tegen de militaire macht van de VS te balanceren 

(Fritz, 2008), en de dominantie van de offensieve zijde over de defensieve kant in 

cyberspace  (Benschop, 2014). Wij zijn echter van mening dat deze realistische visie 

gebrekkig is, en dat een liberaal model dat samenwerking voorstaat beter van toepassing is 

op het cyberoorlogsvraagstuk. 

De probleemstelling van deze scriptie gaat dan ook als volgt: Zal de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering leiden tot meer conflicten tussen staten, zoals het realisme voorspelt, of 

is liberale coöperatie een waarschijnlijker uitkomst?  

Deze probleemstelling valt dan uiteen in drie deelvragen. Conflict en coöperatie zijn twee 

uitersten van een spectrum waarin verschillende krachten, of causale mechanismes, op 

elkaar inwerken en de uiteindelijke uitkomst is een resultante van al die verschillende 

krachten (Friedberg, 2005). De eerste deelvraag zal dus zijn:  “zal  de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering tot conflict leiden, zoals sommige realisten voorspellen?” Door deze 

vraag te bekijken kunnen we een beoordeling maken van de sterkte van de krachten die 

naar conflict leiden. De tweede deelvraag luidt dan: ”Welke mechanismes kunnen leiden tot 

coöperatie?” De derde deelvraag: “waarom zijn die sterker dan de conflictmechanismen?” De 

synthese van de antwoorden op de eerst twee vragen kan een antwoord bieden op de derde 

vraag en aldus de probleemstelling oplossen.  

1.2. Concepten 

In dit onderdeel geven we meer uitleg bij de verschillende relevante concepten rond 

cyberoorlogsvoering. Cyberoorlogsvoering is een relatief nieuwe ontwikkeling. Het is pas 

sinds de jaren 2000 dat cyber en de gevolgen van de vernetwerking in de samenleving echt 

een kwestie werd, ook in het academische debat. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

Y2K gekte en de millenniumbug voor het eerst een groot publiek bewust maakte van de 

enorme netwerkafhankelijkheid van onze postindustriële samenleving (Quigley, 2006). 

Cyberterrorisme werd sinds 9/11 al als een bedreiging beschouwd, maar sinds de aanvallen 

op Estland in 2007 wordt statelijk geweld als de primaire dreiging in cyberspace gezien. 
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1.2.1. Cyberoorlogsvoering 

Deze term werd voor het eerst gebruikt door Arquila en Ronfeldt in 1993. In hun klassiek 

werk “Cyberwar is coming” maken ze een onderscheid tussen netoorlog en cyberoorlog. 

Netoorlog zijn niet-militaire vormen van conflict binnen een maatschappij die via internet 

worden gefaciliteerd. Het gaat hier dus over vormen van activisme, concurrentie, 

propaganda, criminaliteit of terrorisme. Zowel gouvernementele als niet-gouvernementele 

actoren kunnen aan netoorlog deelnemen. Cyberoorlog gaat dan over militaire 

informatietechnologie-gerelateerde vormen van conflict, en dan vooral proberen het voordeel 

te halen in informatie. Hier kunnen enkel staten actoren zijn. Op zijn minst betekent deze 

ontwikkeling voor hen  een verdere verdieping van het belang van informatie in 

oorlogsvoering. De informaticarevolutie kan echter ook zo alomvattend blijken dat het een 

volledige omslag in militaire strategie vereist, net zoals tanks en de blitzkrieg-strategie dat in 

de 20e eeuw hebben gedaan. (Arquila & Ronfeldt, 1993). 

Een minpunt aan de definitie van netoorlog bij Arquila en Ronfeldt is volgens Benschop dat 

netoorlog zo breed gedefinieerd wordt dat het eigenlijk nog weinig zegt. Zowel conflicten 

tussen overheden, als tussen overheden en niet-statelijke actoren, en tussen niet-statelijke 

actoren behoren tot de definitie van netoorlog. Bovendien heeft hij ook moeite met het 

gebruik van het woord oorlog. Hij pleit voor het reserveren van het woord oorlog voor 

gewapende conflicten tussen militaire staten, en herbenoemt netoorlog tot 

“maatschappelijke en politieke conflicten die ook met digitale middelen uitgevochten kunnen 

worden” (Benschop, 2014)1. 

Nadat Estland in 2007 te kampen kreeg met aanhoudende DDoS-aanvallen2 die weken 

duurden en niet alleen het overheidscommunicatiesysteem, maar ook het bankwezen 

ontregelden (Benschop, 2014) ging er meer en meer aandacht in de wetenschap en het 

beleid naar de mogelijkheid van cyberoorlog tussen of tegen staten. De definitie die wij 

zullen hanteren komt van Krepinevich:  

“Cyberoorlogsvoering is het aanvallen van de informatie- en communicatie-

infrastructuur van een staat, door een  andere staat, of door een individu(en) in 

opdracht van die staat, met behulp van een cyberaanval met als doel het 

inbrengen, corrumperen en/of het vervalsen van data; een computer of netwerk 

apparaat te verstoren of beschadigen; of het beschadigen of verstoren van 

computercontrole systemen. Cyberoorlogsvoering kan zich inlaten met daden van 

spionage, criminele activiteiten en economische oorlogsvoering. Het kan acties 

omvatten die als doel de tactische en operationele niveaus van militaire operaties 

                                                           
1
 Hoewel de referentie uit 2014 komt is Benschop al sinds 2001 bezig met cyberoorlog te onderzoeken. Zijn 

manier van publiceren is een website, met een bundeling van wetenschappelijke publicaties, waar hij constant 
aan sleutelt. Dit om een soort standaardencyclopedie te maken over cyberoorlog die de snelle veranderingen 
op het gebied van cybersociologie vat. Hoewel het dus een internetbron is en als dusdanig geciteerd wordt, 
gaat het om een constant aangepaste bundeling van wetenschappelijke publicaties. Voor meer info zie: 
http://www.sociosite.net/about_nl.php. De integrale tekst van de site over cyberoorlog, die in de scriptie 
gebruikt wordt, werd in maart 2013 ook in boekvorm uitgebracht. Zie: Benschop, A. (2013). Cyberoolog: 
Slagveld Internet. Tilburg: De Wereld. Daar de site meer up to date is, gebruiken we deze in de scriptie. 
2
 Distributed Denial of Service, aanvallen waarbij er op korte tijd zodanig veel op een website wordt ingelogd, 

dat de servers dit niet meer aankunnen en de website aldus platgelegd wordt. 

http://www.sociosite.net/about_nl.php
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te ondersteunen tijdens een oorlog, alsook onafhankelijke acties om strategische 

effecten te bereiken (Krepinevich, 2012)”.  

Cyberoorlog wordt nu dus anders gedefinieerd dan bij Arquila en Ronfeldt. De aanval moet 

niet enkel gericht zijn tegen de informatie- en communicatietechnologie van een staat, maar 

moet ook uitgevoerd met zulke technologie. Dit roep meteen het beeld op van een nieuwe 

generatie soldaat die van achter zijn laptop de vijand bestookt. Dit beeld mag dan enigszins 

karikaturaal lijken, maar het bestaan van een eenheid als USCYBERCOM toont aan dat de VS 

daadwerkelijk soldaten opleidt tot militaire hackers. Ook China heeft een eenheid binnen het 

volksbevrijdingsleger dat uitsluiten uit cybersoldaten bestaat (Beech, 2011, 27 mei) en er zijn 

berichten dat ook Noord-Korea bezig is met het opleiden van dit soort soldaten. Pyongyang 

zou ondertussen een cybermilitie van meer dan 3000 soldaten hebben, en investeert zwaar 

in het opleiden van getalenteerde hackers (Dunn, 2011). Er bewegen zich dus wel degelijk 

militaire eenheden in cyberspace. 

Interessant is ook de notie van “individuen in opdracht van de staat”. Er zijn inderdaad 

gevallen bekend waarbij particuliere hackers opdrachten uitvoerden die duidelijk 

staatsbelangen dienden. De uit China afkomstige operatie “Aurora”, waarbij Chinese hackers 

in 2010 een reeks gesofisticeerde aanvallen uitvoerden op Amerikaanse Hightech bedrijven, 

o.a. google, is een voorbeeld daarvan. De enorme complexiteit van deze aanvallen doet 

vermoeden dat deze particuliere hackers bijeengebracht en ondersteund werden door de 

Chinese overheid (Benschop, 2014). In de literatuur is het dus aanvaard ook dit soort 

aanvallen onder cyberoorlogsvoering te klasseren. 

1.2.2. Cyberspace 

Cyberoorlogsvoering, en alle andere vormen van cyber agressie, vinden plaats in cyberspace. 

Een concept dat zijn oorsprong in de science fiction vindt, maar dat zich ondertussen 

ontwikkeld heeft tot een 5de domein voor oorlogsvoering naast land, lucht, water en de 

ruimte. Daar deze ruimte vrij abstract is, is het moeilijk om deze te definiëren. Na een 

onderzoek van verschillende definities kwam Hwang tot volgende synthese: “Cyberspace is 

een ruimte gevormd uit telecommunicatienetwerken die ofwel elektronische of 

elektromagnetische transmissies en het internet gebruikt om een conceptuele ruimte te 

vormen (Hwang, 2012).” Cyberspace heeft dus twee aspecten: een conceptuele, virtuele, 

ruimte die we het best kennen onder de vorm van internet, en een fysieke component die 

deze ondersteunt in de echte wereld. Beide aspecten zijn van strategisch belang bij het 

voeren van cyberoorlogsvoering. 

1.2.3. Cyberaanval en cyber exploitatie, twee zijden van dezelfde medaille? 

Een offensieve operatie in cyberspace kan twee vormen aannemen. Ofwel dient de operatie 

om de netwerken van de tegenstander onklaar te maken, dan spreken we van een 

cyberaanval, ofwel probeert men informatie over de tegenstander en diens informatie- en 

communicatie-infrastructuur te verzamelen via het netwerk en dan spreken we over cyber 

exploitatie (Hjortdal, 2011). Hoewel deze acties verschillende gevolgen hebben, is de 

technische procedure dezelfde. Het verschil tussen een aanval of exploitatie kan enkele 

toetsaanslagen zijn (Clarke & Knake, p. 36). Bruce Schneier pleit er zelfs voor om zowel 



  

12 
 

cyber exploitatie en aanvallen te beschouwen als militaire operaties die de soevereiniteit van 

een land raken. Cyber spionage is voor Schneier een andere, kwalijkere, zaak dan 

conventionele spionage. (Schneier, 2014, 6 maart). Ook Krepinevich (2012) is van oordeel 

dat cyber exploitatie onder de term cyberoorlogsvoering valt. Wij volgen die redenering en 

beschouwen in deze scriptie cyberaanvallen en exploitatie, voor zover dit militaire en 

politieke doeleinden dient, beiden als vormen van cyberoorlogsvoering; hoewel anderen dit 

niet doen. Lewis (2010a) bijvoorbeeld vindt wel dat er een onderscheid moet zijn tussen 

exploitatie en aanvallen, gelet op het historische onderscheid tussen spionage en aanvallen, 

en dat de reactie van de getroffen staat dan ook verschillend moet zijn. Het belangrijkste 

argument echter om cyberaanvallen en exploitatie als gelijke te behandelen is het feit dat 

het voor aangevallen staten zeer moeilijk is om zelf de distinctie te maken, ongeacht de 

intentie van de aanvallende kant (Schneier, 2014, 6 maart). Een aangevallen staat zal dus op 

dezelfde wijze reageren op beide vormen van agressie omdat ze het onderscheid ertussen 

niet kan maken. Daarom is het gerechtvaardigd om een aanval in cyberspace en exploitatie 

omwille van politieke of militair-strategische redens als eenzelfde fenomeen te beschouwen. 

Wanneer het om exploitatie om economische redenen gaat telt dit argument echter niet, 

omdat een staat aan de hand van het gekozen doelwit (in dit geval eerder een bedrijf of 

onderzoeksinstelling) wel de distinctie zou kunnen maken. Economische spionage in 

cyberspace valt dus niet onder cyberoorlogsvoering en valt als dusdanig buiten het 

onderwerp van deze scriptie.  

1.2.4. Andere vormen van agressie in cyberspace 

Naast staten zijn er ook andere actoren die met geweld bepaalde politieke doeleinden willen 

bereiken. Cyber terrorisme is een veel besproken term. Terroristen gebruiken al jaren het 

internet om hun operaties te faciliteren of propaganda te maken (Weiman, 2005), maar dit is 

niet hetzelfde als een terreurdaad plegen met behulp van een cyberaanval. De term werd 

het eerst gebruikt door Barry Collin in 1997, maar tot op heden bestaat er nog altijd geen 

aanvaarde definitie van cyberterrorisme (Vazilescu, 2012). Benschop onderscheidt wel drie 

criteria waar aan een cyber terroristische aanslag moet voldoen om als dusdanig 

geclassificeerd te worden: er moeten onwettige aanslagen of bedreigingen worden gericht 

tegen computers en netwerken en/of de informatie die daarin ligt opgeslagen. Ten tweede 

moeten zulke aanslagen de bedoeling hebben om een regering of haar onderdanen te 

intimideren of te dwingen bepaalde politieke of sociale doelstellingen te bevorderen, of 

daarvan af te zien. Ten slotte moet de aanslag resulteren in geweld tegen personen of 

eigendom, of tenminste  genoeg schade veroorzaken om angst op te wekken alvorens 

cyberterrorisme genoemd te kunnen worden (Benschop, 2014a). 

Cyberterrorisme moet wel onderscheiden worden van hacktivisme. Hacktivisme is een vorm 

van burgerlijke ongehoorzaamheid die zich via cyberspace manifesteert (Denning, 2000). De 

term verdiept het concept netoorlog van Arquila en Ronfeldt. Ook hacktivisten kunnen 

cyberaanvallen plegen, bijvoorbeeld om websites van Multinationale bedrijven plat te leggen, 

maar hun acties hebben niet de bedoeling om te resulteren in geweld tegen personen of 

eigendom. Zij willen met hun acties wantoestanden aanklagen (Denning, 2000), wat hen 

onderscheidt van cyber terroristen. 
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1.2.5. Het attributieprobleem 

Een belangrijke eigenschap van cyberoorlogsvoering is het attributieprobleem: de 

moeilijkheid om een cyberaanval toe te wijzen. Na de DDoS-aanvallen in Estland werd 

onmiddellijk naar de Russische regering gewezen als brein hierachter, maar die claim kon 

nooit hard gemaakt worden. Het is dan ook zeer moeilijk om te achterhalen wie een 

cyberaanval uitgevoerd heeft. Zelfs als het bewezen zou kunnen worden, door middel van 

cyberforensich onderzoek, dat Russische regeringscomputers gebruikt zouden zijn om een 

cyberaanval uit te voeren, zou de regering in kwestie zich nog altijd kunnen verdedigen met 

het argument dat ze zelf het slachtoffer van hackers geworden is en dat hun computers deel 

uitmaakten van het botnet3 dat werd gebruikt om de aanval uit te voeren. Ze zou zelfs nog 

een stap verder kunnen gaan in hun verdediging en stellen dat ze de aanval gelanceerd 

werd door hackers vanuit de aangevallen staat zelf, om hen zo in diskrediet te brengen 

(Jenik, 2009). 

Het is dus niet alleen zeer moeilijk om een cyberaanval aan deze of gene staat toe te wijzen, 

zonder bewijs is het ook zeer eenvoudig om een beschuldiging van aanvallen te loochenen 

en te stellen dat deze beschuldigingen met kwade wil gemaakt zijn. Dit was het geval bij 

operatie Aurora.  China mat zichzelf hier een slachtofferrol toe. De overheid stelde dat het 

doel van de beschuldigingen was om China in diskrediet te brengen. Ze voegde daar 

trouwens nog fijntjes aan toe dat China zelf het grootste slachtoffer is van cyberaanvallen 

(China Daily, 2011, 6 juni). 

