
CDSCA 2017 in 10 punten 
 
 

I. 270 personeelsleden waarvan 262 ambtenaren en 8 militairen ten dienste van Defensie 

II. 34 miljoen euro jaarlijks budget 

III.  25 maatschappelijk assistenten, beschikbaar op 36 verschillende plaatsen, in de regionale bureaus van de 

Sociale Dienst en de eenheden, voor professionele hulp en advies voor het personeel en de families. 

IV. 5666 dossiers bij de dienst vakantie - toerisme aangepast aan de sociale behoeften van het Departement, van 

zijn personeel en andere begunstigden, goed voor een omzet van ruim 4 miljoen euro 

V. 8 officieel erkende bedrijfskinderdagverblijven die 327 kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen opvangen. 

VI. 3.243 woningen, verspreid over 62 complexen in België, ter beschikking gesteld van het personeel van 

Landsverdediging , met de hulp van 37 beheerders  

VII. 40 nieuwe logementen voorzien tegen 2021 in Zaventem aan Hoofdkwartier Evere . 

VIII. 537.416 euro socio-commerciële leveringen aan de troepen in operatie , op oefening en aan de Belgische 

detachementen in het buitenland. 

IX. 14.991aangesloten verzekerden bij de hospitalisatieverzekering DKV 

X. Meer dan 30.000 klanten ingeschreven in de webshop voor meer dan 3,14 miljoen bezochte pagina’s 

 

 

Meer info : http://www.cdsca-ocasc.be of  dienst INFOCOM : 02/264 60 60 



Voorstelling van de Dienst 
 
 
De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging is een autonome overheidsinstelling 
(parastatale van type B), opgericht door de wet van 10 april 1973. 
Deze instelling met sociale opdracht en haar personeel staan onder de rechtstreekse voogdij van de Minister van Landsverdediging en maken 
door de aard van haar actie,  noodzakelijk deel  uit van het Departement. 
 
De CDSCA werd opgericht om te beantwoorden aan de verwachtingen en de individuele en collectieve behoeften van  het personeel van 
Landsverdediging, alsook van het gepensioneerd personeel van Landsverdediging en van hun gezinnen (de rechthebbenden), enerzijds, en van 
de staf en de eenheden in België en in het buitenland, anderzijds.  
De CDSCA spant zich in om te allen tijde en overal , naargelang de behoeften, een gevarieerd gamma kwaliteitsvolle  goederen en sociale en 
culturele diensten aan te bieden. 
 
Het beleid van de instelling wordt verzekerd door een Beheerscomité bestaande uit veertien personen,  die paritair de  autoriteiten  en de 
representatieve syndicale organisaties vertegenwoordigen.  
Op deze manier kan op maximale en gecontroleerde wijze het welzijn van de rechthebbenden verzekerd worden. 
De Minister van Landsverdediging en de Minister van Financiën zijn elk vertegenwoordigd door een Regeringscommissaris en beschikken over 
een vetorecht. 
 
De fundamentele taken van de CDSCA worden bepaald door zijn wettelijk kader (artikel 3§1) dat preciseert dat "De Centrale Dienst tot opdracht 
heeft  te voorzien in de sociale en culturele behoeften van het personeel van het Ministerie van Landsverdediging".  
 
De opdrachten en organisatie worden bepaald door de Minister van Landsverdediging overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 januari 1978. 
In functie van de behoeften van het Departement, van de bijzondere wensen van het personeel en van de gepensioneerden van Landsverdediging 
alsook van hun gezinnen , dient CDSCA zich permanent aan te passen. 
Om zo goed mogelijk aan zijn opdrachten te kunnen beantwoorden,  heeft de CDSCA het voordeel te genieten van een soepele structuur  dankzij 
zijn aparte rechtspersoonlijkheid alsook dankzij zijn permanent beschikbaar burger- en militair personeel  waarvan het kernwoord  “Dienen” is. 
Inderdaad, een groot aanpassingsvermogen is onontbeerlijk zowel om te beantwoorden aan de behoeften die de verschillende en vaak 
onverwachte opdrachten van een Departement in constante herstructurering met zich meebrengen als om voldoening te schenken aan de 
gezinnen of de eenheden en diverse Detachementen in operatie of op oefening in België en in het buitenland. 
 
 



Organisatie 
 
 
Om zijn huidige taken te vervullen, is CDSCA opgesplitst in operationele directies met enerzijds een sociale pijler en een socio-commerciële pijler 
anderzijds. 
 
Momenteel spitsen de opdrachten van CDSCA zich voornamelijk toe op de volgende operationele en sociale domeinen: 

· Sociale dienst en familiale ondersteuning 
· Erkende bedrijfskinderdagverblijven K&G/ONE 
· Sociale en culturele hulpverlening (Welfare) en commerciële leveringen (Goederen en Diensten)  aan de eenheden in België , tijdens de 

operaties, op oefening of in buitenlands garnizoen. 
· Huisvesting met sociaal karakter in België 
· Sociale vakanties in België en in het buitenland. 
· Hospitalisatieverzekering ten voordele van het gepensioneerd personeel van Landsverdediging en van hun gezin. 

 
Er werd er een uitbreiding van de dienstverlening opgenomen in  een 1ste ontwerp van nieuw KB  dat in 2014 werd goedgekeurd  door het 
Beheerscomité (Goedkeuring 12 maart 2014) . De aanpassing van het KB werd nadien evenwel uitgesteld in functie van het regeringsakkoord van 10 
oktober 2014 dat een werkgroep onder toezicht van de minister van Defensie belastte een evaluatie maken van de voor- en nadelen van een 
structurele toenadering tussen het IV-NIOOO en de CDSCA . Het eindverslag werd einde 2015 aan de regering overgemaakt . 
 
Inzonderheid ging het om een toevoeging van gerechtigde personeelsleden van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut  voor 
oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers en het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. 
 
 
Het ontwerp van nieuw KB voorzag ook in het aanbieden van sociale en promotionele voordelen (BENEFITS) aan het actief en 
gepensioneerd personeel van het Departement. 
 
