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Door uw redactie ben ik uitgedaagd tot het schrijven van een artikel waarin ik het 
door mij opgestelde denkkader, een raamwerk voor het denken over offensieve 
cyberoperaties uit de doeken doe. Dit zal ik doen door eerst een korte introductie 
in offensieve cyberoperaties te geven en vervolgens mijn denkkader te presenteren. 
Dit raamwerk bestaat uit een opgestelde definitie, aanvalsdoelstellingen en kriti-
sche succesfactoren van offensieve cyberoperaties. Daarnaast wordt dit raamwerk 
aangevuld met een model voor de fasering en uitvoering van offensieve cyberope-
raties. In de introductie wil ik vooral duidelijk maken dat offensieve cyberoperaties 
echt niet meer iets van de toekomst is en dat de gevolgen die dit kan hebben ook 
enorm kunnen zijn. Het denkkader is een uitkomst uit mijn scriptieonderzoek en 
mocht u verder geïnteresseerd zijn en meer willen weten over dit onderwerp, dan 
kunt u mijn scriptieonderzoek krijgen.

InlEIdIng offEnsIEvE 
CYBERopERATIEs
Door het toenemende belang van informatie 
en informatiesystemen is het niet verwon-
derlijk dat hiermee ook de kwetsbaarheid 
toeneemt van een overheid, defensie, bedrijf 
of organisatie. Voor criminelen, terroristen, 
staten of andere actoren zijn er mogelijkhe-
den bij gekomen om een tegenstander aan 
te grijpen en om bepaalde effecten te be-
reiken. Operaties in de cyberspace zijn niet 
meer weg te zetten als iets van de toekomst 
en het eerste geval van een offensieve cyber 
operatie leidt zelfs terug naar 1982 waar 
aangepaste software de controlesystemen 
van Sovjet pijpleidingen op hol liet slaan 
(Reed, 2004, pp. 267-269). Hierna blijft 
het even stil op cyber gebied om in de loop 
van de jaren negentig van de vorige eeuw 
een steeds belangrijkere rol te gaan spelen 
in internationale conflicten. Tegenwoordig 
ondervinden Westerse landen elk jaar tien-
duizenden kleine en grotere cyberaanvallen 
die vooral gericht zijn op het verzamelen 
van inlichtingen over het militaire apparaat, 
energievoorziening, luchtverkeersleiding en 
financiële marken.

Om dit verhaal van iets meer jus te voorzien 
zal ik kort een aantal internationale conflic-
ten opsommen waarin offensieve cyberope-
raties hebben plaatsgevonden. Zoals hierbo-
ven aangegeven gaat de eerste operatie terug 
naar de Koude Oorlog waarin de VS bewust 
aangepaste software voor de controlesyste-
men van oliepijpleidingen liet stelen. Gevolg 
was dat na implementatie de pompsnelheden 
veel te hoog werden en afsluiters niet meer 
werkten, wat leidde tot een veel te hoge druk 
en uiteindelijk de grootste explosie die ooit is 
waargenomen door satellieten. Buurlanden 
als India en Pakistan die constant met elkaar 
overhoop liggen en de cyberspace gebruiken 
om elkaars informatiesystemen te ontregelen 
en propaganda te verspreiden. Het conflict 
tussen de Israëliërs en de Palestijnen waarbij 
een direct verband waar te nemen is tus-
sen gebeurtenissen in de echte wereld en 
gebeurtenissen in de cyberspace. Continue 
offensieve cyberoperaties op de webser-
vers van de NATO ten tijde van de NATO 
bombardementen in 1999 op doelen van 
de Voormalig Republiek Joegoslavië in Ser-
vië en Kosovo. Het politieke conflict tussen 
China en de VS dat ontstaat na een botsing 
tussen een Amerikaans spionagevliegtuig en 
een Chinese jager in het Chinese luchtruim 
laat goed zien hoe politieke spanningen vaak 
uitmonden in offensieve cyberoperaties over 
en weer. Hierbij kregen beide partijen steun 
van hackers over de gehele wereld. Moon-
light Maze en Titan Rain, twee codenamen 
die de Amerikaanse overheid heeft gegeven 
aan een serie aanhoudende cyberaanvallen in 
1999 en 2003 tegen Amerikaanse compu-
tersystemen. Waarbij de eerste van Russische 
oorsprong lijken te zijn en de tweede van 
Chinese afkomst.

