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C Y B E R - s E C u R i t Y

Belgisch centrum voor cyberveiligheid is een feit

Eind 2012 kondigde de regering in het kader van de Bel-

gische cyberstrategie de oprichting aan van een Centrum 

voor Cybersecurity België (CCB). Sinds 10 oktober 

2014 is het CCB een feit en sinds 17 augustus 2015 heeft 

het een directeur.  Het werd opgericht bij de Kanselarij 

van de Eerste minister en staat rechtstreeks onder het 

gezag van deze laatste.

Het CCB staat voor een grote opdracht. Zijn takenpakket 
omvat onder andere het opvolgen, coördineren en uitvoeren 
van het Belgische cyberveiligheidsbeleid, het verzorgen van 
de coördinatie tussen overheden, de private en de wetenschap-
pelijke sector, het formuleren van wetgevingsvoorstellen, het 
crisisbeheer bij cyberincidenten, het vertegenwoordigen van 
België op internationaal vlak op fora voor cyberveiligheid 
en het informeren en sensibiliseren van de burgers rond cy-
berveiligheid. Het Centrum zal ook het beheer van CERT.
be (het Belgische Computer Emergency Response Team) op 
zich nemen. 

Miguel De Bruycker - Keynote

Miguel De Bruycker wordt de eerste directeur van het Cen-
trum voor Cybersecurity België. Hij kwam als beste uit de 
selectieprocedure die eind maart van start ging. De Bruycker 
(NL) wordt bijgestaan door adjunt-directeur Phédra Clou-
ner (FR). Beiden werden op 10 augustus benoemd voor een 
mandaat van 5 jaar, tot 17 augustus 2020.
Met de directie op post kan het Centrum voor Cybersecurity 
België (CCB) zijn werkzaamheden ook effectief aanvatten. 
Bedoeling is dat het CCB op termijn als nationale autoriteit 
zal toezien op de internetveiligheid in ons land. Dit betekent 
meer concrete:

het opvolgen en coördineren van en toezien op de •	
uitvoering van het Belgisch beleid op het gebied 
van cybersecurity;
vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde •	
aanpak de verschillende projecten op het vlak van 
cyberveiligheid beheren;
de coördinatie verzekeren tussen de betrokken •	
diensten en overheden, en de publieke overheden 
en de private of wetenschappelijke sector;
formuleren van voorstellen tot aanpassing van het •	
regelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid;
in samenwerking met het Coördinatie- en Cri-•	
siscentrum van de regering, het crisisbeheer bij 
cyberincidenten verzekeren;
het opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoe-•	
ring van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnor-

men voor de verschillende informatiesystemen van 
de administraties en publieke instellingen;
het coördineren van de Belgische vertegenwoor-•	
diging in internationale fora voor cyberveiligheid, 
van de opvolging van internationale verplichtingen 
en van voorstellen van het nationale standpunt op 
dit vlak;
het	coördineren	van	de	evaluatie	en	certificatie	van	•	
de veiligheid van informatie- en communicatiesys-
temen;
het informeren en sensibiliseren van gebruikers van •	
informatie- en communicatiesystemen.

Om deze taken uit te voeren, krijgt het CBB er nog 8 perso-
neelsleden bij. 

http://www.4instance.mobi/ict-security-24-09-2015.html