Het is een feit dat geen enkele cyber case die we in de inleiding vermeldden onweerlegbaar 

kan geattribueerd worden aan een staat. Denning stelt dat men om de waarschijnlijkheid 

van een aanval door een bepaalde staat te beoordelen, moet kijken naar de mogelijke 

intentie die de staat in kwestie gehad kan hebben met de cyberaanval en of deze met de 

uitkomst overeenkomt. Daarnaast moet men ook de capaciteit van die staat om aan 

cyberoorlogsvoering te doen in acht nemen evenals de opportuniteit die zich aan deze staat 

voordeed om een dergelijk aanval in gang te zetten en effectief te laten zijn. (Denning in 

Domingo, 2011). Aan de hand van deze criteria kan men in academisch onderzoek een 

aanval toewijzen. Het is duidelijk dat deze manier van bewijsvoering verre van ideaal is. 

Nochtans wordt ze in de literatuur aanvaard. De reden hiervoor is hoogstwaarschijnlijk dat 

het zonder deze assumpties zo goed als onmogelijk wordt om onderzoek te doen naar het 

gebruik van cyberoorlogsvoering door staten. 

1.2.6. Sterkte en macht bepalen in cyberspace 

Als we willen nadenken over hoe staatsactoren macht kunnen uitoefenen in cyberspace, is 

het wenselijk om na te gaan welke factoren macht kunnen bepalen. De mogelijkheden van 

een staat om succesvol aan cyberoorlogsvoering te kunnen  doen zijn immers niet enkel een 

functie van zijn offensieve capaciteiten. Staten winnen aan macht in cyberspace als hun 

offensieve capaciteiten groter zijn. Ook een betere verdediging draagt bij aan de capaciteit 

van een staat om aan cyberoorlogsvoering te doen. Een staat verliest echter macht 

naarmate haar samenleving voor zijn functioneren meer afhankelijk is van netwerken (Clarke 

                                                           
3
 Een netwerk van geïnfecteerde computers die als een soort zombies gebruikt worden om zo’n DDoS aanval 

uit te voeren. Dit gebeurt zonder medeweten van de eigenaar. 
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& Knake, 2010, pp. 122-124; Nye, 2011b). Hierdoor ontstaan er asymmetrische situaties 

waarbij landen met een grotere offensieve capaciteit toch minder macht bezitten ten gevolge 

van hun netwerkafhankelijkheid. 

Landen met een kleinere netwerkdependentie zijn veel minder vatbaar voor de ontregelende 

effecten van een cyberaanval. Het is weinig toevallig dat Estland het land was dat de eerste 

grote cyberaanval tegen zich kreeg. Dat land was in 2007 zo vooruitstrevend in het gebruik 

van informatie- en communicatienetwerken dat het de bijnaam E-stonia kreeg (Benschop, 

2014), en aldus een aantrekkelijk en kwetsbaar doelwit vormde. Voor landen met een 

grotere netwerkafhankelijkheid, zoals de VS, zou het dan ook rationeler zijn om te investeren 

in een sterkere defensieve capaciteit om zich weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen 

dan om te investeren in nog meer offensieve capaciteit. Het effect van die laatste optie 

draagt immers relatief minder bij tot hun macht in cyberspace (Clarke & Knake, 2010, pp. 

122-124; Fick & McGraw, 2011). 

1.3. Methodologie 

Om onze tweeledige probleemstelling op te lossen verwijzen we expliciet naar een artikel 

van Aaron Friedberg uit 2005 namelijk: “The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict 

Inevitable?”  Dit artikel handelt over de toekomst van de relatie tussen de VS en China en of 

die relatie coöperatief of competitief zal zijn. Aanhangers van de liberale school in 

internationale relaties, zo merkt Friedberg op, beantwoorden die vraag opvallend positiever 

dan hun tegenhangers uit de realistische school. Friedberg stelt hier dat aanhangers van de 

ene school, net als in het cyberdebat, hun stellingen staven door een set van causale 

mechanismen uit de werkelijkheid te lichten en deze als doorslaggevend te beschouwen, of 

toch doorslaggevender dan alle anderen. Hijzelf echter stelt dat het veel waarschijnlijker is 

dat de toekomst van VS-China relaties geschapen zal worden door een veelheid van 

parallelle krachten die naast en op elkaar inwerken. Friedberg’s werk is een 

literatuuroverzicht die de drie grote theorieën uit internationale betrekkingen overschouwt in 

hun antwoord op het VS-China vraagstuk. In tegenstelling tot ons neemt hij echter geen 

standpunt in ten voordele van een theorie. Wat we wel onthouden van Friedberg is het 

belang om paradigma’s in dialoog te laten gaan. Het doel van onderzoek aan de hand van 

verschillende theorieën van internationale betrekkingen is niet om het gelijk van een 

paradigma tegenover de andere te bewijzen, maar wel om een oplossing te vinden voor 

empirische vraagstukken (Katzenstein & Okawara, 2001/02). 

Hoewel de rol van niet-statelijke actoren in cyberspace ook besproken zal worden, ligt de 

hoofdfocus van dit onderzoek bij interstatelijke betrekkingen. Binnenlandse niet-statelijke 

actoren zullen vooral een rol spelen in het liberale paradigma, daar realisten van een unitair 

biljartmodel uitgaan (Walt, 1998). Ook op het internationale speelveld kunnen deze actoren 

een invloed uitoefenen op interstatelijke relaties en tot conflict of samenwerking aansturen. 

Cyber terrorisme, cybercrime en hacktivisme zijn echter niet het onderzoeksvoorwerp van 

deze scriptie en zullen alleen maar als relevant beschouwd worden als ze een invloed op 

cyberoorlogsvoering en het gedrag van staten uitoefenen. 

De eerste stap van ons onderzoek zal eruit bestaan de argumenten van de auteurs die 

geloven in conflict zorgvuldig te bespreken. Zoals uit onderzoek van de literatuur gebleken is 
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zijn er drie argumenten die steeds terugkeren: het voordeel van het offensief, het falen van 

afschrikking en balancing via asymmetrische middelen. We zullen deze argumenten expliciet 

koppelen aan realistische theorieën. Zo komen we tot een inschatting van de krachten die 

naar conflict wijzen. 

In de tweede stap zullen we kijken of deze argumenten weerlegd kunnen worden, en 

waarom het realistische conflictmodel fout zou kunnen blijken. Er zijn immers auteurs die, 

opnieuw vanuit het realistische paradigma, vragen hebben bij de conflictvoorspellingen. Deze 

twee stappen bieden een antwoord op de eerste onderzoeksvraag: ‘zal  de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering tot conflict leiden, zoals sommige realisten voorspellen?’ 

In de volgende stap argumenteren we waarom het liberale paradigma beter van toepassing 

is op het cyber veiligheidsvraagstuk. We trachten een model op te bouwen aan de hand van 

de Kantiaanse driehoek van interdependentie, internationale regimes en democratic peace 

theory (Walt, 1998). We combineren daarbij empirische en theoretische gegevens. Dit biedt 

een oplossing op de tweede deelvraag: ‘Welke mechanismes kunnen leiden tot coöperatie 

rond cyberspace?’ 

Enkel bewijzen dat het mogelijk is om een liberaal model op te bouwen is echter niet genoeg 

om onze probleemstelling op te lossen. We moeten immers aantonen dat de coöperatieve 

krachten die het liberale paradigma voorstelt sterker zijn dan die van het realistische 

paradigma. Hiervoor moeten we hen in dialoog laten gaan. Dit gebeurt in de synthese. Als 

we daar kunnen aantonen dat de tegenargumenten uit het tweede deel, die het ongelijk van 

de conflicttheoretici aantonen worden versterkt door het liberale paradigma, dan kunnen we 

stellen dat het liberale scenario waarschijnlijker is. De realistische argumenten zijn als het 

ware de gangbare these, de tegenargumenten en het liberale model onze antithese. Het doel 

moet zijn om hieruit een synthese te distilleren.  

We gebruiken bewust het woord waarschijnlijker en niet juist omdat we een voorspelling 

naar de toekomst toe zullen wagen. De kans dat we in staat zijn om effectief te voorspellen 

welke richting we uitgaan met cyberoorlogsvoering is nagenoeg nihil of om Friedberg te 

citeren: “This is not an easy task and, indeed, it is impossible to accomplish with any degree 

of assurance or precision.” Dit is niet alleen te wijten aan een zwakte in dit 

onderzoeksdesign. Het is zeer te betwisten of politieke wetenschappers over de tools 

beschikken om exacte voorspellingen te doen over het verloop van de internationale politiek 

(Friedberg, 2005). Dat wil niet zeggen dat voorspellingen geen nut kunnen hebben. Wel dat 

hun waarde niet overschat mag worden. Wat we bieden zijn verklaringen waarom een 

ontwikkeling een richting zou kunnen uitgaan. 

1.3.1. Onderzoeksmateriaal 

Het is duidelijk dat de vorm van deze scriptie een literatuurstudie is. Dat leidt ons tot de 

vraag: welke literatuur? De hoofdbronnen waar deze verhandeling op zal steunen, zullen 

secundaire wetenschappelijke bronnen zijn. Deze kunnen we indelen in twee soorten. De 

eerste zullen de wetenschappelijke werken zijn die expliciet over cyberoorlogsvoering 

handelen. Deze zijn de werken die we tegenover elkaar zullen zetten, en die we zullen 

koppelen aan de theorie. De tweede soort zullen wetenschappelijke werken zijn die handelen 
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over theorie van de internationale betrekkingen. Hoewel de indeling van Friedberg ons een 

stap in de goede richting kan zetten, zullen we aanvullend materiaal nodig hebben om uit te 

leggen waarom welke theorie op welk artikel van toepassing is. Deze artikels zijn dus de 

fundamenten waarmee we de criteria voor onze typologie bepalen. 

We zullen proberen om ons theoretisch werk te staven met eerstehands empirisch materiaal. 

Primaire bronnen zoals toespraken of beleidsdocumenten zullen dus ook deel uitmaken van 

dit onderzoek, als aanvulling of argumentering. Vooral beleidsdocumenten en verklaringen 

van regeringsleiders of militaire bevelhebbers zullen hierbij van belang zijn. 

Om bijkomend empirisch materiaal te verzamelen, alsook de enorme snelheid waarmee 

nieuwe ontwikkelingen zich aandienen in het cyberdomein te volgen, zullen ook artikels uit 

kranten en opiniërende tijdschriften gebruikt worden. De snelheid waarmee zich nieuwe 

feiten aandienen rechtvaardigen het aanvullend gebruik van deze bronnen. Veel 

wetenschappers, zoals Joseph Nye in the New York Times (2011a), schrijven trouwens ook 

opiniestukken over dit thema in de internationale kranten. De nadruk blijft uiteraard wel op 

gepubliceerde wetenschappelijke literatuur liggen 

1.3.2. Focus op grootmachten 

Hoewel deze scriptie niet de cyberrelatie tussen een of meerdere specifieke landen wenst te 

onderzoeken, zullen toch steeds dezelfde namen vallen in ons onderzoek. Vooral de VS, 

China, Rusland en in veel mindere mate Israël, Zuid-Korea, India, de EU, Pakistan en Iran 

zijn landen die steeds terugkeren in de literatuur.  Vooral de focus op VS, China en Rusland 

is weinig verrassend. De eerste reden hiervoor is dat het deze landen zijn die al als aanvaller 

werden aangeduid in een cybercase. Dit zorgt voor een verhoogde academische interesse 

voor deze landen. De tweede reden is dat deze drie landen samen de top drie uitmaken van 

landen met de meeste militaire uitgaven ter wereld (SIPRI, 2013). Het lijkt logisch dat 

landen met hogere militaire uitgaven ook hogere bedragen zullen uitgeven aan cyberwapens. 

De begroting voor 2014 van de VS bevestigt dit niet alleen, maar toont ook aan dat cyber, 

zowel offensief als defensief, als prioritair wordt behandeld door een opmerkelijke stijging in 

het budget voor cyberwapens in de begroting voor de luchtmacht (US Departement of the 

Air Force, 2014) en met een verdubbeling van het budget voor USCYBERCOM in 2014 (Fung, 

2014, 15 januari). 

De laatste en waarschijnlijk meest belangrijke reden voor de focus van academici op deze 

drie landen, is dat zij, samen met de Europese Unie, de grootmachten van deze tijd zijn. 

Auteurs die op zoek gaan naar de mogelijkheid van geopolitieke veranderingen, bedoelen 

daarmee dus veranderingen in de machtsverhoudingen tussen deze grootmachten. De EU 

wordt waarschijnlijk minder vaak onderzocht als het over deze problematiek gaat omdat de 

militaire bevoegdheden, dus ook die in cyberspace, vooralsnog bij de afzonderlijke lidstaten 

liggen.  
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tabel 1 (Bron: Fung, 2014, 15 januari) 

 

Wanneer we hieronder empirische of theoretische argumenten beschrijven zal opvallend 

vaak verwezen worden naar de vermeende cybercompetitie tussen de VS en China. De reden 

hiervoor is eerder pragmatisch. Heel veel literatuur rond cyberoorlogsvoering focust zich nu 

eenmaal op deze relatie. Er is in het westen blijkbaar een bepaalde psychologische 

gevoeligheid voor de Chinese politiek in cyberspace. Waarschijnlijk dient die gevoeligheid 

ook sommige binnenlandse belangen, vooral in de VS (Schneier, 2013, 14 maart). De relatie 

tussen de VS en Rusland in cyberspace wordt veel minder besproken in de literatuur. 

Nochtans is Rusland het enige land ter wereld dat ooit cyberwapens in een oorlogssituatie 

heeft ingezet, namelijk in Georgië (Hollis, 2011, 6 januari). Een verklaring voor de grotere 

vertegenwoordiging van China in de literatuur over cyberoorlog kan niet voldoende gegeven 

worden door de capaciteit om cyberoorlog te kunnen voeren, of de bereidheid om 

cyberwapens in te zetten. De capaciteit van Rusland om aan cyberoorlogsvoering te doen 

wordt doorgaans groter ingeschat. (Clarke & Knake, 2010, p. 123). Een eventuele verklaring 

kan wel gezocht worden in de verschuiving van het geopolitieke vizier van de Verenigde 

Staten naar de Aziatisch-Pacifische regio. De zogeheten ‘Pivot to Asia’ (Clinton, 2011, 11 

oktober). Sommige toeschouwers zijn van mening dat die Pivot de rivaliteit tussen China en 

de VS zal vergroten, en dat hiermee ook militaire spanningen gepaard kunnen gaan (Logan, 

2013). Wanneer men dit gegeven in acht neemt, en het gegeven dat het cyberdomein een 

belangrijke factor is, of zal worden in de wereldpolitiek, is het duidelijk waar de grotere 

aandacht voor Chinese cyberoorlogsvoering vandaan komt. Deze scriptie gaat echter niet 

enkel over de relatie China-VS, maar over de geopolitieke gevolgen van cyber in het 

algemeen. Wij gaan er dus niet a priori van uit dat de dreiging vooral van Chinese kant 

komt. 
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2. Waarom zou cyberoorlogsvoering tot conflict 

aanzetten? Realistische argumenten uitgelegd. 

In dit hoofdstuk bieden we een uiteenzetting van drie voorname argumenten waarom de 

ontwikkeling van cyberwapens en cyberoorlogsvoering tot meer interstatelijk conflict zal 

leiden. We brengen verschillende auteurs en standpunten samen om zo tot een geïntegreerd 

realistisch conflictmodel te komen. 