Meer recentelijk zijn de offensieve cyberope-
raties in 2007 die een deel van het Estse bank-
wezen en andere online-overheidsdiensten 
plat legden. Aanleiding was de verplaatsing 
van een Russisch oorlogsmonument. Een 

operatie die erg mooi laat zien hoe een of-
fensieve cyberoperatie ondersteunend kan 
zijn aan een grotere kinetische operatie is 
het vernietigen van een Syrische kernreactor 
in aanbouw. Alvorens Israëlische vliegtuigen 
het Syrische luchtruim binnendrongen, was 
het Syrische luchtverdedigingssysteem ge-
hackt en leek het luchtruim op de Syrische 
radars leeg en veilig. Ook in het militaire 
conflict tussen Georgië en Rusland om de 
afvallige Georgische regio Zuid-Ossetië in 
2008 zien we een nauwe coördinatie tussen 
de Russische militaire operaties en offensieve 
cyberoperaties tegen Georgische overheids-
sites. Directe betrokkenheid van de Russi-
sche overheid hierin is echter nooit aange-
toond. Het blijkt vrijwel onmogelijk om te 
achterhalen wie er daadwerkelijk achter een 
offensieve cyberoperatie zit. Dit zien we de 
laatste jaren veelvuldig terug met beschuldi-
gingen van cyberspionage aan het adres van 
de Chinese overheid, maar harde bewijzen 
ontbreken waardoor de Chinese overheid 
deze beschuldigingen hardnekkig ontkent. 
Voorbeelden hiervan zijn Ghostnet en Au-
rora. Ghostnet is een Chinees op malware 
gebaseerd spionage netwerk waarbij com-
puters in 103 verschillende landen besmet 
waren. Hiervan kan 30% gezien worden als 
high value targets. In 2010 meldt Google het 
slachtoffer te zijn van Chinese aanvallen op 
zijn netwerk gericht op het verzamelen van 
technologische informatie. Deze aanvallen 
krijgen de codenaam Aurora en na onder-
zoek blijken nog zeker 30 andere bedrijven 
uit de VS hier ook het slachtoffer van te zijn.

De laatste offensieve cyberoperatie die ik 
aanhaal is Stuxnet. Stuxnet is de naam voor 
een malware die in juni 2010 ontdekt is en 
gericht is tegen de nucleaire installaties in 
Iran. Op geïnfecteerde systemen gaat Stux-
net heel specifiek opzoek naar een bepaalde 
code en slechts wanneer die gevonden wordt, 

offEnsIEvE CYBERopERATIEs

Eerste Luitenant der Mariniers Daan Dreijer 
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nenten of de informatie hierop aan te passen 
met als uiteindelijke doel het handelen van 
opponenten te voorspellen, beïnvloeden of 
hinderen.”

AAnvAlsdoElsTEllIngEn
Offensieve cyberoperaties zijn per definitie 
gericht tegen computernetwerken en com-
putersystemen of de informatie daarop. Het 
doel van de operatie is de integriteit, authen-
ticiteit en/of beschikbaarheid van deze com-
puternetwerken en computersystemen of de 
informatie hierop te verminderen. Deze drie 
aanvalsdoelstellingen worden hieronder ver-
duidelijkt.

- Aantasten van de integriteit. Bij een 
aanval op de integriteit van een compu-
tersysteem of computernetwerk doet het 
systeem niet meer wat zijn operator wil 
dat hij doet en doet het juist wel dingen 
die de operator niet wil. Integriteit is een 
deel van het vertrouwen dat mensen in 
hun computersystemen en netwerken 
hebben; een systeem moet datgene doen 
waarvoor het bedoeld is. Een aanval op 
de integriteit probeert gegevens zo te ver-
anderen dat het computersysteem onder 
bepaalde omstandigheden niet de juiste 
resultaten of informatie geeft die het nor-
maal gesproken wel zou geven. Dit hoeft 
echter niet te betekenen dat het systeem 
niet continu operationeel is.