Anderzijds , werden de voorstellen in dit rapport goedgekeurd en opgenomen in het Strategisch Plan van Defensie  
(akkoord Ministerraad van 20 juli 2016)  waardoor andere opdrachten van de Dienst gedeeltelijk worden herzien 
 

 de afschaffing per 31.12.2016 van de sociale en culturele steun van het type Welfare die inmiddels werd uitgevoerd 
 overdracht van de “reisbureau”activiteiten  oorspronkelijk gepland tegen einde 2017 werd met ingang van januari 2017 uitbesteed aan 

OMNIA TRAVEL voor de bookingen ZOMER 2017. 
 



Daarnaast werd per 31.12.2017 de levering van goederen en taksvrije goederen in operaties en in oefening of gelegen op Duits grondgebied 
stopgezet. 
Ten slotte zal de CDSCA tegen 01.01. 2019 geen beroep meer kunnen doen op gedetacheerd militair personeel voor de uitvoering van haar 
opdrachten. 
Als begunstigden van de CDSCA werden de categorieën van VETERANEN en militairen van de carrière BDL ( beperkte duur) toegevoegd. 
 
Het nieuw ontwerp KB ( evenals het Verslag aan de Koning) werd door Beheerraad  CDSCA in 2016 in haar verschillende vergaderingen 
besproken en verfijnd. De finale goedkeuring werd  ondertussen gegeven op 25 januari 2017 en met het Verslag aan de Koning op 04 mei aan 
de Inspectie van Financiën doorgestuurd .  
 
Vervolgens zal het KB nog voorgelegd moeten worden aan de syndicale overlegcomités , de Raad van State en is de goedkeuring nog vereist 
van de Ministers van Financiën en Ambtenarenzaken. 
 
Om de huidige taken uit te voeren worden de operationele directies ondersteund door de administratieve en logistieke diensten van de 
instelling :  
 

 Human Resources 
 Budget en Financiën 
 Interne Audit 
 Logistiek  (aankopen – beheer van de voertuigen) 
 Juridische Dienst  en  Overheidsopdrachten 
 Werken en Onderhoud onroerende goederen 
 Synthèse Dienst  (Quality Control Logementen) 
 Informatica 
 Communicatie et Public Relations 

 
 
 
ORGANOGRAM: http://cdsca-ocasc.be/nl/organogram  
 
Bovendien en in het belang van de rechthebbenden , onderhoudt de CDSCA nauwe banden met de sociale instellingen van de NATO – landen. 
Semestriële ontmoetingen worden met dit doel georganiseerd  in het kader van het  Comité de Liaison International Militaire et Social (CLIMS). 
 



Het Hoofdbestuur van de CDSCA is sedert december 2001 gevestigd in het Kwartier Koningin Astrid   (Blok F ) te Neder-Over-Heembeek.  
CDSCA beschikt eveneens over regionale antennes van de Sociale Dienst en contactpersonen die zich over het gehele  grondgebied bevinden  
teneinde  zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de verschillende behoeften van de rechthebbenden. Ook kan melding gemaakt worden 
van het feit dat er nog altijd een geregelde aanwezigheid van de instelling bestaat bij onze Oudgedienden die in de BRD zijn gebleven na het 
vertrek van onze troepen uit de Belgische zone in dit land. 



 
 

 

Het beheerscomité Jaar 2017 
 

 
Het huidig Beheerscomité is samengesteld uit een voorzitter en dertien leden, benoemd in februari 2015 voor een periode van 4 jaar. De Generaal o.r. , 
François FLORKIN werd aangeduid als nieuwe voorzitter. 
 
Twee Regeringscommissarissen ( Defensie & Financiën) maken eveneens deel uit van het Beheercomité. 
 
 
De Voorzitter wordt benoemd bij koninklijk besluit op voorstel van de Minister van Landsverdediging voor een mandaat van acht jaar. 
De leden worden benoemd bij ministerieel besluit voor een mandaat van vier jaar (2015-2019). 
Het Comité bestaat paritair uit vertegenwoordigers : 

 
a. van de Overheid afkomstig van de volgende diensten 

 een voorzitter benoemd bij Koninklijk besluit op voorstel van de Minister van -Landsverdediging 
 twee afgevaardigden van DGHR 
 twee afgevaardigden  DGMR  
 een afgevaardigde CCab CHOD 
 een afgevaardigde ACOS - O&T 

 
b. van de syndicale organisaties 

 een afgevaardigde ACMP-CGPM 
 twee afgevaardigden ACOD-CGSP 
 twee afgevaardigden CSC-ACV 
 twee afgevaardigden VSOA-SLFP 

 
(zie huidige samenstelling https://ocasc-cdsca.be/nl/organisatie/beheerscomite ) 
 
 
 

Tijdens het jaar 2017 werden 5 algemene vergaderingen gehouden van het Beheercomité 
 
 
 

1. 25 januari 2017 
Goedkeuring van de nieuwe tekst van het KB 10 Jan78 zoals herzien door de Werkgroep “Taken en Opdrachten CDSCA” 



 
 

 
 

2. 23 maart 2017 
 

 Goedkeuring van de 1ste begrotingsaanpassing 2017 
 Goedkeuring van het bouwproject OASIS voor de bouw van 40 logementen te Evere/Zaventem met wijziging naar 34 logementen 

en 12 studio’s 
 Goedkeuring van de geactualiseerde tekst van het KB 10 Jan78  en het Verslag aan de Koning 

 
 

3. 11 mei 2017 
 

 Goedkeuring van de Rekeningen 2016 en voorafbeelding Begroting 2018 
 Goedkeuring van de constructie van 3 nieuwe logementen in het Vakantiecentrum Cascatelles te Spa 

 
 

4. 28 september 2017 
 

 Goedkeuring van de 2de begrotingsaanpassing 2017 en van de initiële begroting 2018 
 

5. 30 november 2017 
 

 Vastleggen van het Personeelsplan 2018  
 Goedkeuring van de aanpassing de initiële begroting 2018 
 Goedkering van oninvorderbare schulden 