2.1. Afschrikking faalt in cyberspace 

Een groot deel van het onderzoek naar cyberoorlogsvoering gaat naar de mogelijkheid om 

een effectieve afschrikkingsstrategie te voeren. Onderzoek naar afschrikking volgt vaak spel 

theoretische modellen. Afschrikking is dan effectief als voor de aanvaller de mogelijke kosten 

van de aanval hoger liggen dan de voordelen (Krepinevich, 2012). Afschrikking was een 

essentieel onderdeel van de nucleaire strategie in de koude oorlog. Bij nucleaire wapens is 

het zeer moeilijk, en duur, om passieve verdedigingen, zoals een raketschild, op te bouwen. 

Staten grepen dan naar de strategie van mutually assured destruction. Dit weerhield zowel 

de USSR als de VS ervan om nucleaire wapens tegen elkaar in te zetten, omdat ze zeker een 

grotere tegenaanval zou kunnen verwachten. De angst voor escalatie heeft ervoor gezorgd 

dat beide staten meer dan zes decennia lang afzagen van het gebruik van hun nucleaire 

arsenaal (Goodman, 2010).  Toch zien onderzoekers een aantal problemen met het vertalen 

van deze strategie, die blijkbaar effectief was als het op nucleair vlak aankwam, naar 

cyberoorlogsvoering. 

Ten eerste verstoort het attributieprobleem de mogelijkheden van afschrikking. Om effectief 

een aanval te vergelden is het uiteraard noodzakelijk ook te weten waar die aanval vandaan 

komt. De moeilijkheid om een aanval toe te wijzen maakt het echter minder kostelijk voor de 

agressor om een aanval te initiëren. De kans op vergelding daalt immers. Tegelijk wordt een 

tegenaanval moeilijker voor de verdediger. Als die er de rest van de internationale 

gemeenschap niet van kan overtuigen dat de oorspronkelijke aanval wel degelijk juist 

toegewezen is kunnen zij zelf als de agressor worden aanzien (Libicki, 2009, pp. 41-52).   

Een tweede voorwaarde voor een effectieve afschrikkingsstrategie in cyberspace is dat de 

informatie- en communicatiecapaciteit aan beide kanten naar behoren functioneert. Bij een 

cyberaanval is het doel van de aanval echter net de informatie- en communicatiestructuur, 

en de informationele kant van de wapensystemen van de aangevallen staat. Deze zou in een 

vroeg stadium al kunnen worden platgelegd, wat de mogelijkheid tot een vergeldingsaanval 

compromitteert. Deze informatie- en communicatie-infrastructuur zijn zowel de kanalen 

waarlangs tussen beleidsinstanties beslist en overlegd wordt over vergelding, als de wapens 

waarmee teruggeslagen kan worden (Benschop, 2014, Goodman, 2010). “In sommige 

extreme gevallen worden bij een aangevallen staat veel van zijn wapens voor een 

tegenaanval preventief uitgeschakeld” (Goodman 2010).  

Een andere voorwaarde voor afschrikking is dat de tegenpartij iets moet hebben om tegen te 

vergelden. Het asymmetrische karakter van cyberoorlogsvoering kan ervoor zorgen dat een 

land met grote netwerkafhankelijkheid, zoals de VS, moet reageren op een aanval tegen een 

staat dat veel minder netwerkafhankelijk is en dus weinig waardevols heeft om tegen te 
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gaan vergelden. Cyberafschrikking zal falen in een dergelijk scenario omdat de baten voor de 

aanvallen de mogelijke kosten overschrijden (Libicki, 2009, pp. 70-71; Lewis, 2010b).  

Een laatste reden waarom afschrikking in het cyberdomein anders is dan in het nucleaire, is 

de kennis en zekerheid over de offensieve capaciteiten die de agressor heeft van de staat die 

het wil aanvallen. Tijdens de koude oorlog wisten zowel de VS als de Sovjet-Unie zeer goed 

waar de andere toe in staat was (Clarke & Knake, 2010, pp. 388-402). In 

cyberoorlogsvoering is dit echter niet zo. Daar loopt men niet te koop met de eigen 

mogelijkheden. De reden hiervoor is dat cyberaanvallen net de kwetsbaarheden van de 

computercapaciteiten om terug aan te vallen zeer gericht en precies zullen proberen uit te 

schakelen. Het verborgen houden van de eigen capaciteiten is dus noodzakelijk. De precieze 

offensieve capaciteiten van een staat zijn dan ook een streng geheim (Libicki, 2013a). 

Hierdoor bestaat de kans dat andere staten de offensieve capaciteit gaan onderschatten, 

waardoor ze de kosten voor een aanval minder hoog achten. Zelfs als een land een 

opportuniteit zou kunnen gebruiken om een ander land met een cyberaanval te treffen om te 

laten zien wat het eigenlijk kan aan de rest van de wereld, bestaat het gevaar dat 

tegenstanders het gebruikte wapen zullen onderzoeken en verdedigingen vinden. Hierdoor 

wordt het wapen nutteloos voor een tweede gebruik, en wordt de dreiging met terugslag 

minder geloofwaardig (Libicki, 2099, pp. 56-59). Dit is het geval met Stuxnet. Hierdoor zullen 

staten geneigd zijn hun beste wapens zolang mogelijk achter de hand te houden (Clarke & 

Knake, 2010, p. 399) en stijgt de fundamentele onzekerheid. 

Clarke & Knake zien in de cyberstrategie van de VS een bewijs in de praktijk dat 

cyberafschrikking niet werkt. De VS heeft namelijk geen cyberafschrikkingsstrategie, en het 

hele punt van een afschrikkingsstrategie is dat je die bekend maakt aan de rest van de 

wereld. Zij vermoeden dat de VS geen strategie heeft omdat ze inzien dat dit niet werkt 

(Clarke & Knake, 2010, p. 99).  

In een wereld van systemische onzekerheid waarbij staten geobsedeerd zijn met overleven is 

het alternatief bij het falen van een afschrikkingsstrategie voortdurend conflict (Bennet, 

Ghelphi & Hutt, 1993). Competitie is de natuurlijke staat van het realistisch systeem 

(Mearsheimer, 2006) en staten zien door de ontwikkelingen in cyberspace hun kritieke 

communicatie en informatie-infrastructuur voortdurend bedreigd. Die competitie hoeft niet 

meteen een totale cyberoorlog zijn. Er zijn meerdere gradaties van cyberaanvallen en de 

meeste aanvallen die we vandaag ondergaan zijn van vrij lage gradatie, maar het gevaar van 

escalatie is dan niet te onderschatten. In afwezigheid van een mogelijke afschrikking 

strategie zullen staten mogelijk geneigd zijn om tot preventieve  aanvallen over te gaan om 

hun eigen belangen te beschermen. Voormalig NSA-directeur Mike McConnell is ervan 

overtuigd dat de VS op een dergelijke strategie een beroep zal moeten doen om vijandige 

staten die zich niet laten afschrikken te stoppen voor zij een vernietigende cyberaanval 

kunnen uitvoeren (McConnell, 2010, 28 februari).  
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2.2. Het voordeel van de offensieve zijde 

Een veel besproken probleem in het denken over cyberoorlogsvoering is het 

asymmetrieprobleem. In een normale veldslag geldt logischerwijs dat een aanval enkel maar 

kan slagen als er meer middelen worden ingezet dan aan de verdedigende kant. In een 

asymmetrische oorlogssituatie kunnen zwakkere actoren militair sterkere opponenten toch 

op effectieve wijze aanvallen. Dit is niet nieuw, of enkel van toepassing in cyberspace. 

Guerrilla-tactieken zijn ook voorbeelden van asymmetrische oorlogsvoering (Grange, 2000).  

Ook cyberoorlogsvoering valt onder asymmetrische oorlogsvoering. Een firewall bevat 

miljoenen regels codes die enkel kunnen verdedigen tegen malware die al gekend is. 

Ongekende malware, die niet eerder opgemerkte gaten in software -ook wel zero day lekken 

genoemd- gebruikt, wordt simpelweg niet herkend door een firewall. Een creatieve aanvaller 

heeft aan enkele regels code genoeg om een verdedigingssysteem dat jaren kost om op te 

bouwen volledig nutteloos te maken. De aanvallende zijde heeft dus veel minder middelen 

nodig, en hoeft enkel de zwakste schakel in de ketting van de verdediging te vinden (Farwel 

& Rohozinski, 2012). Het voordeel ligt dus bij de offensieve zijde. 

Dit heeft gevolgen als men wilt verdedigen. Passieve verdediging, reactief en proactief, blijkt 

te falen in een cyberoorlogssituatie. Een reactieve verdediging, een firewall (het digitale 

equivalent van een omwalling), is dus gebrekkig om hierboven omschreven redenen. Een 

proactieve verdediging, waarbij men probeert te monitoren waar en hoe men aangevallen 

wordt en zich dan gericht gaat verdedigen (het digitale equivalent van een scherpschutter op 

het dak) blijkt uit ervaring ook te falen. Vooral omdat dergelijke monitoringsystemen 

voorheen ongekende dreigingen ook niet kunnen herkennen, of omdat cyberaanvallers 

wormcodes beetje bij beetje ongezien binnensmokkelen, of omdat ze die wormcodes 

binnensmokkelen samen met veilige bestanden, niet toevallig ook wel Trojan Horses 

genaamd (Benschop, 2014). 

Realisten zullen argumenteren dat in een dergelijke situatie conflict vaker zal voorkomen. 

Ten eerste omdat staten hun toevlucht zullen moeten nemen tot actieve verdediging: 

preventieve aanvallen of afschrikking, waarvan afschrikking al faalt. Ten tweede omdat 

offense-deffense theorie suggereert dat als aanvallen makkelijker is dan verdedigen, staten 

sneller tot conflict zullen overgaan. Niet enkel om defensieve redenen, maar ook om 

opportunistische redenen om aan macht te winnen. Bovendien levert het meer op als men in 

een conflict de eerste slag kan uitdelen (Van Evera, 1998).  

Als staten geloven dat aanvallen de beste verdediging is, houdt dit nog een derde gevaar 

voor conflict in: het ontstaan van een veiligheidsdilemma. Het gevaar bestaat erin dat als 

een staat gaat investeren in cyberwapens, bedoeld als een defensieve actie, dit als een 

offensieve actie zal worden beschouwd in een ander land. Hierdoor zal de tweede staat ook 

meer gaan investeren in offensieve capaciteit waardoor de situatie voor het eerste land 

onveiliger is dan voor ze investeerde in cyberwapens (Glaser, 1997). In combinatie met de 

onzekerheden die staten bewust aanhouden aangaande hun precieze capaciteiten in 

cyberspace, en het feit dat er nog geen geijkte procedures tussen staten bestaan om met 

cyberdreigingen om te gaan wegens te recent, is het gevaar voor escalatie zeer groot 

(Libicki, 2013b).  



  

21 
 

2.3. Een asymmetrisch perspectief: machtsmaximalisatie en balancing 

tegen de VS.  

Volgens offensieve realisten zullen staten geneigd zijn aan machtsaccumulatie en -

maximalisatie te doen in functie van hun eigen veiligheid. Om in een anarchistische situatie 

van onzekerheid het eigen overleven zo goed mogelijk te verzekeren kan men rationeel 

gezien het best zoveel mogelijk militaire macht verzamelen. Grootmachten zullen proberen 

dominantie te verwerven over het wereldsysteem en een hegemonische positie proberen te 

bereiken ten koste van andere grootmachten, alhoewel hegemonie in normale 

omstandigheden slechts regionaal kan verwezenlijkt worden omdat het zeer moeilijk is om 

continu macht over grote waterlichamen te projecteren. Een poging om hegemonie te 

verwerven gaat zo goed als zeker gepaard met oorlog. De VS, die vandaag wellicht het 

dichtste komen bij zo’n hegemonische positie in het wereldsysteem, is dus constant onder 

dreiging van andere landen die die positie zullen willen uitdagen en zelf bereiken. 

Prominente offensieve realisten, zoals John Mearsheimer, zien vooral China als de uitdager 

van de positie van de VS. (Toft, 2005; zie ook Mearsheimer, 2001).  

Verschillende analisten merken op dat staten via cyberwapens de militaire kloof met de VS 

kleiner proberen te maken. De lage kost en hoge asymmetrie maken deze piste des te 

aantrekkelijker. Waarnemers zien bijvoorbeeld dat China, geheel in de lijn met het in 1993 

afgekondigde Revolution In Military Affairs-plan, sterk inzet op de asymmetrische voordelen 

van cyberoorlogsvoering (Fritz, 2008) en daarbij daadwerkelijk een bedreiging vormt voor de 

Amerikaanse militaire dominantie (Spade, 2011). Een relatieve winst in macht van China 

t.o.v. de VS heeft gevolgen voor de wereldpolitiek. Onderzoek naar de achterliggende 

strategie van de Chinese cyberoorlogsvoering toont dat China erop uit is om via de dreiging 

van hun capaciteiten in cyberspace de VS ervan te weerhouden hun kinetische militaire 

macht te gebruiken tegen hen. Hoewel afschrikking in cyberspace, waar het 

attributieprobleem en het probleem van wederzijdse kennis van intentie geldt, een zeer 

moeilijk gegeven is; zou het volgens dit onderzoek zeer goed kunnen dat de dreiging van 

cyberwapens paradoxaal genoeg zeer effectief is om afschrikking in een reëel militair conflict 

te bekomen (Hjortdal, 2011).  

China heeft bovendien nog een extra troef t.o.v. de VS waardoor haar voordeel tegenover de 

VS enorm stijgt. Heel simplistisch voorgesteld komt het neer op het volgende. In de VS zijn 

alle pc’s, ook die van de overheid, afzonderlijk aangesloten op het publieke wereldwijde 

internet. China daarentegen kun je het best voorstellen als een groot intranet. China heeft 

zijn eigen nationale cyberspace, die dan in zijn geheel aangesloten is op het wereldwijde 

internet (Clarke & Knake, 2010, p. 122). Dit geeft China een aantal voordelen omdat ze de 

toegang tot het wereldwijde internet kan controleren. Een daarvan is de welgekende ‘Great 

Firewall’ die grootschalige internetcensuur mogelijk maakt (Benschop, 2014). Het voordeel in 

cyberoorlogsvoering is echter dat deze specifieke technologische infrastructuur China een 

killswitch geeft. Indien de Chinese cyberspace aangevallen wordt kan het zichzelf van het 

wereldwijde internet afsluiten en toch zijn interne communicatie- en informatiestructuren 

intact houden. Zo’n afgesloten systemen worden air gaps genoemd. De VS heeft die 

mogelijkheid niet (Clarke & Knake, 2010, p. 122-123). Het strategisch voordeel voor China is 

in dit geval dus duidelijk. China kan een aanhoudende cyberaanval komende van buiten zijn 
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grenzen gewoon blokkeren en toch zijn interne cyberspace, met alle voordelen van dien, 

operationeel houden. Voor de VS ligt dit anders. Zelfs als de VS technisch in staat zou zijn 

om zichzelf van het wereldwijde internet af te sluiten en tegelijkertijd zijn eigen cyberspace 

intact te houden zou het daarvoor de wettelijke bevoegdheid niet hebben. Wetsvoorstellen 

om  ook zo’n killswitch in te voeren duiken inderdaad om de paar jaar op in de VS, hoewel 

die op veel tegenstand stuiten (Bosker, 17 juni 2010). 

“De Chinese leiders geloven dat zij de huidige militaire superioriteit van de 

Amerikanen kunnen doorbreken. De favoriete strategische optie is de combinatie 

van (i) het vermogen om Amerikaanse militaire satellieten uit de lucht te halen 

met (ii) een gelijktijdige lancering van cyberaanvallen gericht op Amerikaanse —

militaire, politieke en industriële— internet-activiteiten. Op die manier zou de 

Amerikaanse militaire kracht die op China is gericht verlamd kunnen worden. Het 

is de toepassing van de ‘indirecte benadering’ van de klassieke Chinese strateeg 

Sun Tzu: oorlogen winnen zonder al te veel fysiek te vechten. “Via een aanval op 

computernetwerken moeten we een bericht naar de vijand sturen die hen dwingt 

zonder gevecht op te geven” (Wang/Xingye, 2000 in Benschop, 2014). 

