
Programma: 

16.30 u.: Onthaal  

17.00 u.: Conferentie en vragenronde  

18.30 u. – 19.30 u.: Receptie   

 

Avondconferentie 
 

Geachte mevrouw, mijnheer 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een avondconferentie, georganiseerd op donderdag 
2 maart 2023 van 17.00 u. tot 18.30 u. door het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie van het 
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. 

De voortdurende evolutie van de cyberspace – die de NAVO voortaan als een volwaardig operationeel 
domein beschouwt – en van de vele uitdagingen die ermee gepaard gaan, zet België ertoe aan te investeren 
in zijn cyberinfrastructuur en -veiligheid. In deze context werd in oktober 2022 het nieuwe Cyber Command 
van Defensie opgericht, om zowel de veiligheid van de informatica- en communicatiesystemen van de 
organisatie als de cyberdefensie van onze krijgsmacht te versterken. Het Cyber Command, de staf van de 
toekomstige vijfde component van het leger, is er daarnaast op gericht een belangrijke speler te worden in 
de interdepartementale samenwerking en bij te dragen aan het uitwerken van strategische richtsnoeren 
alsook NAVO- en EU-regelgevingskaders. 

Waarom is het voor België belangrijk een Cyber Command te ontwikkelen? Wat zijn de structurele en 
organisatorische kenmerken van deze nieuwe staf? Welke huidige en toekomstige uitdagingen doen zich 
voor met betrekking tot zijn implementatie? Welke rol speelt het Cyber Command in het nationale en 
internationale ecosysteem? 

Om deze vragen te beantwoorden, verwelkomen we met genoegen generaal-majoor Michel Van 
Strythem, commandant van het Cyber Command, en professor dr. Alexander Mattelaer (VUB en 
Egmontinstituut). Zij zullen hun analyses delen van de missies van het cybercommando alsook van de 
huidige en toekomstige uitdagingen voor de implementatie ervan. 

De conferentie zal in het Nederlands en Frans plaatsvinden op donderdag 2 maart 2023 om 17 uur in 
de conferentiezaal op campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). In de conferentiezaal 
wordt een simultane vertolking in het Nederlands, Frans en Engels voorzien. Het is niet mogelijk om de 
conferentie online te volgen, maar met het akkoord van de sprekers zullen opnames van de presentaties 
achteraf beschikbaar worden gesteld op onze website. 

Gelieve u te registreren via de volgende link: www.defence-institute.be. Registratie is verplicht en moet 
uiterlijk op maandag 27 februari 2023 ontvangen zijn. 

  
 (Getekend) 

 Filip BORREMANS, ir. 

 Kol v/h Vlw stafbrevethouder 
 Directeur-generaal 
 Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 

https://www.defence-institute.be/nl/evenementen/conferentie-2023-03-02/