De CDSCA in het kort en in cijfers 
Het Personeel ( toestand op 31 december 2017) 

 









 

 

 

 

 

 



JAARREKENINGEN 2017 

 
 

BILAN / BALANS 2016 ‐ 2017 

    
   BIL 2016  BIL 2017    

Subside MDN  5.394.000,00 5.435.000,00 Toelage MLV 

Loyers Logements  18.105.666,39 18.434.226,72 Huren Huisvesting 

Vacances  5.138.520,56 3.847.307,39 Vakanties 

Biens & Services  657.281,24 873.727,44 Goederen & Diensten 

Assurance Hospitalisation Pensionnés  2.412.980,27 2.946.149,24 Hospitalisatie Verzekering Gepensionneerden 

Maisons d'enfants  875.948,54 886.367,30 Kinderdagverblijven 

Autres (OCASC)  598.638,90 370.404,77 Andere (CDSCA) 

TOT Rec Propres  27.789.035,90 27.358.182,86 TOT Eigen Ontvangst 

TOT RECETTES EXPLOITATION  33.183.035,90 32.793.182,86 TOT EXPLOIT ONTVANGSTEN 

 
Personnel  14.110.403,39 13.587.340,39 Personeel 

Biens & Services  599.333,86 787.063,29 Goederen & Diensten 

Assurance Hospitalisation Pensionnés  2.409.545,02 2.967.606,63 Hospitalisatie Verzekering Gepensionneerden 

Vacances  3.798.820,60 2.839.493,14 Vakanties 

TOT Achats Revente  6.807.699,48 6.594.163,06 TOT Ankopen Wederverkoop 

Entretiens  457.407,71 444.676,12 Onderhoud 

Rénovation LOG/VAC  5.868.865,54 5.378.011,66 Renovatie LOG/VAC 

Matériel  382.425,02 396.214,79 Materiaal 

Fonctionnement  852.434,98 869.256,42 Werking 

Energie  447.656,50 462.746,95 Energie 

Frais financiers  667.929,47 639.485,87 Financiële kosten 

Taxes  1.019.974,38 2.097.403,54 Taksen 

TOT Frais Exploitation  9.696.693,60 10.287.795,35 TOT Exploitatiekosten 

TOT DEP EXPLOITATION  30.614.796,47 30.469.298,80 TOT EXPLOIT UITGAVEN 

 

RES BUDG EXPLOITATION  2.568.239,43 2.323.884,06 BUDG RES EXPLOITATIE 

 
Non Budgétaire  3.886.358,89 2.757.263,51 Niet‐Budegttair 

Résultat exploitation  ‐1.318.119,46 ‐433.379,45 Exploitatieresultaat 

 
Ventes Biens  1.931.200,00 976.562,00 Verkoop eigendommen 

Remboursements  prêts sociaux  280.120,77 250.753,79 Terugbetaling Sociale leningen 

TOT RECETTTES PATRIM  2.211.320,77 1.227.315,79 TOT PATRIM ONTVANGST. 

Nouvelles constructions      Nieuwbouw 

Investissements immobiliers  981.748,89 1.405.673,48 Onroerende investeringen 

Investissements matériel  192.740,80 188.981,95 Investeringen materiaal 

Octroi Prêts sociaux  232.510,55 202.662,04 Toekenning Soc leningen 

Emprunts Etat (capital)  1.055.582,04 1.076.599,09 Staatsleningen (Kapitaal) 

TOT DEPENSES PATRIM  2.462.582,28 2.873.916,56 TOT PATRIM UITGAVEN 

RESULTAT PATRIMONIAL  ‐251.261,51 ‐1.646.600,77 PATRIMONIAAL RESULTAAT 

 

RESULTAT BUDGETAIRE  2.316.977,92 677.283,29 BUDGETTAIR RESULTAAT 

   

 



 

 



Website, Webshop en nieuwsbrief 

In het jaar 2017 breidt Infocom haar aanbiedingen in de webshop steeds verder uit. Er wordt een 

samenwerking opgestart met o.a. Lampiris, Securitas, Disneyland Paris, Bizobike, Adventure Valley 

Durbuy, … Er werden tevens groepsaankopen georganiseerd voor grote evenementen en spektakels 

waaronder Apassionata, Cirque du Soleil, Nuit des Choeurs, Night of the Proms, de boekenbeurs,… 

 

 

Half juli neemt de dienst Infocom nog een tweede private partner voor het aanbieden van allerlei 

voordelen onder de arm, nl. Corporate Benefits. Omdat Corporate Benefits Benelux een onderdeel is 

van Corporate Benefits GMBH, de grote marktspeler van personeelsvoordelen in Duitsland, kan 

CDSCA kortingen aanbieden van internationale brands en retailers zoals Zalando, Adidas, Samsung, 

Apple,… 

In september 2017 besluit het kabinet van Defensie, tevens het kabinet van Ambtenarenzaken, dat 

bij de aanbiedingen aan de militairen (via CDSCA) en de aanbiedingen aan de ambtenaren (via FED+) 

veel overlappingen zijn. Er wordt beslist dat de voordelen voor de personeelsleden van Defensie en 

de voordelen voor de ambtenaren op een gemeenschappelijk voordelenplatform, beheerd door een 

private aanbieder, zullen gepubliceerd worden. Er wordt een werkgroep met medewerkers van de 

dienst Infocom en medewerkers van FED+ opgericht om een gezamenlijk bestek op te stellen voor 

het uitschrijven van een overheidsopdracht. Het voordelenplatform moet actief zijn tegen begin 

2018 ( ondertussen verschoven naar het najaar van 2018) . 

 

 STATISTIEKEN 2017 WEBSHOP CDSCA: 

   



 STATISTIEKEN 2017 WEBSITE CDSCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties 

In samenwerking met de Sociale Dienst en de dienst ‘prepress’ van Fedopress kregen de flyers 

‘Sociale Dienst’ en ‘Vergoedingspensioen’ een modernere look. 