- Aantasten van de authenticiteit. Een aan-
val op de authenticiteit/vertrouwelijk-
heid van een computersysteem of compu-
ternetwerk of de informatie hierop is het 
toegang krijgen tot dit computernetwerk, 
computersysteem of de informatie hierop 
zonder dat dit is toegestaan. Daarnaast 
heeft authenticiteit te maken met het zijn 
van diegene die je zegt dat je bent. Een 
authentiek bericht is een bericht waarvan 
bekend is dat de partij die zegt dat zij de 
opsteller van het bericht is, ook echt de 
opsteller van het bericht is. Bij een aanval 
op de authenticiteit van informatie wordt 
de bron van de informatie verduisterd of 
vervalst.

- Aantasten van de beschikbaarheid. Een 
goed beveiligd systeem is zelfs in het geval 
van een aanval beschikbaar voor gebruik 
door haar rechtmatige gebruikers. Een 
aanval op de beschikbaarheid kan beteke-
nen dat e-mails van gebruikers niet meer 
(op tijd) doorkomen, computers van ge-
bruikers niet meer gebruikt kunnen wor-
den of dat de reactietijd van deze com-
puters veel te traag wordt. Ook kunnen 
er bepaalde diensten ontzegd worden.

KRITIsCHE sUCCEsfACToREn
Een offensieve cyberoperatie heeft drie din-
gen benodigd om succesvol te zijn:
- een kwetsbaarheid (vulnerability)

gevolgen zijn als bijvoorbeeld medische en 
financiële gegevens niet meer kloppen. Ik 
denk dat mijn punt duidelijk is: offensieve 
cyberoperaties vinden plaats en de potentiële 
dreiging is groot. Nederland wordt op dit ge-
bied langzaam wakker; sinds eind 2010 is er 
zelfs een ‘Visie op Defensie cyber operations’ 
en op 22 februari van dit jaar heeft de Neder-
landse overheid een Nationale Cyber Strate-
gie gepresenteerd. Toch is het bewustzijn op 
cyber gebied erg laag en met mijn scriptie en 
met dit artikel probeer ik dat bewustzijn te 
vergroten en met het hierna te presenteren 
denkkader een bepaalde basis te creëren om 
verder te gaan met dit onderwerp.

RAAMwERK offEnsIEvE 
CYBERopERATIEs
Zoals aangekondigd bestaat dit raamwerk 
uit een viertal zaken: een definitie, aanvals-

doelstellingen, kritische succesfactoren en 
een model voor de fasering en uitvoering 
van offensieve cyberoperaties. Voor meer in-
formatie over het raamwerk en de totstand-
koming daarvan, verwijs ik u wederom naar 
mijn scriptie.

dEfInITIE
“Operaties waarbij bewust gestreefd wordt 
om door infiltratie in computersystemen 
en computernetwerken van opponenten, 
informatie te vergaren en/of de computer-
systemen en computernetwerken van oppo-

zal Stuxnet daadwerkelijk de aanval openen 
op het systeem. De mate van verfijning van 
deze worm suggereert dat dit het werk moet 
zijn geweest van een goed gefinancierd team 
die voor een overheid werkt. De VS en Israël 
zijn hierin de grootste verdachten. Geschat 
wordt dat het nucleaire programma van Iran 
hierdoor een vertraging heeft opgelopen van 
ongeveer vijf jaar. Wanneer we Stuxnet ver-
gelijken met de Israëlische aanval op de Sy-
rische kernreactor zouden we kunnen con-
cluderen dat offensieve cyberoperaties zich 
in de afgelopen drie jaar al zo ver hebben 
ontwikkeld dat waar eerst de cyberoperatie 
een kinetische operatie in staat stelde om 
zijn doel te bereiken (het uitschakelen van 
een nucleaire installatie), men met Stuxnet 
heeft aangetoond eenzelfde doel nu ook met 
slechts een offensieve cyberoperatie te kun-
nen bereiken. 

Zo zien we dat naast relatief onschuldige 
bekladdingen van websites en het platleggen 
van bepaalde overheidsdiensten, ook hele 
industriële controlesystemen overgenomen 
kunnen worden. Voor diegene die nog niet 
overtuigd zijn van de dreiging hiervan, die 
moeten voor zichzelf maar eens gaan beden-
ken wat de gevolgen kunnen zijn wanneer 
kwaadwillende in staat zijn om in de con-
trolesystemen te komen van bijvoorbeeld 
de luchtverkeersleiding, het spoorwegennet, 
een stuwdam, waterzuiveringsinstallaties of 
het elektriciteitsnetwerk. Maar ook wat de 
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melen en naar de partij die de offensieve cy-
beroperatie uitvoert doorsturen, gegevens in 
het systeem aanpassen of zelfs vernietigen.

