
CDSCA 2018 in 10 punten 
 
 

I. 253 personeelsleden die samen 219 voltijdse eenheden vertegenwoordigen en voor het eerst zonder militairen. 

II. 34 miljoen euro jaarlijks budget waarvan ruim 80% eigen middelen 

III.  24 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. Meer dan 5000 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 meer dan  3,8 miljoen euro 

V. 8 officieel erkende bedrijfskinderdagverblijven die 317 kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen opvangen. 

VI. 3.232 woningen, verspreid over 61 complexen in België, ter beschikking gesteld van het personeel van 

Landsverdediging , met de hulp van 37 beheerders  

VII. 40 nieuwe logementen in aanbouw in Zaventem aan Hoofdkwartier Evere tegen midden 2020 

VIII. 17.544 aangesloten verzekerden bij de hospitalisatieverzekering DKV 

IX. 105.887 bezoekers voor een totaal van 32.660 klanten ingeschreven in de webshop goed voor ruim 3 miljoen 

bezochte pagina’s 

X. 144.415 gebruikers van de website goed voor 939.106 paginaweergaven 

 

 

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 huidige samenstelling kan geraadpleegd worden in de desbetreffende rubriek op de website onder Wie zijn Wij ? 
 



 
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. 
-  Het aanbieden van commerciële voordelen via een webshop (on-line kortingen pretparken , grote winkels, webshops, …) 

 
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 werden 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 kon door de CDSCA vanaf 01.01. 2019 geen beroep meer gedaan worden op gedetacheerd militair personeel voor de uitvoering van 
haar opdrachten. Enkel bij de dienst Hospitalisatieverzekeringen en bij de Sociale Dienst Brugge kon nog tijdelijk beroep gedaan worden op de 
militaire expertise 
 
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 .  

Het dossier ( nieuw KB en Verslag aan de Koning) werd vervolgens op 30/11/18 naar KabMoD gestuurd met het gunstige advies van de Inspectie 
van Financiën en het Beheerscomité. Het gunstig advies van IF werd uiteindelijk verkregen op 25 oktober 2018, na een advies van onze 
RegComFin op basis van een "AiR – Analyse Impact van de Regelgeving" en een studie van de budgettaire gevolgen. Dit heeft verschillende 
maanden in beslag genomen. 

 
Vervolgens zal het KB nu nog voorgelegd moeten worden aan de syndicale overlegcomités ( het sectorcomité XIV-89 van 3 mei 2019 heeft 
inmiddels haar definitief protocol van akkoord uitgebracht),  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 
. Informatica 
· Communicatie et Public Relations (met inbegrip van het Klachtenmanagement ) 

 
 
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.  



BEHEERSCOMITE 2018 
 
 
 
In 2018 werd het Beheerscomité 6 maal bijeengeroepen. Een zitting werd digitaal georganiseerd. 
 
 
30 januari 2018 
 
Een extra vergadering werd ingepland ivm het bouwproject OASIS 
De toewijzing van de opdracht tot het bouwen van nieuwe woningen te Evere / Zaventem (Project OASIS) werd voorgelegd en toegewezen 
door het Beheerscomité van 30 november 2017, voor een totaal bedrag van 8.214.507,81 EUR (zonder BTW) aan de firma KUMPEN NV. 
Het Comité ging akkoord om over te gaan tot een aanpasssing van de opdracht van zodra de bouwvergunning werd bekomen voor 46 
logementen (uitbreiding met 12 studio’s). 
De nieuwe bouwvergunning werd door de gemeente Zaventem geweigerd zodat het Comié uiteindelijk toch akkoord ging met het oorspronkelijk 
project 
 
 
15 maart 2018 
 
Voor de periode 2018-2022  werd een bedrag van € 10 miljoen ingeschreven in het budget van de CDSCA. Na bijkomende uitleg over het 
memorandum worden de voorstellen op de volgende vergadering goedgekeurd. 
 
De opdracht voor de bouw van 40 logementen te Evere/Zaventem werd op 26 februari 2018 genotificeerd aan de firma KUMPEN voor 8,2 
miljoen.De werken zullen in principe aanvangen op 2 mei 2018 en zullen tot midden 2020 duren. 
 
 
9 mei 2018 
 
 
Het comité verwelkomt Kolonel  LAGAEYSSE als nieuwe ondervoorzitter ter vervanging van Kolonel MAB Leon SYMOENS  evenals LtKol 
YERNA als nieuw lid en vertegenwoordiger van ACOS O&T  
Het comité geeft een unaniem gunstig advies betreffende met het voorstel van nieuwe taalkaders di in een nieuw KB dienen opgenomen te 
worden 
Het bilan 2017 wordt eveneens unaniem aanvaard. Het begrotingssaldo komt daardoor voor 2017 uit op + 677.283,29 EUR .Daardoor konden 
de liquiditeiten einde 2017 op 14,4 miljoen worden gebracht.  