 

Ook de brochures van de afdeling Vakanties waren toe aan een nieuwere en frissere look. Hiertoe 

lanceerde de dienst Infocom een wedstrijd om een nieuwe lay‐out te bepalen. 2 firma’s dienden een 

offerte en enkele ontwerpen in. De voorstellen werden door een jury beoordeeld aan de hand van de 

volgende criteria: creatief concept, budget en referenties. Een ontwerp van de firma Brandle kwam 

als beste uit de bus.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opendoor & Events 

Infocom nam met haar infostand deel aan 8 verschillende opendoors en events van Defensie. 

Jaarlijks nemen we deel aan de Open Campus Days van Saffraanberg en van de Militaire School te 

Brussel. In 2017 waren ze ook aanwezig op de 4‐daagse van de Ijzer, de Mars van de MESA, de 

opendeurdag van het ATCC Semmerzake, de Helidays in Beauvechain, het Sinterklaasfeest van de 

15W te Melsbroek en de Christmas Happening van het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere. 

De dienst Infocom organiseerde op 23 september 2017 een familiedag voor de personeelsleden van 

Defensie, CDSCA en het Nationaal Geografisch Instituut. Ongeveer 1000 deelnemers zakten onder 

een stralende zon af naar Plopsa Coo. De deelnemers konden die dag het park bezoeken aan een 

extra voordelig tarief. Er werd tevens een Defensiezone in het park ingericht met standen van 

partners o.a. Smart Repair, Philips en het Nationaal Geografisch Instituut. De deelnemers konden 

deelnemen aan een zoektocht door het park en voor de jongste deelnemers was er een 

kleurwedstrijd . Elke deelnemer kreeg een voucher t.w.v. € 5 om vrij te besteden in de horecapunten 

en de shops in het park. 

Infocom maakte ook afspraken met de afdeling Vakanties zodat de deelnemers een overnachting aan 

voordelig tarief konden boeken in de CDSCA‐vakantiecentra van Spa. 



 

 

 

Sponsoring 

CDSCA sponsorde verschillende (gala)concerten, opendoors, bals van Defensie voor een totaalbedrag 

van € 2.711 door aankoop van toegangskaarten of advertentieruimte in programmaboekjes. 

In 2017 werden 3 reischeques uitgeschreven met een totale waarde van € 300. Deze cheques waren 

de hoofdprijs voor de tombola van de Christmas Happening in het Kwartier Koningin Elisabeth te 

Evere. 

 

Relatiegeschenken en Gadgets 

Infocom ontwierp een blocnote op formaat A5 en formaat A6 als relatiegeschenk. 

 



SOCIALE DIENST  

  

  

a. Voorstelling dienst  
  

  

1) Missie  
  

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons 

cliënteel.   
 

2) Visie  
  

Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt en dé referentie op sociaal vlak, op basis van een kwaliteitsvolle hulpverlening en expertise, 

inspelend op een veranderende omgeving.  

  

3) Waarden  
  

• Mensgerichtheid.  

• Beschikbaarheid  

• Transparantie  

• Vertrouwelijkheid  

• Autonomie  

  

  

  



b. Personeel  
  

   NIV A  NIV B  NIV C  NIV D  TOTAAL  

STATUTAIR 

PERSONEEL  
6 21 2 0 29 

CONTRACTUEEL 

PERSONEEL  
 5 1 1 7 

   OFFR  OOFFR  KPL/SDT       

MILITAIR 

PERSONEEL  
1 3 0  4 

ALGEMEEN TOTAAL   40 

  

  

  

c. Begroting (in duizenden euro)  
  

Jaar  Subsidie Defensie Personeelskosten  

2017 2.451 2.848,5 

2016 2.428,0 2.758,9 

2015 2.410,9 2.731,2 

2014  3.322,1 2.043,5  

2013  3478,8 2778,9  

2012  3361,8 2700,7  

2011  3878,2 3056,4  

2010  3605,1 2721,5  

2009  3490,5 2771,1  

2008  3247,9 2596,5  

  

  



 

d. Acties 2017 
  

1) Administratieve bijstand  

Het cliënteel kon bij de Sociale Dienst terecht voor het verkrijgen van een brede waaier aan informatie en advies.  

De eerste zorg van de maatschappelijk assistenten was hierbij het geven van correcte en actuele informatie.  

Vaak werd er ook doorverwezen naar en samengewerkt met andere diensten binnen en buiten Defensie zoals DGHR, PDOS, OCMW’s,….  

  

Veelgestelde vragen situeerden zich rond rust –en overlevingspensioenen, vergoedingspensioenen, overlijden, ziekte en invaliditeit, 

echtscheiding, samenwonen, handicap,…  

  

2) Juridisch advies  

In 2017 beschikte de Sociale Dienst over 1 Franstalige en 2 Nederlandstalige juristen., met zitdagen te Leopoldsburg, Brugge, Peutie,Neder-

Over-Heembeek, Namur, Liège en Marche-en-Famenne.  

  

Deze gaven in eerstelijns juridisch advies over onderwerpen als huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwonen, echtscheiding, erfrecht en 

afhandeling van de nalatenschap, wettelijke regelingen bij financiële moeilijkheden,…  

  

Voor het pleiten voor een rechtbank diende men een beroep te doen op een eigen advocaat.  

 

 

2014 2015 2016 2017 
Consultaties 

    Frans 139 97 117 126 

Nederlands 313 175 90 99 

Eindtotaal 452 272 207 225 
 

  

3) Bijstand bij ziekte, ongeval of overlijden   

In bepaalde gevallen, zoals bij een ernstig ongeval of overlijden tijdens buitenlandse zending, werd de Sociale Dienst ingeschakeld bij het 

melden van het slecht nieuws aan de partner of de familie van het slachtoffer.  

Daarnaast werd hierbij ook voorzien in de opvang van het slachtoffer en zijn familie, hulp bij de afhandeling van allerlei administratieve zaken 

(vb. aanvragen voor overlevings- en vergoedingspensioen, begrafenisonkosten, Militaire Fondsen,…) en verdere psychosociale 

ondersteuning (o.a. begeleiding bij rouw).  