Ladingen kunnen geprogrammeerd zijn om 
meerdere acties te ondernemen wanneer ze 
in het systeem of netwerk van een tegenstan-
der zijn ingebracht. 
Deze acties kunnen op verschillende tijdstip-
pen plaatsvinden. Bij aanwezigheid van een 
communicatie kanaal naar de aanvallende 
partij kunnen ladingen ook op afstand wor-
den bijgewerkt. In dit geval bestaat de afge-
leverde lading uit niets meer dan een mecha-
nisme dat het systeem van de tegenstander 
scant om zo de technische karakteristieken 
hiervan te bepalen. Daarnaast bevat de la-
ding dan een update mechanisme om van 
de aanvallende partij het beste aanvalspakket 
te krijgen voor het verder uitvoeren van de 
offensieve cyberoperatie. Voorbeelden van 
vijandige ladingen zijn een ‘Trojan Horse’ 
en een ‘rootkit’.

Wanneer een lading ingevoerd is in een 
vijandig systeem kan het hier stil zitten en 
niets kwaadaardigs doen voor een bepaalde 
tijd om uiteindelijk op het juiste moment 
zichzelf te activeren. Het juiste moment 
om een lading uit te voeren kan teweeg-
gebracht worden doordat een bepaalde 
datum en tijdstip bereikt is, de lading een 
expliciete instructie via een verborgen kanaal 
ontvangt, het verkeer dat de lading monitort 
het juiste moment aangeeft of omdat er iets 
specifieks gebeurt in de directe omgeving 
van de lading.

Ladingen voor offensieve cyberoperaties 
kunnen selectief of niet-selectief zijn in het 
kiezen van hun doelwitten. Zo zullen een 
aantal ladingen van offensieve cyberoperaties 
samengesteld zijn om iedere computer waar 
ze toegang tot hebben aan te grijpen, terwijl 
ander samengesteld zijn om slechts selectief 
bepaalde computers aan te vallen.

van de aanvaller vereisen en waar zonder al te 
veel moeite toegang tot het doel verkregen 
kan worden (zoals doelen verbonden met 
het internet), zijn gemakkelijk aan te val-
len. Doelen die echter veel voorbereiding 
vragen en waar toegang tot het doel alleen 
met veel moeite en zelfs helemaal niet kan 
worden verkregen, worden moeilijk aan te 
vallen doelen genoemd. 

Op basis van de toegang tot een doelwit is er 
een onderscheid in twee soorten offensieve 
cyberoperaties te maken.
- Offensieve cyberoperaties met toegang op 

afstand (‘remote-access’). Hierbij wordt 
een offensieve cyberoperatie gelanceerd 
op afstand van het vijandelijke compu-
tersysteem of computernetwerk. De 
bekendste voorbeelden hiervan zijn cy-
beroperaties waarbij toegang tot het doel 
verschaft werd door middel van internet. 
Maar andere voorbeelden zijn toegang 
door een dial-up modem verbonden aan 
de vijandelijke computer of het binnen-
dringen van een draadloos netwerk.

- Offensieve cyberoperaties met toegang van 
dichtbij (‘close-access’). Hierbij vindt een 
offensieve cyberoperatie op het vijande-
lijke computersysteem of computernet-
werk plaats door de lokale installatie van 
hardware of software functionaliteiten 
door (bevriende) partijen die dichtbij het 
gewenste computersysteem of computer-
netwerk staan. Offensieve cyberoperaties 
met toegang van dichtbij zijn mogelijk in 
de gehele leveringsketen (‘supply chain’) 
van het ontwikkelde systeem.

lAdIng
De term lading beschrijft de dingen die ge-
daan kunnen worden wanneer een zwakheid 
in het systeem is uitgebuit. Op het moment 
dat men in het systeem van de tegenstander 
is, dan is de lading dat wat voorgeprogram-
meerde acties gaat ondernemen. Voorbeel-
den hiervan zijn programma’s die zichzelf 
kopiëren en verspreiden, informatie verza-

- toegang tot deze kwetsbaarheid (access)
- een lading die uitgevoerd moet worden 

(payload)

KwETsBAARHEId
Een aantal kwetsbaarheden die bruikbaar 
zijn voor het uitvoeren van offensieve cy-
beroperaties zijn:
- Software. Software voor applicaties of 

systemen kunnen fouten bevatten die 
per ongeluk of bedoeld zijn ingevoerd. 
Door het gebruik van deze fouten kan 
de software gebruikt worden voor andere 
doeleinden dan waarvoor het ontworpen 
was. 