 
 
De Prefiguratie van de Begroting 2019 wordt gunstig geadviseerd 
 
Het Beheerscomité keurt 6 opdrachten > 85.000 EUR goed: 
Stockopdrachten (3 jaar) Limburg en Heverlee voor sanitaire werkzaamheden en betegeling , vloerwerken  , voetpaden en riolering 
Stockopdracht (4 jaar) voor verwarmings- en warmwaterinstallatie in Antwerpen en een Stockopdracht (4 jaar) voor verwarmings- en 
warmwaterinstallatie in Limburg en Heverlee. 
 
 
 
18 juli 2018 
 
Gezien de tijdsduur van bijna 5 maanden tussen de vergadering van mei (09/05/18) en september (27/09/18) heeft de Voorzitter F. FLORKIN 
zijn akkoord gegeven om op uitzonderlijke wijze de goedkeuring van de leden van het Beheerscomité voor 4 opdrachten > 144.000 EUR per 
mail te vragen. De goedkeuring werd unaniem gegeven. 
 
 
27september 2018 
 
Mevr.OCHELEN neemt voor de laatste maal deel en wordt bedankt voor de jarenlange deskundige juridische adviezen en de constructieve 
medewerking 
 
De initiële Begroting 2019  wordt goedgekeurd evenals de boekhoudkundige herwaardering van het onroerende patrimonium .Deze methode van 
bepalen houdt een boekhoudkundige meerwaarde in van ongeveer € 163,8 miljoen. 
 
Inzake overheidsopdrachten wordt een bedrag van nagenoeg 350.000€ goedgekeurd voor isolatiewerken (daken , zolder aan CDSCA 
woningen te LEOPOLSDBURG 
 
 
29 november 2019 
 
Het personeelsplan 2019 wordt goedgekeurd. 
De totale kost van dit PP 2019 bedraagt 15.138.400 EUR: 



De CDSCA in het kort en in cijfers 
Het Personeel ( toestand op 31 december 2018) 

 

 

 

Fysieke eenheden : 253 

Voltijds equivalenten : 231 
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Dienst Informatie en Communicatie INFOCOM 

 

Voorstelling 
 
De dienst INFOCOM is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.  

In 2018 werd het INTRANET in een nieuw kleedje gestoken. 

 

Intranet: 

 

 

De homepage van de website diende noodgedwongen aangepast te worden na het verdwijnen van 

de afdeling Goederen en Diensten. Twee nieuwe rubrieken zaken het licht nl Voordelen & Tickets en 

anderzijds Verzekeringen DKV & Medische Zorgen. 

 

 



Website: 

 

Het aantal paginaweergaven steeg met nagenoeg 8% tot ruim 939.000 . 

Google Analytics: 

 



Publicaties 

Zoals elk jaar wordt er voor de afdeling Vakanties de coördinatie, de redactie, het drukwerk en de 

marketing (mailings en displays) verzorgd van de Winter‐ en Zomerbrochure voor de afdeling 

Vakanties. In het totaal gaat het om15.000 exemplaren van de Winterbrochure 2018‐19 en 22.000 

brochures van de Zomervakanties 2019. Tevens wordt een onthaalbrochure en kortingscheques voor 

het clubhotel in Kreta gedrukt.  

         

 

In samenwerking met de dienst Kinderdagverblijven en de dienst ‘prepress’ van Fedopress werd er 

een nieuwe flyer en een nieuwe affiche voor de kinderdagverblijven van de CDSCA ontwikkeld.  

Voor de Sociale dienst werden er bijdruken van de flyers 'Vergoedingspensioen/Pension de 
réparation' en bijdrukken van flyers 'Een team van/Une équipe de'  gerealiseerd evenalsde  
visitekaartjes voor tientallen personeelsleden. 

 

Newsletter 

In het kader van de promotie van de kortingen in de CDSCA webshop zijn maar liefst 25 

nieuwsbrieven per e‐mail verstuurd naar meer dan 500.000 ontvangers. 

Voor de vakantiesector werden 8 nieuwsbrieven voor een totaal aantal van meer dan 

200.000 e‐mails gemaakt. 
 

Activiteiten 

De dienst nam met haar infostand deel aan verschillende opendoors en events van Defensie. Jaarlijks 

namen ze deel aan de Open Campus Days van Saffraanberg en van de Militaire School te Brussel. In 

2018 waren ze ook aanwezig op de Marinedagen te Zeebrugge, de Opendoor van de Landcomponent 

te Marche‐en‐Famenne, Opendoor van het kamp in Leopoldsburg , de Belgian Air Force Days in 

Kleine Brogel en de 4‐daagse van de Ijzer. 