  



4) Advies aan de (militaire) autoriteiten  

Het personeel van Defensie kon in 2017 op de Sociale Dienst een beroep doen voor het verkrijgen van een sociaal verslag, gericht aan de 

(militaire) autoriteiten, in het kader van:  

a) Mutatie wegens sociale redenen  

b) Toekenning van dienstfaciliteiten wegens sociale redenen   

c) Toekenning van een logement in het militair kwartier wegens sociale redenen  

d) Vrijstelling van de verbruikskosten in een logement in het militair kwartier wegens sociale redenen  

e) Vrijstelling van buitenlandse zending (Ops) wegens sociale redenen  

f) Repatriëring/ontscheping wegens sociale redenen  

g) Aanvraag tot terugbetaling van buitengewone kosten wegens een dringende terugroeping uit het buitenland wegens dwingende 

familiale of sociale redenen  

 

  Aantal gegeven adviezen 

 

2014 2015 2016 2017 

Mutatie 218 168 120 113 

Toekenning/verlenging van dienstfaciliteiten 56 53 65 52 

Logement 55 77 46 35 

Annulatie van een aanduiding van ambtswege 
  

18 23 

Ops 20 22 8 10 

Vrijstelling vormingskosten 1 1 
 

1 

Eindtotaal 350 321 257 234 



 

 

5) Financiële ondersteuning  

  

Ook in 2017 beschikte de Sociale Dienst over de nodige middelen voor het verlenen van concrete financiële steun onder de vorm van een 

gift, sociale lening of voorschot.  

Als basisprincipe gold dat de vraag tot financiële hulp slechts werd toegekend wanneer er sprake was van ‘financiële nood’ tengevolge van 

een tijdelijke, onvoorziene en/of uitzonderlijke situatie.  

  

Daarnaast bleef het systeem van het toekennen van leningen voor huurwaarborg en/of huishoudinrichting op forfaitaire basis behouden (= 

automatische toekenning op basis van vaste criteria).  

  

Verder kon men een beroep blijven doen op de Sociale Dienst voor het opstarten van budgetbegeleiding, budgetbeheer of 

schuldbemiddeling (enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië).  

  

Aantal tussenkomsten 

 

2014 2015 2016 2017 

Giften 32 18 22 16 

Voorschot 21 18 18 12 

Huurwaarborg 52 46 44 39 

Sociale lening 106 100 85 66 

Huishoudlening 37 31 35 30 

Eindtotaal 248 213 204 163 
 

  

Bedrag tussenkomsten 

 

2014 2015 2016 2017 

Giften € 11.569 € 4.321 € 9.218 € 6.881 

Voorschot € 29.361 € 23.698 € 29.796 € 20.216 

Huurwaarborg € 56.231 € 47.027 € 46.342 € 38.954 

Sociale lening € 102.047 € 73.052 € 70.149 € 50.542 

Huishoudlening € 114.615 € 97.342 € 108.155 € 108.858 

Eindtotaal € 313.823 € 245.441 € 263.660 € 225.451 



 

6) Voorbereiding op het pensioen  

  

Het initiatief om informatiesessies te organiseren ten voordele van het personeel van Defensie dat de pensioenleeftijd bereikte, werd in 2017 

verlengd.  

De infodagen werden in de periode maart-mei, gespreid over twee dagen, georganiseerd te Zeebrugge, Leopoldsburg, Peutie, Florennes en 

Marche-en-Famenne. Hierbij kwamen thema's aan bod zoals de pensioenen, erfopvolging, testament, seksualiteit en gezonde voeding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal verstuurde uitnodigingen 

 

2015 2016 2017 

Burger 545 522 497 

Militair 1698 1758 2226 

Eindtotaal 2243 2280 2723 

Totaal aantal deelnemers (militair+burger+partners) 

 

2015 2016 2017 

Dag 1 924 1115 1843 

Florennes 110 138 181 

Leopoldsburg 157 157 417 

Marche 201 200 347 

Peutie Frans 97 123 202 

Peutie Nederlands 161 268 365 

Zeebrugge 198 229 331 

Dag 2 907 978 1677 

Florennes 110 116 171 

Leopoldsburg 157 132 396 

Marche 201 155 334 

Peutie Frans 96 113 180 

Peutie Nederlands 162 246 290 

Zeebrugge 181 216 306 

Eindtotaal 1831 2093 3520 

Aantal personen deelgenomen 

 

2017 

Militair + Burger 1578 

Partners 299 

Eindtotaal 1877 



Vakanties CDSCA 
2017 betekende het einde van het CDSCA reisagentschap zoals beslist door het Beheerscomité in 2016.  

De lopende reserveringen bij de verschillende touroperatoren werden nog wel afgewerkt . Maar vanaf de zomer 2017 dienden de trouwe klanten zich tot 
OMNIA TRAVEL te wenden om nog te kunnen genieten van kortingen tot 5% in de brochures van de touroperatoren 

KRETA kende in 2017 een heropleving door aangepaste bookingsperiodes  en vroegbookkortingen. Ook de CLIMS jongeren vakanties kende een stijgend 
succes. 

Twee brochures werden uitgebracht  Winter 2016‐17 (20pp) en Zomer 2017 (64pp) verspreid respectievelijk op 20.000 en 23.000 exemplaren  . De 
bestemmingen werden gepromoot in 17 nieuwsbrieven met een totaal bereik van bijna een half miljoen lezers. 

