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EN Miguel De Bruycker studied at the Royal Military School and the Vrije Universiteit Brussel. After
writing a vision paper on Cyber Defence in 2005, he joined the General Intelligence and Security Service
and was responsible for the security of classified networks and the creation of the first cybersecurity
unit of the Belgian Defence. From 2008 onward, he and his cyberteam were involved in the processing
of all major cyber incidents in Belgium. Mr. De Bruycker was a driving force behind the creation of the
Centre for Cybersecurity Belgium (CCB), in 2014. On August 17, 2015 he became the CCB’s first
Managing Director. In 2020 his mandate at the head of the CCB was extended for a second five-year
term.

NL Miguel De Bruycker studeerde aan de Koninklijke Militaire School en aan de Vrije Universiteit
Brussel. Na het schrijven van een visiedocument over Cyber Defense in 2005 werd hij binnen de
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid verantwoordelijk voor de veiligheid van geclassificeerde
netwerken en voor het oprichten van de eerste Cyber Security capaciteit van Defensie. Vanaf 2008
waren hij en zijn cyber team betrokken bij het behandelen van alle belangrijke cyberincidenten in België.
De Bruycker was een drijvende kracht achter de oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België
(CCB) in 2014. Op 17 augustus 2015 werd hij de eerste directeur van het CCB. In 2020 werd zijn mandaat
aan het hoofd van het CCB verlengd met een tweede termijn van vijf jaar.

FR Miguel De Bruycker a étudié à l’École Royale militaire et à la Vrije Universiteit Brussel. Après avoir
rédigé un document de sa vision sur la Cyberdéfense en 2005, il a intégré le Service général du
renseignement et de la sécurité en qualité de responsable de la sécurité des réseaux classifiés et de la
création de la première unité de cybersécurité de la Défense. À partir de 2008, lui et sa cyberéquipe
étaient impliqués dans le traitement de tous les cyberincidents majeurs en Belgique. M. De Bruycker
était l'une des force motrice de la création du Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB), en 2014.
Le 17 août 2015, il est devenu le premier directeur du CCB. En 2020, son mandat à la tête du CCB a été
prolongé pour un deuxième mandat de cinq ans.