Een achterstand in cybercapaciteit en een verhoogde kwetsbaarheid door grotere 

netwerkdependentie zouden er toe kunnen leiden dat de VS aan “self-deterrence” gaat doen, 

en onder dreiging van een grootschalige cyberaanval China niet militair zal benaderen 

ondanks hun militaire superioriteit (Clarke and Knake, 2010, pp. 128-130). Dit is een 

scenario waarbij China zonder angst voor tussenkomst van de VS Taiwan zou kunnen 

annexeren (Hjortdal, 2011)  of agressief gebieden van de Zuid-Chinese zee zou kunnen 

opeisen (Clarke & Knake, 2010,  pp. 146-152). Dit zou de hegemonische competitie om de 

Zuidoost-Aziatische regio waarin de VS en China sinds het begin van de 21e eeuw verwikkeld 

zijn (Christensen, 2006) in het voordeel van China beslechten. Cyberoorlogsvoering heeft in 

dit scenario dan niet enkel conflicten tussen staten uitgelokt, maar de geopolitieke balans in 

Zuidoost-Azië veranderd. 

Bovengenoemde vaststellingen vormen de redenen waarom veel auteurs, en beleidsmakers, 

de toekomst pessimistisch inzien. Als deze vaststellingen zouden kloppen lijkt het erop dat 

cyberspace een soort anarchistisch wild westen wordt, waarin onze kritieke systemen 

constant in gevaar zijn voor aanvallen. We zijn echter van mening dat de bovenstaande 

redeneringen niet kloppen met de werkelijkheid en dat er een aantal fouten in de 

redeneringen van de pessimistische realisten zitten. Deze doen we uiteen in volgend 

hoofdstuk. 
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3. Cyberoorlog hoeft niet tot conflict te leiden. 

Realistisch pessimisme weerlegd.  

De argumenten die we hierboven uiteen gedaan hebben bevatten een aantal 

tekortkomingen. Het eerste probleem is dat er teveel een beroep wordt gedaan op 

strategische concepten uit de koude oorlog en het denken rond nucleaire veiligheid. 

Cyberoorlogsvoering is een ander domein dan nucleaire oorlogsvoering en heeft zijn eigen 

specifieke eigenaardigheden. Alhoewel er ook een aantal overeenkomsten zijn, kunnen we 

niet verwachten dat modellen die van toepassing zijn op nucleaire wapens zomaar 

overdraagbaar zijn op cyberspace. Het denken over afschrikking in termen van mutually 

assured destruction is een typisch voorbeeld van zo’n nucleair model. Een tweede probleem 

is dat cyber pessimisten vanuit opportuniteiten en capaciteiten  een uitkomst afleiden, 

zonder echt na te denken of die uitkomsten wel stroken met de motieven van zij die 

handelen (Gartzke, 2013). Cyberspace wordt ook teveel als een apart domein bekeken in 

plaats van in samenhang met andere militaire domeinen, wat een verkeerd beeld kan 

scheppen. Het laatste probleem is dat er ongelofelijk veel theorieën geschreven zijn over 

cyberoorlogsvoering, maar dat er veel te weinig aandacht wordt gegeven aan casestudies 

tegen een relevante geopolitieke context (Goodman, 2010). Als we corrigeren voor deze 

tekortkomingen levert dat een heel ander beeld op cyberoorlogsvoering dan dat van de 

realisten. 

3.1. Hoe afschrikking wel mogelijk is in cyberspace 

Zoals in het vorig hoofdstuk gebleken is afschrikking volgens mutual assured destruction 

problematisch in cyberspace. Afschrikking draait echter niet om de angst voor een terugslag 

in hoofde van de agressor maar om de kosten-batenanalyse die deze maakt. Als men de 

agressor kan overtuigen dat de kosten voor een aanval hoger zullen liggen dan zijn baten 

dan is afschrikking effectief. Met dit in het achterhoofd kunnen we een model opstellen 

waarin afschrikking wel werkt.  

Het attributieprobleem, dat geacht wordt afschrikking te verstoren, is een  voorbeeld van 

hoe over cyberoorlogsvoering wordt getheoretiseerd zonder over uitkomsten na te denken. 

Wie een politiek doel wil bereiken door middel van agressie, zal zijn identiteit in ieder geval 

kenbaar moeten maken. “Any would-be agressor who does not identify itself forfeits the 

ability to coerce its adversary (Liff, 2012).”  Net zoals terroristen altijd een aanslag zullen 

opeisen, zullen staten die een ernstige cyberaanval uitvoeren zichzelf kenbaar maken. Een 

staat kan geen eis maken als ze zichzelf niet bekend maakt, en dus ook geen baten innen als 

gevolg van haar actie. Het attributieprobleem, dat bijvoorbeeld cybercriminelen wel zeer 

goed uitkomt, zou dus wel eens irrelevant kunnen zijn bij interstatelijke afschrikking. Dit 

houdt in dat men in het geval van een aanval wel weet tegen wie men moet terugslaan. Dit 

verhoogt het kostenplaatje in hoofde van de agressor en zou deze dus kunnen afschrikken 

bij het uitvoeren van die aanval.  

En zelfs als het moeilijk is om een tegenaanval te organiseren omdat de aanvaller 

bijvoorbeeld de systemen gecompromitteerd heeft waarlangs die aanvallen gebeuren is er 

nog een tweede mogelijke piste in afschrikking door middel van ontzegging. Als men de 
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agressor de baten van zijn aanval kan ontzeggen kan deze vorm van afschrikking beter 

werken in cyberspace dan afschrikking door terugslag (Lynn III, 2013). Een eerste manier 

om dat te doen is door meer te investeren in verdediging van cybersystemen. Doordat 

verdediging sterker wordt zullen aanvallers veel meer moeten investeren in hun offensieve 

systemen, waardoor de kosten hoger worden, of zal de gepercipieerde succeskans van hun 

aanval lager worden waardoor de baten dalen (Fick & McGraw, 2011). Men zou ook 

strategische kill switches kunnen inbouwen in kritieke militaire en civiele infrastructuur 

waardoor die in het geval van een aanval van cyberspace afgeschermd kunnen worden en 

de aanval aldus mislukt (Goodman, 2010). Het nietig maken van het effect van een 

cyberaanval is ook een zeer nuttige piste. Doordat data eindeloos kopieerbaar is, is het 

mogelijk om zeer snel en effectief een vernietigd systeem terug op te bouwen. Dit ligt 

anders in het fysieke domein. De Georgische case toont aan dat zelfs als men geen enkele 

aandacht heeft besteed aan de verdediging van een cybersysteem, men toch zeer snel een 

aangevallen systeem kan herstellen en weerbaar kan maken tegen de aanval. Door middel 

van cloud toepassingen en dataopslag zou een aanval nutteloos gemaakt kunnen worden, 

hetgeen het motief voor de aanval wegneemt (Goodman, 2010). Ook cyberexploitatie en -

spionage worden in de praktijk meer afgeweerd dan speltheorie zou doen vermoeden. De 

hoeveelheid informatie van lage kwaliteit zorgt voor een enorme ruis op de spionagelijn, en 

maakt de kosten dus een stuk hoger dan meeste auteurs inschatten. 

Realistische auteurs merken ook op dat cyberafschrikking moeilijker zou worden doordat een 

cyber wapen slechts eenmaal gebruikt kan worden. Hierdoor zullen staten geneigd zijn om 

hun capaciteiten geheim te houden (Libicki, 2009). Deze redenering werkt echter ook in de 

omgekeerde richting. Net omdat staten hun cyberwapens slechts een keer kunnen gebruiken 

zullen staten het gebruik ervan ontzien, tenzij de situatie hen daar echt toe dwingt. Het feit 

dat staten een wapen slechts een maal kunnen uitbuiten verhoogt de kosten aanzienlijk. Het 

is niet onwaarschijnlijk dat staten hierdoor een meer defensieve houding gaan aannemen, en 

hun beste cyberwapens als troefkaart achter de hand houden om zich te verdedigen als 

zijzelf aangevallen worden.    

Bovendien mag het cyberdomein niet afzonderlijk worden gezien van de conventionele 

afschrikkingsmiddelen. Als de dreiging van een cybertegenaanval de tegenstander niet 

afschrikt, kan men nog altijd terugvallen op conventionele of nucleaire vergelding. Staten 

zullen deze factoren mee in acht nemen als ze een cyberaanval overwegen of ondergaan. 

Cyberspace mag dan een nieuw domein zijn, het wordt bevolkt door actoren die in de echte 

wereld onderhevig zijn aan interstatelijke relaties en geopolitieke machtsverhoudingen 

(Benschop, 2014).  Noord-Korea kan dan wel relatief betere kaarten hebben dan de VS in 

cyberspace als gevolg van hun extreem lage netwerkafhankelijkheid (Clarke & Knake, 2010, 

p. 122-124), dat neemt niet weg dat hun conventionele en nucleaire mogelijkheden ver 

achterliggen op de VS. Het is dan ook weinig denkbaar dat ze zullen proberen om de VS 

werkelijk schade te berokkenen door middel van cyberaanvallen. 

3.2. Het voordeel van de offensieve zijde? Empirische vaststellingen. 

In de literatuur over cyberspace wordt het gegeven dat de offensieve zijde in het voordeel 

zou zijn bijna overal klakkeloos aanvaard. De argumentering van die stelling gaat vooral over 

de hoeveelheid regels code (en dus middelen zoals tijd en expertise) er nodig zijn om een 
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aanval of een verdediging op te zetten. Daarbij zijn er altijd minder middelen nodig om aan 

te vallen (Benschop, 2014). Enkele empirische vaststellingen doen echter vraagtekens rijzen 

bij het werkelijke kostenvoordeel voor de offensieve zijde. Hiervoor kijken we even naar 

Stuxnet. 

Stuxnet is het meest gesofisticeerde cyberwapen dat de wereld ooit gezien heeft, en tot nog 

toe het enige dat kinetische vernieling heeft bereikt. De technologische capaciteit van dit 

stuk malware staat in schril contrast met de relatief brute methodes die in Estland en 

Georgië gebruikt werden, namelijk DDoS aanvallen. Als we het kostenplaatje van Stuxnet 

bekijken wordt dit niet zo goedkoop uit te vallen als de stelling van het offensieve voordeel 

zou doen vermoeden.  

Stuxnet zou miljoenen dollars gekost hebben. Een heel team wetenschappers werkte 

jarenlang mee aan dit geheime project, dat bijna Manhattan-projectachtige allures gekregen 

heeft. Er wordt vermoed dat zij een trainingsgebied hebben opgericht waarbij de volledige 

Iraanse kerncentrale van Natanz nagebouwd werd om uit te testen. Er waren infiltranten 

nodig om het virus effectief in de kerncentrale te krijgen, omdat deze niet aangesloten was 

op het publieke internet, een zogenaamde air-gap, en daarvoor hadden ze nucleaire 

experten en fysici nodig (Benschop, 2014; Friedman & Singer, 2014, 14 januari; Rid, 2012). 

Bovendien exploiteerde Stuxnet vier zero day lekken in zijn programmacode, een aantal dat 

voorheen ongezien was in een computerworm (Farwell & Rohozinski, 2011). Zero day lekken 

zijn voorheen ongekende lekken in programmacodes. Aangezien beveiligingssoftware deze 

niet kent, kan een aanvaller ongezien passeren langs deze lekken. Zero days zijn dan ook 

erg zeldzaam en erg gewild. Ze worden voor zeer veel geld verhandeld op zwarte markten 

(Benschop, 2014)4. Het feit dat Stuxnet, dat zeer lang in ontwikkeling moest geweest zijn, 

vier onopgemerkte lekken kon gebruiken doet vermoeden dat het kostenplaatje voor Stuxnet 

gigantisch moet geweest zijn, wat de stelling van het offensieve voordeel dus in vraag stelt. 

Bemerk bovendien dat vaak dezelfde experts die de stelling van het offensieve voordeel 

aannemen, ook beweren dat alleen een staat Stuxnet uitgevoerd zou kunnen hebben, net 

omwille van het hoge kostenplaatje. 

Om het voordeel van de offensieve zijde genuanceerder te benaderen is het model van Rid & 

Mcburney (2012) allicht nuttig. Zij maken een onderscheid tussen generische low-potential 

wapens en specifieke high-potential wapens. In de eerste categorie vallen, onder andere, de 

DDoS aanvallen op Estland of Georgië. De tweede categorie omvat Stuxnet en de Syrische 

luchtbombardementen. Het verschil is dat generische wapens vrij makkelijk te verkrijgen te 

zijn, maar dat hun effect zeer klein en onvoorspelbaar is. Het effect van de Estse aanvallen 

was uiteindelijk maar miniem, in vergelijking met Stuxnet, en de schade die het aangericht 

heeft was meer te danken aan de schaal en duur van de aanvallen dan aan de technische 

sofisticatie. Het is door die eerste categorie aanvallen dat het idee komt dat de offensieve 

zijde in het voordeel is. Het is echter zeer moeilijk om aan oorlogsvoering te doen, een 

politieke machtsstrijd met een bepaald doel, met wapens waarvan het effect zo miniem is en 

                                                           
4
 Ter referentie: Er werden in heel 2013 drieëntwintig van die lekken gesignaleerd, waarvan de meeste door 

beveiligingsbedrijven zelf opgespoord werden. Dit was met een 62% stijging tegenover het vorige jaar, wel 
uitzonderlijk hoog. Zero day lekken worden na bekendmaking, gemiddeld binnen 4 dagen gedicht  (Symantec, 
2014). 
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het effect zo onvoorspelbaar. Er gaat simpelweg niet genoeg dreiging van uit. Om aan 

oorlogsvoering te doen hebben staten nood aan specifieke wapens met een hoog potentieel, 

en dan ligt het kostenplaatje gevoelig hoger. De auteurs stellen dat daarvoor zeer veel 

middelen nodig zijn: moeilijk te verkrijgen intelligentieverzameling over de aan te vallen 

doelwitten, verschillende experts en tijd genoeg om voor te bereiden en uit te voeren. Zo’n 

operaties zullen waarschijnlijk enkel met de middelen van een statelijke actor kunnen 

worden uitgevoerd. Het voordeel van de offensieve zijde is dus niet zo groot als gedacht. 

Bovendien kunnen er ook nog kanttekeningen geplaatst worden bij het nadeel van de 

defensieve zijde. In hoeveelheid code uitgedrukt zal een verdediging altijd meer middelen 

bevatten dan een aanval, maar dat is slechts een deel van de verdediging. Weerbaarheid, of 

resilience, is een tweede deel van verdediging. De laatste tijd is er een verschuiving 

waarneembaar in het denken rond cyberdefensie naar een focus op dit laatste. Ervoor 

zorgen dat informatie- en communicatiestructuur snel weer online is na een aanval, of zelfs 

blijft werken tijdens een aanval, is effectiever dan een defensieve muur proberen te bouwen 

(Fahrenkruh, 2012; Friedman & Singer, 2014, 14 januari). Een parallel kan getrokken 

worden met de WOII-luchtbombardementen. Ook dat is een situatie waarbij de offensieve 

zijde op het eerste zicht een voordeel heeft, en waartegen verdedigen moeilijk is. In theorie 

zou dit de samenlevingen en industrieën volledig verkreupeld moeten hebben. Dit effect 

bleef echter uit en paradoxaal genoeg steeg de industriële productie zelfs. Dit kan verklaard 

worden door weerbaarheid. Doordat samenlevingen zich weerbaar genoeg gemaakt hadden 

tijdens WOII konden ze de luchtbombardementen weerstaan en zelfs overkomen (Lewis, 

2002). Eenzelfde versterking van de weerbaarheid in cyberspace kan defensie vergroten en 

effectiever maken en daarbij de balans offensief-defensief omkeren. 