 
 

                                                                                                



Begroting (in duizenden euro) 

 
Omzetcijfers 

   

Jaar  Toelage 
MLV 

Centra 
BEL 

Hotel 
Middelkerke

Hotel 
Kreta 

Appartementen 
BEL & Buitenl 

Jongeren
Clims 

Reis 
Agentschap Totaal 

2017  156.000  1.186.567 571.905 1.156.088 187.749  482.445 302.832 4.043.586
2016  156.000  1.438.358 614.289 1.024.759 221.309  380.676 1.485.489 5.320.880
2015  155.100  1.252.696 609.423 1.209.059 206.917  498.748 1.612.520 5.544.463
2014  923.401  1.175.672 669.395 1.408.801 219.543  462.360 1.827.465 6.686.637
2013  998.075  1.212.004 570.544 1.263.522 201.131  543.246 2.184.777 6.973.299
2012  334.647  1.234.547 612.479 1.180.710 281.387  453.164 2.234.854 6.331.788

    
 

 

 

 

 

 

         



Logementen CDSCA 
 
 
 
 
Opdracht 
 
Met een vastgoedpark van  3.243 woningen, verspreid over 62 complexen over het nationaal grondgebied, en  met maximale capaciteiten voorzien 
in de specifieke behoeften inzake huisvesting. Dit meer bepaald door het verhuren van woningen en het onderhoud van het vastgoedpark 
(renovatie, bouw en eventueel aankoop van nieuwe woningen). 
De huidige bezettingsgraad bedraagt ruim 96 % waarvan 72 % actieve militairen en rechthebbenden. 
 
Visie 

 
De directie Huisvesting van de CDSCA, bijgestaan in haar opdracht door de dienst Werken, wil aan de CDSCA gerechtigden een optimale en 
kwaliteitsvolle huisvesting verzekeren en dit aan een redelijke prijs die lager ligt (gemiddeld 20%) dan de prijs van de plaatselijke immobiliënmarkt, 
rekening houdend met de sociale, constant evoluerende situatie.  
 
In deze optiek tracht de CDSCA de onderhouds- en renovatiewerken te optimaliseren, woningen en gronden die nutteloos zijn geworden voor de 
gerechtigden te verkopen, rekening houdend met de evolutie en de verspreiding van de militaire eenheden. Bovendien en rekening houdend met 
de verschillende fasen van de herstructurering van de strijdkrachten, voorziet de CDSCA eveneens nieuwe bouwprojecten, daar waar de 
autoriteiten een behoefte eraan vaststellen. 
 
De voorbije jaren werden er 80 nieuwe woningen gebouwd in diverse complexen. Een bouwproject “OASIS” van 40 nieuwe woningen in 
EVERE/ZAVENTEM is in uitvoering. De eerste grondwerken werden uitgevoerd in september 2017.De firma KUMPEN werd op 30 november 
door het Beheerscomité aangeduid voor de uitvoering van deze overheidsopdracht (inmiddels gestart op 02 mei 2018). 
Einddatum van de werken is voorzien voor 2021. 
 
 
Tevens werden belangrijke sommen geïnvesteerd in isolatiewerken van de huurwoningen in Leopoldsburg , aan de Belgische Kust en te Aye ( 5 
overheidsopdrachten op 28 september 2017 goedgekeurd door het Beheerscomité voor een totaal van bijna één miljoen € ! ). 
Het Beheerscomité keurde op 11 mei 2017 een investering van ruim 341.000€ goed voor de bouw van drie nieuwe logementen in het 
Vakantiecentrum Cascatelles te Spa evenals een bedrag van 358.000€ voor de vernieuwingen van de daken van 30 woningen eveneens te Spa. 



 
 
 
 
 
CIJFERS 

 
 

 Budget ( in 1000 euro) 
 

   

Gegevens  Logements Gegevens
2017  Huisvesting 2017

Subside MDN  Toelage MLV
Rec. Fonctionnelles  18.434.932,81 Functionele ontvangsten

Autres  Andere
TOT Rec Propres  19.329.925,114 TOT Eigen Ontvangst

TOT RECETTES EXPLOITATION 19.329.925,114 TOT EXPLOIT ONTVANGSTEN 

Personnel  1.746.837,40 Personeel
Achats Revente  TOT Aankopen Wederverk

Entretiens  Onderhoud
Rénovation LOG/VAC 5.249.359,17 Renovatie LOG/VAC

Matériel  Materiaal

Fonctionnement 



Energie  197.439,77 Energie
Frais financiers  Financiële kosten

Taxes  Taksen
TOT Frais Exploitation 7.777.690,24 TOT Exploitatiekosten

TOT DEP EXPLOITATION 9.524.527.64 TOT EXPLOIT UITGAVEN

RES BUDG EXPLOITATION 8.973.406,15 BUDG RES EXPLOITATIE

Non Budgétaire  2.608.357,80 Niet‐Budegttair
Charges réparties  985.556,00 Verdeelde lasten

Résultat exploitation 5.343.492,35 Exploitatieresultaat

Ventes Biens  974.500 Verkoop eigendommen
Remb  prêts sociaux  Terugbet Soc leningen

TOT RECETTTES PATRIM 974.500 TOT PATRIM ONTVANGST.
Nouvelles constructions Nieuwbouw

Invest immobiliers  1.405.673,48 Onroerende investeringen
Invest matériel  Invest materiaal

Octroi Prêts sociaux  Toekenning Soc leningen
Emprunts Etat (capital) 1.076.599,09 Staatsleningen (Kapitaal)
TOT DEPENSES PATRIM 2.482.897,78 TOT PATRIM UITGAVEN
RESULTAT PATRIMONIAL ‐1.508.397,78 PATRIMONIAAL RESULTAAT

RESULTAT BUDGETAIRE 6.443.452,37 BUDGETTAIR RESULTAAT
   

 
 



 
 
 
PERSONEEL 
 

      

      

  AS IS 01/01/17    

   STATUTAIR     CONTRACT  

   FYS-PHYS VTE-ETP   FYS-PHYS VTE-ETP 

ST
A

T 

A5     A5     
A4     A4     

A3+ 1 100 A3+     
A321 4 400 A321     

B 3 280 B 1 100 
C 10 1000 C 1 100 
D 1 100 D     

TOT 19 1880 TOT 2 200 
 
 
 



De kinderdagverblijven 
 

 
Opdracht  

 
Bedrijfskinderdagverblijven organiseren en beheren voor de  kinderen (van 0 tot 3 jaar) van de personeelsleden van 
Landsverdediging op de plaatsen waar de behoeften het grootst zijn. 
 
