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Brussel, 17 februari 2023 
 

7/2023 
CONF 3 

 
 

Beste leden en sympathisanten van VIRA, 
 

VIRA nodigt u heel gaarne uit op een 
middagconferentie met broodjeslunch op 

 

woensdag 8 maart 2023 om 12u30  
(aperitief vanaf 12u00) 

met 

 

 

Miguel DE BRUYCKER 
 

Directeur van het  
Belgisch Centrum voor Cyberveiligheid 

 

“Cyberveiligheid : 
Een wereldwijde uitdaging” 

 
 

 
 

 

De kansen dat onze communicatiesystemen aan wereldwijde besmettingen worden 
blootgesteld nemen met de dag toe. Ook hier is de vrees voor een heuse pandemie dus niet 
uit de lucht gegrepen. 
Geopolitieke spanningen en cyberonveiligheid zullen ongetwijfeld op elkaar inwerken, maar  
nu al worden wij er in ons dagelijks en kleinschalig bedrijf mee geconfronteerd, soms met 
catastrofale gevolgen. 
Staan we voor ingrijpende storingen of zelfs destabiliserende omwentelingen? Hoe moeten 
we ons daartegen wapenen? Miguel De Bruycker geeft ons tekst en uitleg. 
 

De conferentie gaat zoals naar gewoonte door in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 
Brussel, metro Troon, Parking 2 Poorten, Waterloolaan 2a of BeParking, Kunstlaan 53. 
 
Voor deelname kan worden ingeschreven tot maandagmiddag 6  maart via : 

• de website van VIRA  http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit/ 

• of emailbericht naar  vira@mail.org, 

• of telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75) 
en overschrijving op rekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA van 20 € voor leden van VIRA,  
30€ voor niet-leden en 10 € voor voltijdse studenten. 
 
Ik zal u daar gaarne verwelkomen 
 
Johan SWINNEN,   
Voorzitter van VIRA 
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Miguel DE BRUYCKER 
 
Miguel De Bruycker became Managing Director of the Centre for Cybersecurity Belgium on August 
17, 2015. 
Prior to his appointment, he headed the Computer Security Incident Response Capability unit at the 
Belgian Ministry of Defence. 
Miguel De Bruycker joined the General Intelligence and Security Service of the Ministry shortly after 
writing a dissertation on Cyber Defence in 2005. In his role, he was responsible for the security of 
classified networks and the creation of the first cybersecurity unit of the Belgian Ministry of Defence. 
Since 2008, he and his cyber team have been involved in the processing of all major cyber incidents 
in Belgium.  
In his previous function, De Bruycker also headed the Cyber and CIS (Communications and 
Information Systems) Security unit of the Belgian military intelligence service.  
He studied at the Royal Military School and the Vrije Universiteit Brussel, Brussels. 

 

Volgende activiteiten van VIRA 
 

• Maandag 17 april (18u30) : Véronique JOOSTEN, Directeur Mensenrechten FOD Buitenlandse 
Zaken: “België in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties” 

• Vrijdagnamiddag  21 april : Jong VIRA : bezoek aan de NAVO-hoofdzetel 
• Mei : Prof. Alexander MATTELAER (VUB, Egmont) over Europa in een multipolaire wereld 
• Zondag 11 - woensdag 14 juni  : Studiereis naar de VN-en andere Instellingen te GENÈVE 

 
HERFSTPROGRAMMA 

 
• Ondernemen in een woelige wereld, met enkele captains of industry 
• Ambassadeur Pieter Jan KLEIWEG DE ZWAAN : ”Krachtlijnen van de Nederlandse diplomatie” 
• 60 jaar VIRA : Colloquium: “Duurzame Ontwikkeling - Agenda 2030 halfweg”  
• Objectieven  van het Belgisch EU-Voorzitterschap 
 

Lid worden van VIRA 
 
Om lid te worden van VIRA vult u het lidmaatschapsformulier in op http://www.vira-
org.be/lidmaatschap/ en schrijft u 35 € over op VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194.  
Jongeren onder de 30 j. betalen geen lidgeld.  
Er bestaat ook een formule voor bedrijfslidmaatschap, zie http://www.vira-
org.be/rechtspersoonslidmaatschap/  
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