Dit alles leidt ons tot twee conclusies. Cyberaanvallen zijn minder voordelig, en 

cyberdefensie is minder moeilijk dat de stelling van het offensieve voordeel doet vermoeden. 

Dit wil zeggen dat het conflictpotentieel van cyberoorlogsvoering ook afneemt, analoog met 

wat offense-defense theorie voorspelt. Immers als verdediging makkelijker wordt, zal conflict 

minder waarschijnlijk zijn volgens die theorie. Preventieve aanvallen zijn niet nodig als een 

staat door zijn weerbaarheid te verhogen ook effectief kan verdedigen. Aanvallen om 

opportunistische redenen is minder waarschijnlijk als de kosten om aan te vallen zeer hoog 

liggen, zoals we in dit stuk aangetoond hebben, en als staten hun verdediging met 

defensieve middelen organiseren is een veiligheidsdilemma ook niet aan de orde.  

3.3. Balancing via asymmetrie of versterking van huidige geopolitieke 

machtsverhoudingen? 

In het stuk over balancing via asymmetrische oorlogsvoering legden we uit dat sommige 

realisten geloven dat militair minder sterke actoren hun conventionele achterstand via het 

asymmetrische karakter van cyberspace probeerden uit te vlakken. Daarbij werd er gerekend 

op een self-deterrence effect bij de tegenstander. Deze zou, afgeschrikt door de mogelijke 

effecten van een cyberaanval op zijn kritieke informatie- en communicatie-infrastructuur, 

geen conventionele macht durven uitoefenen als de eerste staat handelt op een manier die 

niet overeenkomt met zijn strategische doelstellingen.  
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Er zijn echter een aantal fouten in deze redenering. De eerste is dat als het self-deterrence 

effect mogelijk zou zijn, dit een conflict verhogend mechanisme is. De tweede fout is de 

mogelijkheid van asymmetrische balancing via cyberwapens zelf. 

Als het zo is dat staten ervan kunnen weerhouden worden een conflict te starten omwille 

van de ander zijn capaciteit in cyberspace, dan is cyberoorlogsvoering een conflict verlagend 

en geen conflict verhogend mechanisme (Liff, 2012). Uiteraard lijkt dit in de perceptie van de 

auteurs wiens uitgangspunt de nationale veiligheid van de VS en diens geostrategische 

belangen zijn niet zo in het scenario rond de Zuid-Chinese zee. Het netto effect is minder 

conflict en dus is cyberspace op deze wijze een conflict verlagend mechanisme. Uitspraken 

van Peter Singer over de mogelijkheden van cyberaanvallen in de Syrische burgeroorlog 

bevestigen dit. In die situatie is het de VS die een cyberaanval als een de-escalerend 

mechanisme ziet, en ook hier zal de aangevallen zijde, het Assad-regime, dit waarschijnlijk 

niet zo zien (Sanger, 2014, 24 februari). Hoewel de perceptie hierover dus zal veranderen 

naarmate de positie waarin een staat zich bevindt, is het netto effect dat 

cyberoorlogsvoering op deze wijze conflict verlagend is. 

Bovendien wordt opnieuw de fout gemaakt vanuit capaciteiten en mogelijkheden een 

uitkomst af te leiden, i.p.v. na te gaan of die uitkomst strookt met de motieven van de 

actoren (Gartzke, 2012). Het is niet omdat China de mogelijkheid zou hebben om Taiwan of 

de eilandengroep in de Zuid-Chinese zee te bezetten zonder tussenkomst van de VS, dat ze 

dat noodzakelijk ook zal doen. Militaire bewegingen zijn doorgaans de laatste optie voor een 

staat. Wel zou China haar grotere cybercapaciteit kunnen gebruiken om een groter 

diplomatiek gewicht in de schaal te leggen om uitkomsten rond territoriale betwistingen in 

haar voordeel te wijzigen. De eerste fout met het asymmetrisch balancing-argument is dus 

dat dit geen conflictverhogend mechanisme is. 

De tweede fout gaat echter dieper. Er is iets fundamenteels verkeerd aan deze redenering 

en dat is dat ze cyber als een apart domein ziet. In deze redenering is het alsof 

cyberoorlogsvoering alle bestaande geopolitieke en militaire machtsrelaties kan overrulen. 

Het kan dit niet. De fundamentele fout van deze denkwijze is dat het cyberwapens benadert 

alsof het nieuwe nucleaire wapens zijn. Het effect van nucleaire wapens is destructief en 

permanent. Die destructie is zo verschrikkelijk dat iedere rationele actor afgeschrikt wordt 

wanneer hij hiermee geconfronteerd wordt. Het effect van cyberwapens is disruptief en 

tijdelijk. Cyberwapens kunnen tijdelijk belangrijke functies van informatie- en communicatie-

infrastructuur uitschakelen of verstoren, en de gevolgen daarvan zijn zeer reëel, maar die 

functies kunnen ook snel opnieuw opgebouwd worden (Gartzke, 2012). Net daarom is 

weerbaarheid zo’n belangrijk element in cyberverdediging.  

Dat verandert de strategische berekening van actoren volledig. Cyberoorlogsvoering kan 

zeker een strategisch voordeel opleveren. Wanneer twee actoren met even sterke 

conventionele militaire middelen met elkaar clashen zal de actor die cyberwapens gebruikt 

om de ander zijn kritieke informatie- en communicatiestructuur te verstoren een groot 

strategisch voordeel hebben. Op zichzelf zijn cyberwapens echter weinig nuttig om aan 

machtsuitoefening te doen (Gartzke, 2012). In die zin is het beter gepast om cyberwapens te 

vergelijken met luchtbombardementen. Zowel luchtwapens als cyberwapens zijn in staat een 

strategisch voordeel te bekomen door hun disruptieve effecten, maar als daar geen 
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afdoende conventionele macht tegenover staat is het onmogelijk om dat voordeel te 

verzilveren (Gartzke, 2012).  Dit wil zeggen dat cyberwapens niet kunnen gebruikt worden 

om een militair inferieure actor op te tillen naar een het niveau van een sterkere 

tegenstander. Cyberwapens blijken eerder reactionair te zijn in de zin dat ze militair sterkere 

actoren net nog sterker maken (Gartzke, 2012). Het versterkt bestaande geopolitieke 

verhoudingen. 

Hoe cyberoorlogsvoering en bestaande politieke verhoudingen op elkaar inspelen uit zich het 

best in de Georgische oorlog. Daar werden cyberaanvallen gebruikt door Rusland die 

geopolitiek gezien enorm veel sterker was. Uiteraard faalt afschrikking in zo’n geval. Georgië 

had de middelen niet om Rusland te doen afschrikken van  een conventionele oorlog, dus 

waarom zou ze wel Russische cyberoorlogsvoering kunnen afschrikken? En mocht Georgië de 

staat zijn die cyberaanvallen had gebruikt, zou ze dan de oorlog gewonnen hebben? De kans 

is nagenoeg nihil dat Georgië van een tijdelijke verstoring van het Russische bankenstelsel of 

van het elektriciteitsnetwerk geprofiteerd zou kunnen hebben. Het zou nog steeds op de 

muur van het gigantisch militaire overwicht van Rusland gebotst hebben (Goodman, 2010). 

Ook de eerste reactie van Estland toen het aangevallen werd was niet om te proberen terug 

te slaan, wel om de hulp van de NAVO in te roepen. Estlands reactie was om zijn 

geopolitieke pariteit te verbeteren tegenover zijn vermeende agressor Rusland (Goodman, 

2010). Deze twee cases tonen aan dat cyberoorlogsvoering niet kan gebruikt worden om 

geopolitieke asymmetrie om te keren. Het is geen tool dat kan gebruikt worden voor 

balancing. Het zijn net sterkere actoren die het meeste voordeel halen uit de ontwikkeling 

van cyberoorlogsvoering. Rusland heeft door de inzet van cyberwapens allicht Georgië 

sneller, goedkoper, en met minder slachtoffers kunnen verslaan. Stellen dat ontwikkeling van 

cybercapaciteiten de oorzaak zouden zijn van een verhoogde assertiviteit van Rusland ten 

aanzien van zijn secundaire staten zou echter een causale denkfout zijn. Het heeft het 

buitenlandsbeleid van Rusland niet kwalitatief veranderd, ook niet in Estland waar het 

conflict misschien eerder moet geïnterpreteerd worden in het licht van de EU-Rusland 

competitie om invloed en de beschermen van de Russische bevolking in het buitenland 

(Cheskin, 2010). Deze cases tonen wel aan dat cyberaanvallen een belangrijk hulpmiddel 

geworden zijn in de politiek naar deze staten toe. In feite zijn alle gekende gevallen van 

cyberoorlogsvoering uitgevoerd door een actor die militair en geopolitiek sterker stond dan 

het slachtoffer. Rusland bij Estland en Georgië, Israël bij Syrië en de VS bij Iran. 

De conclusie uit dit alles is dat als cyberwapens bestaande geopolitieke en militaire relaties 

en ongelijkheden net versterken, cyberwapens geen causaal mechanisme naar conflict 

kunnen zijn. Conflicten zullen altijd voorkomen, en cyberwapens zullen in toekomstige 

conflicten een rol spelen, maar het louter bestaan van cyberwapens en het hebben van 

offensieve capaciteiten in cyberspace zal geen reden zijn voor een staat om zich tot een 

conflict te bewegen. Het asymmetrische balancing perspectief dat sommige militaire 

strategen en realistische auteurs beschrijven klopt niet.  

3.4. Conclusie: Cyberoorlogsvoering hoeft niet tot conflict te leiden.  

Wat we in dit stuk aangetoond hebben is dat cyberoorlogsvoering niet noodzakelijk tot 

conflicten tussen staten zal leiden. Afschrikking is mogelijk in cyberspace, wanneer men de 

louter nucleaire kijk op afschrikking verlaat. Het offensief voordeel vervalt wanneer men echt 
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specifieke high-end cyberwapens wil gaan produceren, of wanneer men defensie in termen 

van weerbaarheid gaat definiëren. Het asymmetrisch balancing scenario is fout. Het louter 

bezitten van cyberwapens is geen afdoende voorwaarde om een staat zijn geopolitieke en 

militaire positie naar het niveau van een sterkere staat te tillen. Daarmee is de eerste 

deelvraag van onze probleemstelling opgelost. We kunnen negatief antwoorden op de vraag: 

‘Zal  de ontwikkeling van cyberoorlogsvoering tot conflict leiden, zoals sommige realisten 

voorspellen?’ Grootschalig conflict louter omwille van de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering zal dus niet voorkomen. Al wil dit niet zeggen dat er geen conflicten 

zullen zijn in cyberspace. Deze zullen echter het gevolg zijn van geopolitieke factoren 

vreemd aan de ontwikkeling van cyberoorlogsvoering. Voor een realist stopt het nu, als we 

zeggen dat conflict zal uitblijven. Wij gaan echter nog een stap verder. In het volgende 

hoofdstuk argumenteren we waarom de ontwikkeling van cyberoorlogsvoering zelfs tot meer 

samenwerking tussen staten kan leiden. Hiervoor verlaten we het tot nu toe bewandelde pad 

van het realisme en gaan we over naar het liberale paradigma. Een bril die naar ons inzien 

beter geschikt is om enkele andere specifieke kenmerken omtrent de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering te begrijpen. 
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4. Hoe is coöperatie mogelijk in cyberspace? Een 

liberale kijk op de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering. 

In dit hoofdstuk argumenteren we hoe de ontwikkeling van cyberoorlogsvoering wel tot 

coöperatie tussen staten kan leiden, onze tweede deelvraag. Een argumentatie waarbij we 

ons laten leiden door de liberale theorie in internationale betrekkingen. Deze theorie gaat 

evenals de realistische theorie uit van staten als rationele actoren (Hay, 2002, pp. 18-24). De 

ratio van deze actoren wordt echter niet gevormd door het anarchistische internationale 

systeem, maar door preferenties van staten. Deze preferenties worden gevormd door het 

geheel van buitenlandse en binnenlandse actoren die druk uitoefenen op een staat 

(Moravcsik, 1992). Liberalisme verwerpt de staat centrische benadering van het realisme. 

Deze benadering gaat ervan uit dat andere actoren het internationale speelveld beïnvloeden, 

zoals internationale instituties of multinationale bedrijven. Ook het biljartbalmodel van de 

staat als unitaire actor wordt niet aanvaard door liberalen. De staat wordt gevormd door 

meerdere binnenlandse actoren, die elk een invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke 

preferenties van staten (Hay, 2002, 18-24). 

Liberalisme is naar ons inzien om een aantal redenen beter geschikt om ontwikkelingen in 

cyberspace te verklaren dan het realistische paradigma. Ten eerste zijn er andere actoren 

dan staten in cyberspace actief. Er zijn zeer lage instapkosten verbonden aan het gebruik 

van cyberspace (Nye, 2011b). In westerse landen is nagenoeg iedereen verbonden met het 

internet. Niet elk van die actoren heeft evenveel macht in cyberspace, maar iedere gebruiker 

haalt voordeel uit zijn gebruik ervan. Ten tweede zijn staten onderling zeer sterk verbonden 

door cyberspace. Er is een hoge interdependentie en aldus lopen zeer veel preferenties 

gelijk. Dit is een grond voor samenwerking. Internationale instituties die samenwerking in 

cyberspace bevorderen bestaan op dit moment al, en vormen een derde argument voor 

liberalisme. Bovendien wordt er ook meer en meer naar internationaal recht gekeken om het 

gedrag van staten in cyberspace te reguleren. Ten slotte is de aard van het binnenlands 

regime van staten van belang om te verklaren hoe zij naar cyberoorlogsvoering kijken. 

Autoritaire staten en democratische staten ondervinden allebei remmingen in hun offensief 

gebruik van cyberoorlogsvoering, maar om heel andere redenen.  

Wat we in dit hoofdstuk zullen doen is een liberaal model opbouwen dat de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering en het bestaan van cyberspace als een mechanisme voor coöperatie 

verklaart. We beschouwen hiervoor drie redeneringen. Eerst kijken we naar de gevolgen van 

interdependentie op het gedrag van staten. Daarna bouwen we een argumentatie op rond 

internationale regimes, samenwerking en internationaal recht. Als laatste bekijken we de rol 

van het regime van staten op hun houding tegenover cyberoorlogsvoering. Wanneer we 

kunnen argumenteren dat een democratisch regime een kracht is die naar coöperatie leidt, 

vormt dit samen met de twee vorige argumenten een Kantiaanse driehoek: een onderlinge 

wisselwerking tussen deze drie krachten met als resultaat vrede (Walt, 1998). Ook 

autoritaire regimes ondervinden echter remmingen in het gebruik van cyberoorlogsvoering 

die onderling verbonden zijn met internationale regimes en interdependentie. 
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4.1. Interdependentie in en door cyberspace. 

 

4.1.1. Economische en  financiële interdependentie in cyberspace 

Een eerste manier waarop interdependentie belangrijk is in het denken rond 

cyberoorlogsvoering is interdependentie in cyberspace. Daarmee bedoelen we 

interdependentie tussen staten die georganiseerd en versterkt wordt door activiteiten die 

plaatsvinden in cyberspace. Het grootste deel daarvan is economisch en financieel van aard. 