 

Visie 
 

In het kader van de reglementering, opgelegd, enerzijds, door de Gewesten en Gemeenschappen, en , anderzijds, door de 
gespecialiseerde instellingen (Kind en Gezin in Vlaanderen en Brussel en ONE in Wallonië en Brussel), beoogt de Directie van 
de Kinderdagverblijven om een maximale rustgevende, dynamische en kwaliteitsvolle omkadering te bieden aan de kinderen die 
hen worden toevertrouwd door de ouders, waarbij getracht wordt rekening te houden met het specifiek karakter van het militair 
beroep. 
 
 

Waarden 
 

De exclusieve waarden door de Directie van de Kinderdagverblijven zijn : 
- Een kwaliteitsvolle opvang 
- Een pedagogisch project 
- De ontwikkeling van de kinderen 
 

           



 
Personeel ( in personen en in voltijds eenheden) 

 
 

 
 Centrale Dienst Crèches ‐ STAT  

AS IS 01/01/18 

  FYS-PHYS VTE-ETP

A5/A4     

A3+  1 100
A321  0 0

B  1 80
C  1 100
D     

TOT  3 280
 
 

Buitendiensten ‐ STAT  AS IS 01/01/18

  FYS-PHYS VTE-ETP

A5/A4    

A3+/A321     

B 4 380
C/D    

TOT 4 380
 
 

Buitendiensten ‐
CONTRACTUELEN 

AS IS 01/01/18

  FYS-PHYS VTE-ETP

A    

B 4 380
C 79 6939
D 17 1340

TOT 100 8659



 
Begroting: (in duizenden euro) 

 
 

Inkomsten 
 

Jaar Subsidie 
Defensie Ouders Subsidies 

Gemeenschappen Diversen Totaal 

2017 2451 886,4  223,4 3937,8 

2016 2810 875,9 0 319,3 4005,2 

2015 2788 795,7 0 189,2 3772,9 

2014 3859,1 777,7 0 298,5 4935,5 

2013 3806,4 778,0 0 432,5 5016,8 

2012 3961,2 792,3 0 272,2 5025,7 

 
 
 
Uitgaven 

 

Jaar Personeelskosten Voeding Diversen Totaal 

2017 
4235,5 157,3 556,0 4948,8 

2016 
4381,5 143,0 319,3 4843,8 

2015 4092,8 155,4 12,4 4260,6 

2014 4029,5 190,5 33,9 4253.9 

2013 4090.5 195.2 46.5 4332.2 

2012 4123.1 185.6 31.5 4340.2 



 
 

Gemiddeld aantal ingeschreven kinderen per crèche 
 
Onderstaande tabel heeft tot doel het theoretisch aantal inschrijvingen weer te geven op basis van de ondertekende 
contracten. De kinderen zijn slechts zeer zelden voltijds aanwezig door afwezigheden wegens verlof , ziekte, zendingen 
ouders ,…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De evolutie van de cijfers kan door verschillende factoren verklaard worden : 
 

- De vermindering van het aantal actieve militairen dat niet gecompenseerd werd met gerechtigden uit andere instellingen. 
- Het openstellen in de loop van 2017 van de kinderdagverblijven voor het Politiepersoneel en in N-O-H, voor het personeel 

Brugmann en het reserveren van plaatsen door de gemeente Bevekom (Beauvechain) 
- De toename van de verlofaanvragen verrechtvaardigd als gevolg van de operatie Vigilant Guard 

 
 

Crèche Capaciteit 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Beauvechain 24 20 25 29 22 22 25 

Evere 48 51 45 45 41 44 43 

Leopoldsburg 40 33 41 45 38 36 36 

Liège 32 24 26 24 26 27 25 

Marche-en-
Famenne 51 39 38 36 38 43 45 

Neder-Over-
Heembeek 48 37 33 37 37 33 39 

Peutie 56 36 38 43 42 42 45 

Zeebrugge 28 13 12 10 15 19 20 

Totalen 327 253 258 269 259 266 278 



Uitdagingen  
 

2017 : een jaar van veranderingen : 
 
  

- Het openstellen van de kinderdagverblijven voor het Politiepersoneel en in N-O-H voor het personeel Brugmann 
 

- Op vraag van de Beheerraad heeft CDSCA een nieuw tariefrooster uitgewerkt , gesteund op dat van het ONE , 
voor de kinderen die na 1 januari 2016 werden opgenomen. Een kortingspercentage t.o.v. de ONE-tarieven wordt 
toegekend aan de militairen. Behalve een jaarlijkse indexatie waren er geen andere tariefwijzigingen. 

 
Er werd rekening gehouden met alle opdrachten van de militairen, zowel in België als in het buitenland , wat met 
inbegrip van de operatie Vigilant Guard een belangrijk aantal afwezigheden rechtvaardigde. 

 
- De tijdelijk verhuis van het kinderdagverblijf naar aangepaste containers ingevolge de renovatiewerken aan het 

zwembad te Zeebrugge dat gelegen is onder het kinderdagverblijf. De verhuis vond plaats op 27 april 2017. Een 
vermindering van de capaciteit is voorzien tijdens de duur van de werken.( van 28 naar 18 kinderen) 

 
Blijvende moeilijkheden : 
 

 
 De infrastructuren, hoewel zij voortdurend moeten beantwoorden aan de veiligheidsnormen (van K&G en van de 

ONE),  worden beheerd door Landsverdediging en zijn dus onderworpen aan budgettaire voorschriften die weinig 
rekening houden met – dikwijls dringende - vereisten – opgelegd aan de kinderdagverblijven door de 
verschillende nationale Gemeenschappen. 

 
 De dienst Kinderdagverblijven van de CDSCA streeft ook naar een maximale deelname aan de activiteiten van de 

militaire gemeenschap door aanwezig te zijn op de festiviteiten ( open-deurdagen, Kerstmarkten, info-
gezinsdagen,….) georganiseerd in sommige garnizoenen. 