- Hardware. Kwetsbaarheden in hardware 
kunnen gevonden worden in micropro-
cessors, microcontrollers, circuit boards, 
vermogensvoorziening, randapparaten 
als printers, scanners, harde schijven 
en communicatie apparatuur zoals net-
werkkaarten. Door geknoei aan dit soort 
componenten kunnen de functionaliteit 
van de component in het geheim worden 
aangepast of kunnen er mogelijkheden 
geboden worden voor het installeren van 
vijandige software. 

- Communicatiekanalen. Een aanvaller 
kan de communicatiekanalen tussen een 
systeem of netwerk en de buitenwereld 
op meerdere manieren gebruiken. Zo kan 
de aanvaller doen alsof hij een geautori-
seerde gebruiker is van het kanaal, kan 
hij het kanaal jammen of juist het kanaal 
afluisteren.

- Configuratie. Veel systemen hebben 
meerdere configuratie opties die een ge-
bruiker zelf kan instellen afhankelijk van 
voorkeuren. Hierbij wordt gemak vaak 
zwaarder gewogen dan beveiliging, wat 
ertoe leidt dat veel systemen in praktijk 
slecht beveiligd zijn.

- Gebruikers en operators. Geautoriseerde 
gebruikers en operators van een systeem 
of netwerk kunnen verleid of afgeperst 
worden om bepaalde dingen te doen.

- Service providers. Veel systemen zijn af-
hankelijk van derden die computer ge-
relateerde diensten, zoals onderhoud en 
internet, aanbieden. Een service provider 
kan omgekocht worden om zo voor de 
omkopende partij een aantal handelingen 
(bijvoorbeeld het installeren van aanvals-
software op een bepaalde doel computer) 
te verrichten bij de opponent van de om-
kopende partij.

De hierboven genoemde kwetsbaarheden 
zijn ter verduidelijking weergegeven in de 
volgende afbeelding.

ToEgAng
Om gebruik te kunnen maken van een kwets-
baarheid in een systeem moet de partij die 
de offensieve cyberoperatie uitvoert wel toe-
gang hebben tot de kwetsbaarheid. Doelen 
die relatief weinig voorbereiding van de kant 

Afbeelding ter verduidelijking van de verschillende kwetsbaarheden.
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van de opponent moet binnendringen 
en eventueel hier zelfs haar mogelijk-
heden uitbreidt alvorens daadwerkelijk 
toe te slaan.

4) Afronding. Afronding heeft betrekking 
het verwijderen van bewijs en het eva-
lueren van de voorgaande fasen van een 
offensieve cyberoperatie.

worden voordat de daadwerkelijke uit-
voering van de offensieve cyber operatie 
plaatsvindt.

3) Uitvoering. Uitvoering heeft betrek-
king op de fase waarin de aanvalsdoel-
stelling bereikt moet worden. Hiervoor 
kan het nodig zijn dat de aanvaller in het 
computersysteem of computernetwerk 

EIgEn ModEl vooR dE 
fAsERIng En UITvoERIng vAn 
offEnsIEvE CYBERopERATIEs
Dit model is tot stand gekomen op basis van 
de twee bestaande modellen, bestudering 
van vijf cases van offensieve cyberoperaties 
die plaatsvonden in de context van een in-
ternationaal conflict en aanvullingen uit de 
theorie. In bovenstaand figuur is het model 
te zien waarna de verschillende hoofd- en 
deelfasen worden toegelicht. Een aantal van 
deze deelfasen is optioneel en een aantal zul-
len voor iedere succesvolle cyberoperatie 
doorlopen moeten worden.