Economische interdependentie is een belangrijk element uit de liberale theorie. De 

verstrengeling tussen de economieën van staten kan zodanig groot zijn, dat een aanval die 

de economie van een staat ontregelt, een nog grotere terugslag kan hebben op de economie 

van de aanvallende staat. Daardoor zullen staten minder geneigd zijn geweld te gebruiken 

tegen elkaar (Gartzke, Li & Boehmer, 2001). Daar zeer veel internationale economische en 

financiële activiteit via cyberspace verloopt is deze redenering ook van toepassing op 

cyberoorlogsvoering. Lewis geeft het voorbeeld van enkele artikels in Chinese militaire 

tijdschriften waarin gespeculeerd wordt dat een cyberaanval de financiële markten van de VS 

zou kunnen saboteren. Het dilemma waarmee zij dan geconfronteerd werden is dat China 

ook afhankelijk is van diezelfde markten (Lewis, 2002). Clarke & Knake (2010) omschrijven 

hoe de Bush-administratie weigerde om tijdens de Irakoorlog aan Saddam Hoesseins 

rekeningen te raken door Iraakse banken te hacken, ondanks het feit dat die capaciteit 

bestond. Zij vreesden dat als ze de verkeerde rekeningen zouden plunderen, ze hiermee hele 

financiële instituties de dieperik in zouden duwen en hier zelf ook schade van zouden 

ondervinden (p. 18). Ze verwijzen verder in hun boek opnieuw naar deze “withhold doctrine”  

en stellen zelfs dat het een acceptabel risico is voor de VS om ervan uit te gaan dat andere 

landen voor zichzelf ook zo’n doctrine hebben (p.164). Dit is een vrij opvallende uitspraak 

voor een auteur die er sterk van overtuigd is dat cyberoorlogsvoering de grootste uitdaging 

is voor de nationale veiligheid van de VS, en illustreert als dusdanig de sterkte van dit 

argument. 

4.1.2. Interdependentie door cyberspace. 

Er is echter nog een fundamentelere vorm van interdependentie: de interdependentie die 

voorkomt uit cyberspace zelf. De fundamentele aard van cyberspace is interconnectiviteit en 

interdependentie (Goodman, 2010). De baten die men plukt van het gebruik van cyberspace 

zijn het directe gevolg van het netwerk waarmee we verbonden zijn via cyberspace. Snelle 

data- en informatie-uitwisseling tussen verschillende actoren en systemen is het hele punt 

van het bestaan van cyberspace. Daarom heeft het ook geen zin om jezelf als staat af te 

sluiten van het internet door middel van bijvoorbeeld een killswitch (Schneier, 2010, 12 juli). 

Als je als staat een oliebron voor je kust liggen hebt is het rationeel om te proberen daar het 

alleenrecht op te krijgen via het recht op territoriale wateren. Wanneer andere staten 

diezelfde oliebron ook kunnen ontginnen daalt jouw eigen voordeel, zelfs als je niet alle 

baten benut van die oliebron en anderen dus kunnen ontginnen zonder dat jouw absolutie 

productie daalt. In gevallen als dit is het zeker rationeel om als staat begaan te zijn met 

relatieve baten, zoals in een realistische logica. In cyberspace is het dat niet. Wanneer je 

interconnectiviteit  en interdependentie doet afnemen in cyberspace, verminder je daarmee 

direct de baten die voortvloeien uit cyberspace. Die baten overstijgen ver de kosten van een 
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mogelijke aanval (Schneier, 2010, 12 juli). In cyberspace is het per definitie een rationele 

houding om bezig te zijn met absolute baten. Uiteraard zijn er bepaalde zaken in cyberspace, 

zoals nucleaire installaties, die misschien beter op een afgesloten netwerk zouden opereren 

om de veiligheid ervan te verhogen, al is de veiligheid van zo’n afgesloten netwerk zeker niet 

absoluut, getuige Stuxnet. Het publieke internet kan echter alleen maar bestaan bij gratie 

van interdependentie, en dus zijn staten veroordeeld tot het beschermen van die 

interdependentie en bijgevolg elkaars voordeel. 

Om een luchtiger voorbeeld te geven van het nut van interdependentie en de gevolgen van 

het afwijzen ervan, verwijzen we naar Noord-Korea. In 2012 bracht Noord-Korea een 

internet videogame uit: Pyongyang Racer5. Het resultaat is lachwekkend. Het spel werkt met 

graphics en game mechanismes die in het Westen ondertussen al 20 jaar verouderd zijn. 

Iedere tiener die voor het eerst leert programmeren kan dit soort dingen maken. Voor een 

game die met overheidssponsoring gemaakt is, is dit dus ronduit triestig, maar in deze 

situatie hoeft het eigenlijk niet te verbazen. Noord-Korea kent een intranet-systeem 

genaamd Kwangmyong dat het land onderling verbindt, maar slechts een heel selecte groep 

hooggeplaatsten heeft ook toegang tot het publieke internet (Lee, 2012, 10 december). Had 

Noord-Korea hun gameontwikkelaars toegang gegeven tot het publieke internet, dan hadden 

die op elke willekeurige site met flashgames voorbeelden kunnen zien die stukken beter 

waren dat wat ze zelf uitgebracht hadden. Interdependentie had Noord-Korea de baten 

gegeven van veel snellere toegang tot informatie over bepaalde technologische 

toepassingen, in dit voorbeeld videogame-ontwikkeling.  

4.1.3. Interdependentie: vrede en samenwerking 

Interdependentie is een kracht die volgens liberale theoretici tot samenwerking leidt (Walt, 

1998). De eerste reden daarvoor is dat interdependentie op zichzelf een 

afschrikkingsmechanisme is (Goodman, 2010). Doordat bij interdependentie de eigen 

belangen bij een aanval geschaad kunnen worden, zou de kosten-baten analyse bij het 

overwegen van een aanval negatief kunnen uitdraaien. Interdependentie is dus een 

bijkomend mechanisme om afschrikking te realiseren. 

Een tweede reden is dat interdependentie gemeenschappelijke baten opbrengt. Er is een 

gezamenlijk goed, en het is rationeel om dat gezamenlijk te gaan beschermen (Oye, 1985). 

Er zijn wel degelijk gevaren die de gemeenschappelijke belangen in cyberspace bedreigen. 

Individuen of groeperingen die de baten niet plukken van interdependentie worden immers 

niet geremd door de gevolgen van diezelfde interdependentie. Criminelen hebben geen 

boodschap aan argumenten over interdependentie tussen financiële markten, en terroristen 

verwerpen het globale economische systeem gewoon in zijn geheel. Zeker cybercriminaliteit 

is een groot probleem voor staten, cyberterrorisme wordt in de literatuur voorlopig nog als 

onwaarschijnlijk beschouwd (Weiman, 2009). Cybercriminelen gebruiken generische low-

potential wapens zoals DDoS-aanvallen, phising en andere vormen van human engineering 

om hun slachtoffers te strikken (Symantec, 2014). Het argument over offensieve kosten dat 

we in vorig hoofdstuk gemaakt hebben is op hen dus niet van toepassing. Cybercriminelen 

                                                           
5
 Te spelen op http://www.pyongyangracer.co/ 
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moeten het hebben van de schaal van hun operaties, niet van hun technologische 

sofisticatie. Het attributieprobleem is ook veel meer van toepassing op hen omdat zij er, in 

tegenstelling tot staten die aan oorlogsvoering willen doen, wel belang bij hebben anoniem 

te blijven. Bovendien zouden staten ook kunnen samenwerken om te voorkomen dat 

criminelen of terroristen toegang krijgen tot meer gesofisticeerdere cyberwapens. Modellen 

van McAffee en Center for international and Strategic Studies (2013) berekenden dat de 

globale kost van clandestiene cyberactiviteiten jaarlijks tussen de 300 miljard en 1 biljoen US 

Dollars ligt. Ter referentie: de kost van piraterij wordt tussen 1 en 16 miljard dollar geschat, 

de kost van drugstrafiek op 600 miljard. Piraterij en drugstrafiek zijn beide problemen 

waarrond extensieve internationale samenwerking bestaat. De kost van cybercriminaliteit 

rechtvaardigt dus zeker ook zo’n samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld van zo’n 

samenwerkingsverband rond cybercriminaliteit is het internationaal cybercriminaliteitsverdrag 

dat in 2004 van kracht werd en in het kader van de raad van Europa onderhandeld werd 

(Robel, 2006).  

4.2. Internationaal recht, internationale instituties en samenwerking. 

Na de cyberaanvallen op Estland werd het duidelijk dat de internationale gemeenschap de 

noodzaak voelde om cyberspace beter te gaan reguleren. Cyberspace is per definitie een 

stateloos domein, maar de individuen die zich erop begeven zijn wel onderhevig aan het 

gezag van staten (Benschop, 2014). Daarom is het mogelijk om tussen staten onderlinge 

regels en afspraken te maken, hetzij via internationaal recht, hetzij via internationale 

instituties. Liberale theorie schrijft voor dat zo’n samenwerkingsverbanden de zekerheid en 

veiligheid van het internationale systeem verhogen en zo de kans op conflicten tussen staten 

doet verminderen  (Keohane, 1988; 1998). 

Er is veel aandacht voor de vraag of internationaal recht in cyberspace van toepassing is. 

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een nieuw internationaal verdrag te creëren dat 

specifiek van toepassing is op cyberspace naar analogie met UNCLOS voor zeegebieden of 

het Antarctisch verdrag. Dat is een optie, maar zijn ook auteurs die menen dat het 

bestaande internationaal recht toe te passen is op acties van staten in cyberspace. Bij 

cyberoorlogsvoering is het vooral het internationaal oorlogsrecht, zowel het jus ad bellum als 

het jus in bello, dat ons interesseert. Een groep experts, samengebracht door de NAVO, hield 

zich bezig met deze vraag en het resultaat mondde uit in een publicatie genaamd ‘The 

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare’ (Schmitt, 2013)6.  

Dit geheel aan regels beschrijft o.a. onder welke omstandigheden een cyberaanval 

gerechtvaardigd is, en hoe landen mogen vergelden bij cyberaanvallen. Zo’n vergelding kan 

met conventionele of cyber middelen gebeuren, maar moet proportioneel zijn. Artikel 80 van 

de Tallinn Manual stelt dat een proportionele terugslag hoogstwaarschijnlijk een cyberaanval 

zal zijn, maar dat deze burgerdoelwitten zoals ziekenhuizen, of nucleaire installaties moet 

vermijden. Artikel 7 stelt dat een aanval op een regeringsnetwerk die getraceerd kan worden 

naar het internet van een andere staat, niet genoeg is om die staat verantwoordelijk te 

                                                           
6
 Hoewel deze auteurs door NAVO werd samengebracht, is dit een onafhankelijke academische publicatie. Ze 

bevat geen officiële NAVO-standpunten of –strategie. NAVO heeft ondertussen wel laten weten dat ze achter 
de conclusies van de Tallinn Manual staat.  
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houden voor die daad. Anderzijds stelt het werk verder wel dat wanneer een staat toelaat 

dat niet-gouvernementele actoren via cyberwapens schade toebrengen aan een andere 

staat, die staat volgens het  internationaal recht wel aansprakelijk is (Benschop, 2014). De 

Tallinn Manual bewijst volgens zijn hoofdredacteur Schmitt dat cyberspace geen 

anarchistische ruimte is waar staten ongerept hun zin kunnen doen naargelang de macht die 

ze bezitten, maar een samenleving waar heel wat bestaand internationaal recht van 

toepassing is (Bowcott, 2013, 18 maart). Ook de cyber security strategie van de VS gaat er 

van uit dat internationaal recht van toepassing is in cyberspace en dat het niet nodig is om 

nieuwe normen uit te werken speciaal voor cyberspace (White House, 2011, p.9), evenals de 

cyberstrategie van de Europese Unie (High Representative  of the European Union for 

Foreign Affairs and Security Policy, 2013). 

De toepasbaarheid van het bestaande oorlogsrecht verhoogt de veiligheid in cyberspace. Het 

verlaagt de onzekerheden van staten en verhoogt de kosten bij een aanval waardoor het 

bijdraagt tot afschrikking.  Doordat een potentiële aanvaller duidelijk weet hoe zijn doelwit 

kan en mag terugslaan zal hij zich twee maal bedenken alvorens een cyberaanval uit te 

voeren. Als aanvaard wordt dat een cyberaanval een gewapende aanval is, opent dit 

mogelijkheden om de principes van collectieve vrede en collectieve veiligheid ook toe te 

passen  op cyberspace. Een aanvallende staat zou zich dan, net als in situaties van 

onwettige conventionele oorlogsvoering, tegenover de hele internationale gemeenschap 

bevinden. De toepasbaarheid van het internationaal recht biedt ook incentives voor 

samenwerking. De Tallinn Manual wanneer een staat toelaat dat niet-gouvernementele 

onderdanen met behulp van cyberwapens schade toebrengen aan een andere staat, die 

staat volgens het  internationaal recht aansprakelijk is. Hierin ligt een kiem voor wat 

Goodman (2010) een regime van ‘toegeschreven verantwoordelijkheid’ heet. Dit is een 

regime dat staten verantwoordelijk houdt wanneer een cyberaanval vanaf 

computernetwerken op hun territorium of door hun onderdanen gelanceerd wordt, indien die 

staat dat toelaat of niet de gepaste stappen onderneemt om dit te voorkomen. Dit voorstel 

lost het attributieprobleem op. Als zo’n regime internationaal recht wordt, zullen staten hun 

binnenlandse criminele wetgeving aanpassen om het gebruik van cyberwapens door 

onderdanen sterker te beteugelen. Dit zou ook willen zeggen dat staten zich niet meer 

kunnen wegsteken achter het argument dat zij geen controle hebben over clandestiene 

hackerorganisaties op hun grondgebied, zoals Rusland trachtte na de Estse aanvallen of 

China na de Operatie Aurora aanvallen uit 2010 (Benschop, 2014). Het zou zelfs een 

incentive kunnen betekenen voor een staat die ervan verdacht zou worden een cyberaanval 

gelanceerd te hebben, om zoveel mogelijk te coöpereren met de aangevallen staat om de 

schuldige te vatten teneinde aansprakelijkheid te voorkomen. Zo’n samenwerking zou 

kunnen verlopen volgens het huidige gamma aan methodes om grensoverschrijdende 

criminaliteit of terrorisme aan te pakken: uitleveringen, internationale opsporingsberichten, 

politiesamenwerking, etc.  

Naast een poging tot het toepasbaar maken van internationaal recht op cyberoorlogsvoering, 

zijn er verscheidene samenwerkingsverbanden ontstaan tussen landen, zowel in de vorm van 

permanente organisaties, als meer ad hoc samenwerkingsverbanden. De meest prominente 

daarvan is het ‘NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence’, kortweg CCD COE. 

Dit centrum werd opgericht na de aanvallen op Estland, is gevestigd in Tallinn. Het heeft als 
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doelstelling de cybercapaciteiten van de NAVO-landen te verhogen, en de veiligheid in 

cyberspace te vergroten. Het focust zich zowel op wetgeving, techniek en beleid (CCD COE, 

2014). De NAVO beschouwt artikel 5 van het handvest ook van toepassing op cyberaanvallen 

(Benschop, 2014b). Artikel 5 stelt dat een aanval op een lid, als een aanval op alle leden 

wordt beschouwd. Dit is dus een voorbeeld van hoe principes als collectieve veiligheid ook in 

cyberspace van toepassing zijn, zoals eerder vermeldt. Ook binnen de Shanghai Cooperation 

Organisation werden samenwerkingen rond cyberdefensie opgericht, onder andere tegen 

cyberterrorisme (Yan & Yin, 2011, 22 september). De EU heeft eveneens een strategie voor 

cyberveiligheid waarin ze aanzetten tot samenwerking tussen de EU-landen om hun 

cybercapaciteiten te versterken, ook binnen hun defensieministeries. Daarin wordt ook 

expliciet vermeldt dat in het geval van een serieus cyberincident de solidariteitsclausule 

onder EU-landen van toepassing wordt geacht (High Representative  of the European Union 

for Foreign Affairs and Security Policy, 2013).  