 
 Met de steeds strengere normen opgelegd door Kind en Gezin en ONE ( nieuw decreet K&G en nieuw model van 

reglement van inwendige orde) moeten de kinderdagblijven zich voortdurend aanpassen 
 

 Het beheer van het personeel blijft een dagdagelijkse uitdaging. Bovenop de verplichtingen van K&G en ONE 
betreffende de minimum personeelsbezetting per kind, moet CDSCA ook rekening houden met de 
wervingsprocedures bij SELOR die op het vlak van dringendheid niet zijn aangepast aan de noden van de 
kinderdagverblijven.  



GOEDEREN & DIENSTEN 

 
 
2017 was het laatste activiteitenjaar van deze dienst. De Beheerraad van de CDSCA besliste in 2016 immersdeze dienstverlening over te dragen aan de 
Defensiestaf. 
De afsluiting betekende ook dat er een belangrijke toename kwam van de bestellingen om de bestaande stock te liquideren 

 

GOEDEREN & DIENSTEN 

   

Verkoop (in EUR)  Verkoop (€) aan 
Eenheden in Operatie 

Verkoop (€) aan 
Eenheden op oefening 

Verkoop (€) aan  
Belgische Detachementen  

Internationaal HK 

Verkoop 
Totaal 

2017 298.417 238.999 336.311 873.727 
2016  147.523  169.659  340.099  657.281 
2015  188.083  217.496  304.313  709.892 
2014  250.171  195.226  272.761  718.157 
2013  396.570  245.982  326.553  969.105 
2012  302.293  321.586  432.292  1.056.171 

 



Dienst Hospitalisatieverzekering 
 

 

Voorstelling 
 

De dienst Hospitalisatieverzekering van CDSCA beheert de polissen van de gepensioneerde 
personeelsleden van Defensie die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de 
collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie bij DKV. Vanaf 1 januari volgend op hun 
pensionering wordt de polis door Defensie overgedragen aan CDSCA. Vanaf dan is de 
premie volledig ten laste van de verzekerden. 

De dienst staat in voor het administratief en boekkundig beheer van de aansluitingen en 
stopzettingen. Ze beantwoorden tevens vragen over het lidmaatschap bij de 
hospitalisatieverzekering.  
 

Evolutie 
 

Het aantal personeelsleden van Defensie dat jaarlijks met rust-/invaliditeitspensioen gaat 
stijgt aanzienlijk. Daardoor krijgt de dienst hospitalisatieverzekering van CDSCA er jaarlijks 
een 1000-tal nieuwe dossiers bij. In het jaar 2017 waren dit 1.088 nieuwe dossiers voor een 
totaal van 1.752 verzekerden. 

 

Aantal dossiers 
Jaar Frans Nederlands Totaal 
2013 2116 2716 4832 
2014 2449 3211 5660 
2015 2842 3788 6630 
2016 3274 4407 7681 
2017 3669 5100 8769 

   
Aantal verzekerden 

Jaar Frans Nederlands Totaal 
2013 3840 4830 8670 
2014 4372 5635 10007 
2015 5045 6556 11601 
2016 5739 7500 13239 
2017 6388 8603 14991 

 

  



Personeel  
 

De dienst Hospitalisatieverzekering bestaat uit 1 administratief medewerker (1CC) die instaat 
voor het dagelijks beheer van de dienst (aansluitingen, stopzettingen, facturatie, rappels, 
contact met de klanten, contact met DKV,…). De dienst maakt onderdeel uit van de dienst 
Human Resources (DS-H) van de CDSCA en viel onder het toezicht van de directeur DS-H. 

 

   NIV A NIV B NIV C NIV D TOTAAL  

STATUTAIR PERSONEEL  1 0 0 0 1  

CONTRACTUEEL PERSONEEL  0 0 0 0 0  

   OFFR OOFFR KPL/SDT       

MILITAIR PERSONEEL  0 0 1    0  

ALGEMEEN TOTAAL  1  

 

Begroting 
 

JAAR FACTUUR JAARPREMIES 
  

2013 € 1.311.651,20 
2014 € 1.637.592,42 
2015 € 2.035.141,44 
2016 € 2.427.908,62 
2017 € 2.955.352,04 

 

Toekomst 
 

 In november 2017 krijgt CDSCA de vraag van het Kabinet Defensie of zij voor de 
hospitalisatieverzekering van het personeel van CDSCA zullen kiezen voor het 
raamcontract opgestart door de FOD BOSA bij AG Insurance of meestappen in het 
collectieve contract van Defensie bij DKV.  

 Na een evaluatie van beide contracten wordt door het Directiecomité van CDSCA 
beslist om over te stappen naar DKV vanaf 1 januari 2018. Er wordt eveneens beslist 
om de tussenkomst van CDSCA in de premie te verhogen en dit om de eigen inbreng 
van de personeelsleden voor de premie voor de partner en de kinderen gelijk te 
behouden. 

 Ook het War Heritage Instituut (WHI) kiest ervoor om mee over te stappen naar DKV 
via het collectieve contract van Defensie. Er wordt beslist dat de dienst 
Hospitalisatieverzekering van CDSCA zal instaan voor de administratieve opvolging 
en het beheer van de contracten van de actieve en gepensioneerde personeelsleden 
van CDSCA. En de actieve personeelsleden van het WHI. Het gaat hier in totaal om 
557 bijkomende verzekerden. 

 Er wordt tevens beslist dat vanaf 1 januari 2018 de dienst Hospitalisatieverzekering 
niet meer zal afhangen van de dienst Human Resources (DS-H) maar van de dienst 
Informatie en Communicatie (DE-R)van CDSCA. 



Het beheer van klachten bij CDSCA 

 

 

 

 

 

De klachtenmanager  bij de CDSCA is Mr. E. Baertsoen 
 
U kan hem contacteren : 
 

 Per brief : 
 
CDSCA dienst Klachtenmanagement 
t.a.v. Dhr. E. Baertsoen 
Bruynstraat 1 
Blok F0 
1120 BRUSSEL 
 

 of via mail : 
 
eddy.baertsoen@cdsca.be 
 
 





 