Dit onderzoek onderkent vier hoofdfasen, 
te weten:
1) Verkenning. Het doel van deze verken-

ningsfase is het vaststellen van wat men 
wil bereiken met deze operatie, op wie 
men dit wil bereiken en wat de kriti-
sche succesfactoren voor de offensieve 
cyberoperatie zijn. Verkenningen kun-
nen op twee manier uitgevoerd worden. 
Op de ene manier is het te bereiken ef-
fect leidend of de andere manier is het 
doelwit leidend.

2) Voorbereiding. In deze fase identificeert 
de aanvaller op basis van alle informa-
tie uit de verkenningsfase een aanpak 
voor de offensieve cyberoperatie. Deze 
aanpak wordt uitgewerkt en zal getest Ian Kirkwood

Model voor de fasering en uitvoer van offensieve cyberoperaties die hebben plaatsgevonden in de context van een internationaal conflict.
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gebeurt veelal ook voorafgaand hieraan 
door bijvoorbeeld het routeren van 
een aanval via meerdere proxy servers 
in verschillende landen. Deze deelfase 
is optioneel en vindt plaats afhankelijk 
van de intenties van de aanvaller. Er zijn 
ook gevallen te bedenken waarbij een 
aanvaller juist wil dat de opponent weet 
wie er achter de offensieve cyberoperatie 
zit.

4 b) Evaluatie. In deze fase wordt informa-
tie over de uitvoering van de offensieve 
cyberoperatie verzameld en geïnterpre-
teerd. Afhankelijk van de uitvoerende 
partij zal deze informatie slechts gedeeld 
worden binnen de offensieve partij of 
eventueel ook publiekelijk worden ge-
presenteerd.

ConClUsIE
Offensieve cyberoperaties zijn voor velen een 
relatief nieuw en onbekend fenomeen. Dat 
offensieve operaties in de cyberspace echter 
niet meer iets is van de toekomst blijkt ho-
pelijk uit artikel en zeker uit mijn onderzoek. 
Voor het denken in offensieve cyberoperaties 
heb ik geprobeerd u een kader mee te geven. 
Dit kader bestaat uit een definitie, aanvals-
doelstellingen, kritische succesfactoren en 
een model voor de fasering en uitvoer van of-
fensieve cyberoperaties die hebben plaatsge-
vonden in de context van een internationaal 
conflict. Een denkkader voor een onderwerp 
dat in Nederland nog onderbelicht is, maar 
wat naast grote dreigingen zeker ook kansen 
met zich meebrengt. Voor Nederland, maar 
zeker ook voor de Nederlandse Defensie in 
het bijzonder.

QPO

reedschappen om deze doelwitten aan 
te vallen.

2 c) Testen. Dit is de laatste fase van de voor-
bereiding en hierin wordt de malware 
getest. De omvang van deze fase kan erg 
verschillen. Zo kan deze fase bestaan uit 
het controleren of de gemaakte malware 
niet door een virusscanner wordt opge-
merkt tot het opzetten van een gesimu-
leerde omgeving die gelijk is aan die van 
het doelwit.

3 a) Binnendringen. Zolang een aanvaller 
niet in het systeem van de opponent zit, 
kan hij weinig doen behalve het onder-
breken van de beschikbaarheid van het 
doelwit tot bepaalde diensten. In het 
geval er sprake is van het onderbreken 
van de beschikbaarheid van het doelwit 
tot bepaalde diensten dan zal deze opti-
onele deelfase niet worden doorlopen.

3 b) Uitbreiden. Het identificeren en uit-
breiden van de interne mogelijkheden 
door het bekijken van middelen en 
verbeteren van toegangsrechten op de 
meer beperkte en waardevollere gebie-
den van een bepaald computersysteem 
of computernetwerk. Deze deelfase is 
ook optioneel en zal afhankelijk van de 
doelstellingen van de aanvaller worden 
doorlopen.

3 c) Actie. Dit is de fase waarin de aanvals-
doelstelling ook daadwerkelijk bereikt 
moet worden. In deze fase past de aan-
valler de computersystemen en com-
puternetwerken van opponenten en/
of de informatie hierop aan of wordt 
er informatie vergaard die zich op deze 
computersystemen en computernet-
werken bevindt.

4 a) Bewijs verwijderen. Het verwijderen of 
verbergen van elk bewijs van binnen-
dringen tot de actie. Dit hoeft niet per 
se na de actiefase plaats te vinden, maar 

Deze hoofdfasen zijn onderverdeeld in ver-
schillende deelfasen die hieronder worden 
uitgewerkt.