China en de VS hielden in 2011 gezamenlijke oefeningen rond cyberoorlogsvoering. Het doel 

van die oefeningen was ten eerste kennis te krijgen van de cybercapaciteiten van de andere, 

maar vooral om de reactie te peilen die de andere kant zou ondernemen in het geval van 

een aanval. De oefeningen hadden als expliciet doel een leerproces te zijn, dat in het geval 

van een cyberaanval, die misschien niet door statelijke actoren gelanceerd werd, een 

verdere escalatie tussen de twee grootmachten moest voorkomen (Hopkins, 2012, 16 april). 

De toenmalige defensieministers van beide landen, Panetta en Liang, spraken zich positief 

uit over de opzet van de oefeningen en de versterkte coöperatie tussen de landen, ook in 

domeinen die verder reiken dan cyberoorlogsvoering (Xiakun & Yingzi, 2012, 9 mei). Zo’n 

oefeningen zijn een belangrijke manier om samenwerking en duurzame verhoogde veiligheid 

te organiseren. Er zijn de leerprocessen waarbij in een gesimuleerde omgeving gezocht kan 

worden naar een adequate reactie tussen staten in het geval van een aanval, wat escalatie 

kan voorkomen. Daarnaast lossen zo’n oefeningen het probleem van onvolledige kennis over 

elkaars mogelijkheden op. Dat probleem is volgens pessimistische realisten een van de 

redenen waarom afschrikking niet werkt  in cyberspace. Dergelijke oefeningen kunnen staten 

een goede indicatie geven waar de ander toe in staat is. Realisten zouden kunnen 

argumenteren dat staten in zo’n oefeningen nooit hun volledige kunnen zullen tonen. Dit 

argument lijkt echter inconsistent met hun eigen logica. In het anarchistisch self-help 

systeem waarin we volgens het realisme leven heeft een staat er geen baat bij om zwak te 

lijken in de ogen van de tegenstanders. Wanneer een van de deelnemende staten aan zo’n 

oefening zich opzettelijk zou inhouden, en daardoor de oefening moedwillig verliest, zou dat 

in de realistische logica een open uitnodiging zijn voor de andere staten om deze staat met 

cyberwapens te gaan bestoken. Staten zullen bij deze oefeningen dus voldoende middelen 

inzetten om niet zwak te lijken. Daardoor is het mogelijk om een adequate indicatie te 

krijgen over elkaars cybercapaciteiten. Vanuit liberale visie bekijken we die oefeningen nog 

positiever. Zulke oefeningen en samenwerkingsverbanden in het algemeen zorgen ervoor dat 

staten een modus vivendi zullen vinden om, met een kleinere kans op escalatie wanneer 

conflict zich voortdoet, om te gaan met een interstatelijk gedeeld cyberspace.  
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4.3. De aard van binnenlandse regimes: remmingen op het militariseren 

van cyberspace. 

Het derde en laatste deel van ons liberale coöperatie-argument is de aard van binnenlandse 

regimes als een remming op het ongebreideld militair en offensief gebruik van cyberspace. 

In het realistische paradigma is er geen plaats voor dergelijke analyses van binnenlandse 

politieke situaties, aangezien de staat als een unitaire actor wordt gezien die op het 

internationale speelveld enkel reageert op input van andere staten: het zogenaamde 

biljartbalmodel. In het liberale paradigma is er wel plaats voor dergelijke argumenten, 

aangezien staten handelen volgens hun preferenties, en niet enkel in functie van de 

structuur van het internationaal anarchistisch systeem. Die preferenties kunnen evengoed 

intern als extern gevormd worden (Hay, 2002, 18-24).  

We zullen aantonen dat het intern regime van staten remmingen kan plaatsen op het 

ongeremd gebruik van cyberoorlogsvoering. Democratische staten zullen remmingen 

ondervinden doordat ze houden aan liberale waarden, zoals non-interventie en 

soevereiniteit; doordat democratieën zich onthouden van agressie tegenover andere 

democratieën, en omdat de bevolking in een democratie de mogelijkheid heeft om hun 

leiders weg te stemmen indien zij de kosten dragen van hun agressie. We zullen aantonen 

dat deze “democratic peace theory”  (Doyle, 1983; Russett, 1994, pp. 32-42) ook op 

cyberoorlogsvoering van toepassing is. Ook voor meer autoritaire regimes geldt dat 

cyberoorlogsvoering niet altijd in hun eigen interesse zal zijn. Deze komt vooral voort uit hun 

angst dat de informatierevolutie hun mogelijkheden om hun bevolking te controleren doet 

afnemen. 

4.3.1. Democratie en cyberoorlogsvoering clashen. 

Om aan te tonen dat democratieën zich kunnen kanten tegen cyberoorlogsvoering zullen we 

de reacties op het omstreden PRISM programma van de NSA van naderbij beschouwen. 

Toen ‘The Guardian’-journalist Glenn Greenwald in de zomer van 2013 de Snowden Files 

wereldkundig maakte, toonde hij aan dat de VS op een ongeziene schaal private data 

verzamelde van binnenlandse en buitenlandse personen. Zelfs hoge politieke functionarissen 

werden niet ontzien door het online surveillance programma dat de VS had opgezet in naam 

van zijn nationale veiligheid (Gleenwald, 2013, 6 juni; The Guardian, 2014, 13 februari). De 

NSA-methodes vallen onder cyberexploitatie en niet onder cyberaanvallen, maar zoals in de 

inleiding vermeld beschouwen wij deze beide als vormen van cyberoorlogsvoering. De 

nationale en internationale reacties bij het onthullen van de omvang van de surveillance-

praktijken van de VS toonden verbijstering en verontwaardiging alom.  

Braziliaans president Dilma Rousseff was een van de prominentste critici van het 

surveillanceprogramma van de VS. In haar toespraak voor de algemene vergadering van de 

Verenigde Naties in september 2013 sprak ze klare taal. Ze noemde surveillance-praktijken 

van de VS een inbreuk op de soevereiniteit van Brazilië en van het internationaal recht. Even 

interessant was dat ze expliciet refereerde naar het democratisch karakter van Brazilië en dat 

hetgeen de VS deed in wezen zeer ondemocratisch was, en daardoor de vriendschap tussen 

de twee landen schaadde (Rousseff, 2013). Rousseff bevestigt dus in haar toespraak het 

belang dat ze hecht aan dezelfde democratische en liberale waarden waarvan de democratic 
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peace theory voorspelt dat ze zullen leiden tot minder conflict tussen democratische staten. 

Dat net een democratische staat zich aan zo’n praktijken waagde, maakt het NSA-schandaal 

des te schokkender. De geopolitieke wrevel zorgde er zelfs voor dat Europa en Brazilië met 

plannen kwamen voor een eigen Trans-Atlantische internetkabel om zo de democratische 

controle over hun internetverkeer te versterken (Fontanella-Khan & Vasagar, 16 februari 

2014; Charlton, 18 september 2013), al lijken deze plannen voorlopig in de koelkast gestopt. 

Ook binnenlands kwam er, online en offline,  protest tegen het PRISM-programma. 

Verschillende senatoren beschreven het programma in een open brief als ongrondwettelijk 

en ondemocratisch (Heinrich, Udal & Wyden, 2013). Hacktivisten, uit de VS en daarbuiten, 

protesteerden massaal online tegen het PRISM-programma. Dit protest, getiteld ‘The day we 

fight back’, werd gesteund door meer dan 6000 websites waaronder enkele grote bedrijven 

zoals Mozilla (Thedaywefightback.org, 2014; Russia today, 2014, 12 februari). Het is 

duidelijk dat er een spanning bestaat tussen vrijheid, privacy, zowel online en offline, en 

liberale waarden aan de ene kant en cybersecurity aan de andere kant, en hoewel deze niet 

fundamenteel tegengesteld moeten zijn is de nood transparantie en een extensief legaal 

framework groot (Fontaine & Rogers, 2011).  

Dat dergelijk protest wel degelijk effect heeft gehad, blijkt uit het feit dat president Obama 

onder druk een hervorming van de NSA aankondigde. In de toespraak waarin hij die 

aankondigde, refereert hij zelf ook expliciet naar de liberale en  democratische waarden die 

in de VS belangrijk zijn. Hij gaf toe dat er bepaalde excessen geweest zijn die niet strookten 

met de idealen van de grondwet, en beloofde publieke discussies over de surveillance-

programma’s van de NSA (Washington post, 2014, 17 januari). Hoewel het zeer de vraag 

blijft of de hervormingen van Obama ver genoeg gaan, toont deze case wel degelijk aan de 

er in democratieën remmingen bestaan op de wijze waarop men de voor hand liggende 

technologieën kan gebruiken. De internationale en binnenlandse onvrede was sterk genoeg 

om de Amerikaanse overheid tot veranderingen te dwingen. Men kan zich afvragen of dat 

ook het geval zou geweest zijn in meer autoritaire landen. Tussen democratische landen 

onderling zal er telkens als zo’n misbruiken onthuld worden kritiek ontstaan. Die kritiek zal er 

ten eerste voor zorgen dat programma’s zoals PRISM hervormd zullen moeten worden om de 

onderlinge verstandhoudingen te bewaren. Ten tweede kan een hechting aan democratische 

waarden onderlinge samenwerking bevorderen om die waarden te beschermen, zoals het 

plan van de Trans-Atlantische Internetkabel tussen Brazilië en de EU aantoont. 

4.3.2. De andere cyberoorlog die autoritaire regimes voeren. 

Net zoals democratie plaatst een autoritaire staatsvorm ook remmingen op het ongebreideld 

gebruik van cyberoorlogsvoering, al is de reden hiervoor eerder cynisch. Autoritaire staten 

zien in het internet een gevaar voor hun machtspositie tegenover hun bevolking. Cyberspace 

heeft de mogelijkheid om macht aan dissidente stemmen te geven. Onderzoek wijst 

inderdaad uit dat internet oppositie in non-democratieën sterker maakt, en de Arabische 

Lente toont de kracht van sociale netwerken in politieke mobilisatie zeer goed aan (Libicki, 

2013c), evenals de Euromaidan in Oekraïne. Cyberveiligheid heeft daarom een bredere 

betekenis in autoritaire staten, en omvat naast internationale veiligheid ook het behoud van 

politieke macht (Rid, 2012). Autoritaire regimes zullen dan ook proberen het internetgebruik 

van hun onderdanen aan banden te leggen en te controleren. Voorbeelden daarvan zijn o.a. 
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de Chinese great firewall (Benschop, 2014) en recenter de poging  van premier Erdogan om 

Twitter en Youtube in Turkije te bannen (Today’s Zaman, 2014, 27 maart). Dat is de andere, 

binnenlandse, cyberoorlog die autoritaire regimes voeren (Rid, 2012). 

Hoewel internetcensuur in autoritaire regimes volgens een aantal liberale waarden een 

verwerpelijke zaak is, is de druk die zulke regimes voelen om het binnenlands internet onder 

controle te houden op internationaal vlak een conflictverlagend mechanisme. In 2011 stelden 

Oezbekistan, Rusland, China en Tadzjikistan in de VN voor om gezamenlijk een ‘International 

code of conduct for cyberspace’  aan te nemen. Daarin stelden ze een samenwerking voor 

om activiteiten die “communicatietechnologie, inclusief netwerken, gebruiken om politieke, 

economische, of sociale instabiliteit te veroorzaken”  aan banden te leggen (Rid, 2012; UN 

GA, 2013). Anders gezegd waren deze autoritaire staten bereid om vrijwillig hun 

mogelijkheden om aan internationale cyberoorlogsvoering7 te doen aan banden te leggen om 

zo hun binnenlandse machtspositie te vrijwaren. Deze code werd uiteindelijk verworpen door 

de Westerse landen.  

Hier stuit het democratische Westen op een dilemma. Internetcensuur strookt geenszins met 

hun liberale waarden, maar verhoogt wel hun veiligheid. Westerse staten zouden digitale 

acties kunnen ondernemen om vrije toegang tot het internet wereldwijd te promoten - zoals 

Libicki voorstelt (2013c) - naar analogie met Radio free Europe in de voormalige USSR, maar 

indien autoritaire macht afbrokkelt zouden de machtshebbers uit die landen wel eens een 

beroep op nationalisme kunnen doen om hun machtspositie te behouden. In die situatie 

zouden autoritaire staten meer conflictgericht kunnen worden naar het buitenland toe, 

geheel in lijn met wet de theorie van democratische transitie van Mansfieldt en Snyder 

voorspelt (2002). Die autoritaire staten zouden dan de cyberexpertise die ze opgebouwd 

hebben om de macht van binnenlandse oppositiegroepen in cyberspace te beknotten 

evengoed kunnen inzetten tegen de westerse democratische landen. Zeker als ontdekt wordt 

dat die westerse staten via cyberspace oppositiegroepen versterken. 

Wat we hieruit kunnen afleiden voor cyberspace komt overeen met wat ook in de echte 

wereld  geldt: liberaal messianisme verhoogt conflict, en is voor de internationale vrede 

meestal een slecht idee. Samenwerking organiseren met deze autoritaire staten, ook rond 

cyberproblematiek zoals de cybergames tussen China en de VS, zou waarschijnlijk een 

betere strategie zijn. Indien men vanuit liberaal oogpunt cyberoorlogsvoering wil doen 

afnemen en de veiligheid in cyberspace wil verhogen, zouden staten er goed aan doen de 

liberale norm van internationale soevereiniteit goed in acht te nemen. De soevereiniteitsnorm 

uit het internationaal recht is volgens de Tallinn Manual trouwens evengoed van toepassing 

op cyberspace (Schmitt, 2013). Hoewel het argument dat men autoritaire regimes beter met 

rust laat om de eigen veiligheid niet in het gedrang te brengen op het eerste zicht eerder 

een realistisch argument lijkt, is het omwille van principes en normen zoals internationale 

soevereiniteit ook vanuit liberaal standpunt verdedigbaar om niet te gaan interveniëren als 

een andere staat voor zijn burgers de toegang tot cyberspace beperkt (Bellamy, 2010). 

Bovendien kan ook de vraag gesteld worden of de idee dat cyberspace vrij toegankelijk moet 

zijn geen vorm van Westers cultureel relativisme is, en het daarom wel juist is om dit idee 

zomaar op te dringen aan andere landen. Het belangrijkste voor ons onderzoek echter is het 

                                                           
7
 Met de exceptie dat cyberspionage niet expliciet verboden werd door dit voorstel. 
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feit dat de huidige staat van cybercensuur in de wereld ervoor zorgt dat de kans op 

cyberoorlogsvoering afneemt.  
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5. Synthese: waarom samenwerking waarschijnlijker is 

dan conflict. 

Nu we de mechanismes die tot liberale samenwerking leiden geïdentificeerd  hebben, 

moeten we nog aantonen waarom die sterker zijn dan de realistische conflictmechanismes. 

Conflict en coöperatie worden hierbij voorgesteld als twee uitersten op een spectrum. 

Hiertussen ligt een gamma aan mogelijke uitkomsten van relaties tussen staten die eerder 

conflictueus of coöperatief van aard kunnen zijn. Een uitkomst van zuivere constante 

coöperatie of constant conflict is een ideaaltype dat bruikbaar is om zaken academisch 

scherp voor te stellen, maar in de realiteit zullen onderlinge relaties tussen staten altijd een 

mix van beide zijn. De uitkomst van die mix wordt bepaald door een geheel aan causale 

krachten. Wanneer academici een bepaalde theorie van de internationale betrekkingen 

gebruiken lichten ze een of meerdere van die krachten eruit omdat ze geloven dat deze 

krachten sterker zijn dan andere en dus doorslaggevend voor de uitkomst van relaties tussen 

staten (Friedberg, 2005). Wat we in dit onderzoek willen aantonen, is dat de liberale 

krachten die samenwerking voorspellen sterker zijn dan de realistische krachten die conflict 

voorstaan. Visueel kan dit als volgt voorgesteld worden. 