1 a) Doelstelling vaststellen. In deze fase 
wordt vastgesteld welk direct effect de 
aanvaller wil bereiken met de offensieve 
cyberoperatie. Hierbij kan het gaan om 
het aantasten van de integriteit, authen-
ticiteit en/of beschikbaarheid van com-
putersystemen en computernetwerken 
en/of de informatie hierop. In het geval 
dat het doelwit leidend is in de verken-
ning kan deze deelfase ook als laatste 
fase binnen de verkenning plaatsvinden.

1 b) Vijand verkennen. Zoveel mogelijk 
informatie wordt verzameld over doel-
witten die gerelateerd zijn aan de in de 
vorige fase vastgestelde doelstelling. 

1 c) Lijst met doelwitten maken. Verkenning 
van de vijand leidt tot een aantal doel-
witten die in aanmerking komen voor 
een offensieve cyberaanval. Deze lijst 
met doelwitten kan later in het geval 
van een ‘distributed attack’ worden ver-
spreid. In het geval van verkenningen 
waarbij het doelwit leidend is, staat het 
doelwit van tevoren vast en vindt deze 
fase dus niet plaats.

1 d) Doelwit verkennen. Deze fase is de ver-
kenning van het bedoelde slachtoffer. 
Door het observeren van de normale 
operaties van een doel kan bruikbare 
informatie worden ingewonnen. Deze 
fase valt nog onder te verdelen naar het 
identificeren van de drie kritische suc-
cesfactoren; een kwetsbaarheid in het 
computersysteem of computernetwerk 
van de opponent, een toegang tot deze 
kwetsbaarheid en een lading die uitge-
voerd moet worden. Wanneer er sprake 
is van een verkenning waarbij het doel-
wit leidend is, dan zal deze deelfase vaak 
de eerste fase zijn.

2 a) Aanpak identificeren. Binnen deze 
deelfase worden de methoden en ge-
reedschappen bepaald waarmee de of-
fensieve cyberoperatie uitgevoerd gaat 
worden en die ervoor moeten zorgen 
dat uiteindelijk de doelstelling bereikt 
wordt. Er zijn vele verschillende aan-
pakken mogelijk voor het uitvoeren van 
een offensieve cyberoperatie, voorbeel-
den hiervan zijn botnets, virussen en 
wormen, Denial-of-Service aanvallen, 
compromittatie van beveiligingssoft-
ware van derden en social engineering.

2 b) Aanpak uitwerken. In deze fase wordt 
de aanpak uitgewerkt en worden eigen-
lijk alle voorbereidingen getroffen voor 
de daadwerkelijke uitvoering van de of-
fensieve cyberoperatie. Deze voorberei-
ding verschillen erg per gekozen aanpak 
en kunnen variëren van het maken van 
malware tot het verspreiden van lijsten 
met doelwitten en instructies en ge-

nAwooRd BIj “offEnsIEvE CYBERopERATIEs”
Zoals gebruikelijk bij wetenschappelijke bachelor opleidingen in Europa, moet elk 
student(e) als afronding doen een onderzoeksproject. Bij het Nederlands Defensie Aca-
demie (NLDA) krijgen onze studenten – cadetten en adelborsten van alle krijgsmacht-
delen – daar negen weken de tijd voor. De eerste drie weken zijn nodig om een goede 
onderzoeksvraag te bedenken (niet gemakkelijk!) en een plan van aanpak op te stellen. 
Er is niet zo veel tijd over om het echte onderzoek te doen, een scriptie te schrijven en 
te verdedigen.
Dan is het bijzonder als met een bachelor scriptie meer gebeurd dan de nodige studie-
punten halen. In de afgelopen 12 maanden heeft een CICS scriptie een wetenschappelijke 
paper opgeleverd voor het International Command & Control Research & Technology 
Symposium in Québec, Canada, en geresulteerd in een artikel in de Militaire Spectator.
De scriptie van Daan Dreijer gaat een stapje verder. Zijn scriptie ligt al op het bureau van 
de Task Force Cyber. Hoogstwaarschijnlijk gaan zijn resultaten een bijdrage leveren aan 
de opbouw van de Defensie offensieve cybervermogen. Proficiat!
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