 

Figuur 2-eigen figuur 

Op dit huidig moment bevinden we ons in situatie T. De huidige situatie waarbij we ons nog 

niet in een doorgedreven fase van conflict bevinden, maar ook niet van een omvattende 

samenwerking tussen staten in verband met cyberspace kunnen spreken. De plaatsing van T 

is in wezen artificieel. Er is geen academische consensus over of we ons op dit moment al 

dan niet in een situatie van cyberoorlogsvoering bevinden. Auteurs als Thomas Rid (2012) 

zeggen duidelijk van niet, terwijl anderen – zoals John Arquila (2012) - stellen dat de 

cyberoorlogen ondertussen al begonnen zijn. T dient echter als ons nuljaar van waaruit we 

verdere evoluties afleiden. In de uiteenzetting over realisme en conflict in hoofdstuk 2 is 

duidelijk geworden  dat de auteurs van deze argumenten geloven dat de toekomstige 

situatie T+1 zich aan de rechterzijde van de as zal bevinden. Wat wij willen argumenteren is 

dat T+1 zich zal bevinden ter linkerzijde. Bewust plaatsen we geen getal op het tijdsverschil 

tussen T en T+1. Het is op zich al zeer moeilijk om met behulp van theorie van de 

internationale betrekkingen correcte voorspellingen te doen. Het is geheel onmogelijk om 

exacte tijdsstippen op die voorspelling te plaatsten. We voorzien T+1 wel als een 

toekomstige situatie op de middellange termijn t.o.v. T. 

Het eerste wat we dan willen toevoegen aan deze vergelijking zijn de realistische 

tegenargumenten uit hoofdstuk 3. Deze weerleggen namelijk de realistische conflictkrachten 

waardoor T+1 logische gezien niet naar rechts opgeschoven kan worden ten opzichte van T. 
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Nu kan de ontwikkeling van cyberoorlogsvoering enkel nog leiden tot een status quo of een 

verschuiving richting coöperatie. De reden dat wij geloven dat er in de toekomst een situatie 

van significante coöperatie zal optreden, ligt in het feit dat de liberale coöperatiekrachten en 

de realistische tegenargumenten elkaar versterken. Hoewel beide theoretische standpunten  

gebruik maken van andere mechanismes om hun punt te bewijzen blijkt, zoals we dadelijk 

zullen verduidelijken, dat beide mechanismes veel raakpunten hebben. 

 

Figuur 3-eigen figuur 

Als we het realistische argument uit hoofdstuk twee bekijken waarom afschrikking zou falen 

in cyberspace zien we vier problemen: het attributieprobleem, de tegenaanvalsystemen die 

gecompromitteerd worden, het asymmetrieprobleem en het probleem van onvolledige kennis 

over elkaars capaciteiten. Op elk van deze problemen is een oplossing te formuleren met een 

complementaire werking tussen realistische tegenargumenten en liberale 

coöperatieargumenten. 

Het attributieprobleem wordt opgelost doordat aanvallende staten zichzelf kenbaar zullen 

moeten maken om een politiek doel te bereiken. Hierdoor stijgen de kosten voor de 

aanvaller en wordt dit probleem minder doorslaggevend bij een afschrikking. Als we het 

probleem dan naar het liberale paradigma verplaatsten zien we dat er hier een 

complementair gegeven bestaat: internationaal recht en meer specifiek het regime van 

toegeschreven verantwoordelijkheid. Niet alleen lost dit gegeven ook het attributieprobleem 

op, doordat staten internationaalrechtelijk verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor 

aanvallen die van hun kant komen is er een incentive om samen te werken. Het 

attributieprobleem wordt opgelost door beide gegevens en de netto uitkomst is meer 

samenwerking. 

Het tweede probleem dat we bij de realistische conflicttheoretici zagen was dat de 

tegenaanvalsystemen van een aangevallen staat gecompromitteerd zouden worden bij een 

aanval en dat hierdoor de kosten voor een afschrikkingsstrategie falen. Dit probleem kan ten 

eerste opgelost worden door andere vormen van afschrikking te gebruiken, zoals 

afschrikking door ontzegging, waarbij je de baten van je tegenstander ontzegt in plaats van 

de kosten verhoogt. Liberale theorie biedt ons nog meer redenen waarom dit geen probleem 

mag zijn. Interdependentie, zowel in als door cyberspace, zorgt ervoor dat de kost van een 

aanval door een terugslag op de aanvaller veel groter kunnen zijn zelfs als de aangevallen 

staat niet meer kan terugslaan. Bovendien is diezelfde interdependentie ook een kracht die 

tot vrede en samenwerking leidt omdat staten hun gemeenschappelijke baten ofwel samen 

zullen beschermen, of deze op zijn minst zeker niet zullen bedreigen door unilaterale acties. 

Het asymmetrieprobleem waarbij een aanvaller met lage netwerkafhankelijkheid weinig 

significante doelwitten heeft om tegen terug te slaan, wordt eveneens opgelost door de 
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tactiek van afschrikking door ontzegging. Bovendien kan er ook op conventionele wijze 

teruggeslagen worden. Opnieuw wordt dit realistische argument versterkt door een liberaal 

argument. Doordat het bestaande oorlogsrecht ook van toepassing geacht kan worden op 

cyberspace wordt het voor een potentiële aanvaller heel duidelijk op welke wijze hij een 

tegenaanval mag verwachten. Doordat de principes van collectieve veiligheid en collectieve 

verdediging eveneens toepasbaar zijn zullen dezelfde samenwerkingsverbanden die vandaag 

bestaan, ook overgedragen worden naar cyberspace. 

Het laatste probleem, dat van onvolledige kennis over elkaars mogelijkheden, wordt 

realistisch gezien opgelost doordat een aanvaller ook niet onmiddellijk al zijn capaciteiten zal 

willen prijsgeven. Bovendien zien staten het gevaar dat deze problematiek biedt voor 

escalaties wanneer er toch een aanval plaatsvindt, zoals de cyberoefeningen tussen China en 

de VS aantonen. Liberale samenwerking is dus het gevolg van dit inzicht. Dergelijke 

oefeningen geven staten een adequate wederzijdse indicatie van elkaars capaciteiten 

waardoor dit obstakel voor een afschrikking strategie wegvalt. 

Wat we hiermee wilden aantonen is dat er een wisselwerking bestaat tussen de realistische 

tegenkrachten en de liberale coöperatiekrachten. Ze versterken elkaar in hun argumentatie 

waardoor de uiteindelijke uitkomst is dat coöperatie een waarschijnlijker uitkomst is dan 

conflict. De reden waarom het liberale coöperatieargument het meest geldig is, is niet dat 

het liberale paradigma per se beter is dan het realistische. Dat is het soort paradigmatische 

vooringenomenheid waar Friedman (2005) en Katzenstein en Okawara (2001/2) voor 

waarschuwen. De reden waarom het liberale coöperatieargument het meest geldig is, is dat 

de realistische tegenargumenten die wegduwen van conflict en de liberale 

argumenten die naar coöperatie duwen complementair en interactief zijn. 

Hierboven werden er al enkele voorbeelden van wat we bedoelen opgenoemd rond 

afschrikking, maar er zijn nog meer van dergelijke linken te bedenken. Bekijken we het 

realistische conflictargument dat cyberoorlogsvoering zwakkere staten via asymmetrische 

oorlogsvoering zou toelaten om de hegemonie van sterkere staten uit te dagen. Het 

realistische tegenargument hierop maakte duidelijk dat dit niet mogelijk is, en dat 

cyberoorlogsvoering net sterkere staten relatief gezien nog machtiger maakt ten opzichte 

van anderen. Sommige van die zwakkere staten zullen echter als reactie hun geopolitiek 

gewicht ten opzichte van een potentiële sterkere agressor willen verhogen, zoals het geval 

was met Estland en Rusland. Estland wilde een beroep doen op de NAVO en hoewel die op 

het moment zelf niet tussenkwam is er ondertussen een zeer grote samenwerking rond 

cyberoorlogsvoering binnen de NAVO. Waar de samenwerking binnen de NAVO rond 

cyberoorlogsvoering begon met een zuiver realistisch idee, namelijk het verbeteren van de 

machtsbalans van Estland t.o.v. Rusland, is daar ondertussen een gamma aan liberale 

samenwerkingsverbanden uit gegroeid zoals het onderzoeken van internationaal recht en 

cyberspace, het gezamenlijk aannemen van cybernormen, gezamenlijke oefeningen, delen 

van technologie… Bepaalde aspecten van die liberale samenwerkingen verkleinen dan weer 

de kans op conflict, ook vanuit realistisch opzicht. De adaptatie van het internationaal recht 

naar cyberoorlogsvoering is, zoals al eerder vermeld, daar een van de beste voorbeelden 

van, evenals gezamenlijke militaire oefeningen met als expliciet doel meer kennis te krijgen 

over elkaars capaciteiten. Het punt is dus dat de realistische pijl in ons schema die wegduwt 

van conflict, in de praktijk de liberale pijl die naar coöperatie leidt in beweging zet en 
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versterkt. De liberale pijl versterkt op zijn beurt weer de realistische tegenkrachten die van 

conflict wegduwen. Het netto-gevolg van die interactie is dat T+1 naar links zal geduwd 

worden richting coöperatie. 

Staten hebben, terecht, ingezien welke bedreigingen de ontwikkeling van 

cyberoorlogsvoering met zich mee brengt. Ondanks het feit dat we niet geloven dat 

cyberoorlogsvoering op zichzelf tot meer conflict zal leiden, zijn wijzelf wel overtuigd van het 

grote potentieel van dit nieuw soort wapens. In deze scriptie hebben we echter aangetoond 

dat alles erop wijst dat staten prefereren de onzekerheid en bedreiging die deze nieuwe 

ontwikkeling met zich meebrengt op te lossen door middel van liberale samenwerking. 

Staten gaan samenwerkingsverbanden aan, wisselen informatie uit, en leggen zichzelf en de 

internationale gemeenschap normen en regels op. Dit soort samenwerkingsverbanden zullen 

in de toekomst waarschijnlijk enkel nog maar toenemen naarmate de technologische 

ontwikkeling van cyberoorlogsvoering voortschrijdt. 

Met deze synthese hebben we de oplossing voor onze probleemstelling: “Zal de ontwikkeling 

van cyberoorlogsvoering leiden tot meer conflicten tussen staten, zoals het realisme 

voorspelt, of is liberale coöperatie een waarschijnlijker uitkomst?” Het antwoord dat 

voortkomt uit dit onderzoek is dat liberale coöperatie inderdaad een waarschijnlijker uitkomst 

is als geopolitiek gevolg van de ontwikkeling van cyberoorlogsvoering op de middellange 

termijn. Wij willen wel nog eens de nadruk leggen op de voorwaardelijkheid van dit 

antwoord. Exacte voorspellingen zijn onmogelijk in politieke wetenschappen (Friedberg, 

2005) en dit onderzoek is uitgevoerd op een moment dat cyberoorlogsvoering eigenlijk nog 

in zijn kinderschoenen staat. Het is best mogelijk dat in de toekomst technologische 

ontwikkelingen zullen volgen die de argumenten uit hoofdstuk 3 of 4 kunnen ontkrachten. 

Het is ook zo dat in toekomstige conflicten tussen staten cyberwapens zeker een rol zullen 

gaan spelen. Alleen is het niet zo dat het louter bestaan van cyberwapens op zich meer 

conflict zal gaan uitlokken. De toekomst ziet er, afgaand op hetgeen we nu weten over 

cyberoorlogsvoering, in onze ogen optimistischer uit dan wat de realistische conflictauteurs 

voorspellen. 
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6.  Conclusie 

In dit onderzoek hebben we duidelijk willen maken dat de kans groter is dat de ontwikkeling 

van cyberoorlogsvoering voor meer coöperatie tussen staten zal zorgen dan voor meer 

conflict. Deze optimistische vaststelling wil niet zeggen dat staten de bedreiging die uitgaat 

van een vernetwerkte samenleving en de mogelijkheden van cyberoorlogsvoering niet 

bijzonder serieus moeten nemen. De interactie tussen realistische krachten die van conflict 

wegduwen en liberale coöperatiekrachten die zorgen voor samenwerking houdt ook in dat de 

realistische kant van het verhaal belangrijk is. Zo is het noodzakelijk om even hard in te 

zetten op weerbaarheid als verdediging, een afdoende afschrikkingsstrategie en voldoende 

offensieve capaciteiten als op samenwerkingsverbanden, internationaal recht en de gevolgen 

van interdependentie. Alleen op die wijze kan een duurzame internationale veiligheid 

ontstaan binnen en buiten cyberspace.  

Wil dit zeggen dat er geen cyberaanvallen meer zullen volgen vanuit statelijke hoek? We 

durven niet te zeggen dat dit het geval zal zijn. Ten eerste zullen cyberaanvallen zo goed als 

zeker deel uitmaken van conflicten die zullen ontstaan als gevolg van geopolitieke oorzaken 

los van de loutere ontwikkeling van cyberoorlogsvoering. Ten tweede is het onmogelijk te 

zeggen of er niet nog een tweede of zelfs derde Stuxnet zal volgen. We zitten qua 

cyberoorlogsvoering nog altijd in wat Richard Clarke zo passend de “trial runs” noemt (Clarke 

& Knake, p. 11). In de inleiding hebben we verwezen naar een citaat van John Kerry die 

cyberwapens de “21e eeuwse  nucleaire wapens” noemde. We kunnen hem er zelfs na dit 

onderzoek nog altijd in volgen. Nucleaire wapens bezitten een ongelofelijke vernietigende 

kracht, maar de vaststelling blijft dat zulke wapens al 69 jaar  niet meer gebruikt zijn. 

Ondertussen bestaat er wel een uitgebreid gamma aan ontwapeningsafspraken, non-

proliferatie-initiatieven en andere verdragen die samenwerking tussen landen bevorderen. 

Rond cyberwapens zal ons inziens eveneens een grote samenwerking ontstaan, die 

misschien zelfs nog groter zal zijn dan bij nucleaire wapens. In tegenstelling tot nucleaire 

wapens, die feitelijk onbruikbaar zijn wegens de tactiek van mutually assured destruction, 

zijn cyberwapens immers veel beter inzetbaar en bedreigen ze met grote urgentie 

economische belangen en nationale veiligheid overal ter wereld. Daarom zullen staten 

misschien nog meer geneigd zijn om snel een modus vivendi te vinden rond deze wapens. 

We mogen echter niet vergeten dat liberale samenwerking een leerproces is met vallen en 

opstaan. Vooraleer de samenwerking rond nucleaire wapens ten volle tot stand kwam heeft 

de wereld ook eerst Hiroshima en Nagasaki in 1945 en zeventien jaar daarna de Cubacrisis 

moeten doorstaan. De kans is dus groot dat staten eerst nog een serieuze aanvaring rond 

cyberoorlogsvoering zullen moeten meemaken vooraleer liberale coöperatie, waarvan we 

hier de mogelijkheden beschreven hebben, op de middellange termijn kan plaatsvinden. 

Academici spelen een belangrijke rol in het helpen begrijpen van hoe cyberoorlog het gedrag 

van staten kan beïnvloeden. Er is echter al teveel literatuur verschenen waarin de dreiging 

van cyberoorlogsvoering te veel overschat wordt, zonder dat echt te theoretiseren of te 

verklaren. Daarom willen wij ten slotte onszelf expliciet aansluiten bij de oproep van Timothy 

Junio (2013) om toekomstig politicologisch onderzoek rond cyberoorlogsvoering te laten 

gebeuren rond bestaande theoretische paradigma’s, zoals wijzelf hier getracht hebben. 

Alleen dan kunnen we afstappen van gehypte doemscenario’s zoals de metafoor van een 
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cyber Pearl Harbor (Gartzke, 2013) en een echt debat voeren rond cyberoorlogsvoering, ook 

in de kringen rond beleidsmakers.  
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