 



 

 

De dienst INFOCOM was ook aanwezig op de jaarlijkse 3 infobriefings ‘Voorbereiding op het 

pensioen’ en 3 aan Franstalige kant “Préparation à la pension” ten behoeve van de toekomstige 

gepensioneerden van Defensie. Deze infobriefings worden jaarlijks georganiseerd door de Sociale 

Dienst van CDSCA. Onze dienst geeft er een informatiebriefing over de dienst 

hospitalisatieverzekering en is aanwezig om tijdens de pauzes om meer informatie te geven over de 

dienstverlening van CDSCA. 

Op 19 november 2018 werd in samenwerking met 11 Bn Gn te Burcht een proefproject fietsleasing 

gelanceerd. Het 11 Bn Gn te Burcht kampte met heel wat mobiliteitsproblemen door werken aan de 

Antwerpse Ring. Daarom gingen zij op zoek naar creatieve oplossingen om het woon‐werkverkeer te 

vergemakkelijken. Via een marktbevraging, kwam de leasingfirma Cyclis als beste uit de bus. CDSCA 

trad op als tussenpersoon tussen de militair en de firma Cyclis, voor het opstellen van de contracten 

en de facturatie. Bij een positieve evaluatie zou de CDSCA de mogelijkheid onderzoeken om het 

project ook uit te breiden naar andere kazernes.  

N.B.: Het fietsproject heeft in zijn huidige vorm geen succes gekend. Leasing blijkt immers veel te 

duur voor de talrijke geïnteresseerden wanneer de leasingkost niet kan verrekend worden met het 

brutoloon. Er zijn dan ook nog geen leasingcontracten opgestart in het kader van het proefproject te 

BURCHT. Ondertussen heeft CDSCA van DG BudFin te horen gekregen dat de afhouding van het 

brutoloon op het loon van de personeelsleden van Defensie momenteel niet mogelijk zou zijn. Het 

proefproject zal dan ook in zijn huidige vorm niet verder gezet worden.  

 

Sponsoring 

CDSCA sponsorde verschillende gala‐ en benefietconcerten  van de miltaire muziekkapellen, 

opendoors, bals en andere events van Defensie voor een totaalbedrag van € 3.500 door aankoop van 

toegangskaarten of advertentieruimte in programmaboekjes. Enkele voorbeelden : Jumping VIVAT , 



AirForce Galabal , de Mars van de IJzer, Benefietconcert Provinciecommando Limburg of nog het 

Galaconcert van de Gidsen. 

De dienst Informatie en Communicatie gaf eveneens financiële en logistieke ondersteuning bij de 

lancering van de expo rond 100 jaar militaire fotografie in het Koninklijk LegerMuseum (KLM) te 

Brussel. 

We ondersteunden de werking van het Fort van Breendonk door aankoop van tickets voor de 

voorstelling ‘Les Verfügbar aux enfers’. De tickets werden door middel van een wedstrijd verdeeld 

onder de begunstigden van CDSCA. 

Op 19 september 2018 werd er, in het kader van EDWARD‐day (European Day Without a RoadDeath), 

aan de ingang van elke kazerne een fluoband uitgedeeld aan ieder personeelslid dat die dag met de 

fiets naar het werk kwam. Er werden in totaal 3.000 fluobanden uitgedeeld.  Dit project maakt deel uit 

van een grote campagne rond verkeersveiligheid binnen Defensie. Dit project word gestuurd door het 

Military Initiative on Road Safety – MIRS, kan rekenen op de medewerking van het Stafdepartement 

Well‐Being/Preventie en wordt financieel ondersteund door CDSCA. CDSCA nam de aankoop van de 

fluobanden voor haar rekening.  

Relatiegeschenken &Gadgets en Wedstrijden 

De dienst Informatie en Communicatie kocht verschillende relatiegeschenken/ gadgets aan ter 

waarde van € 7.500: lanyards, draadloze speakers, doosjes met muntjes, veiligheidsarmband met 

ledlampje, portfoliomappen en een tricolor sleutelhanger. Deze werden uitgedeeld ter gelegenheid 

van de voornoemde activiteiten. 

Er werd eveneens promotiekledij aangekocht dat gedragen wordt door het personeel dat onze 

infostand tijdens evenementen van Defensie bemand.  

De dienst INFOCOM kon ook tal van wedstrijden aanbieden aan het Defensiepersoneel in 

samenwerking met de sponsors van de webshop of de militaire organisatoren zoals bvb voor het 

Vakantiesalon, Wings & Wheels , Gent Jazz, Tributeconcert Iron Maiden , Volleybal Cup 2018 enz… 

 

Personeel  
 

 De dienst Informatie en Communicatie bestaat uit 2 administratief medewerkers (1 niveau C 
+ 1 niveau D), 1 webmaster (niveau C) en 1 teamcoördinator (niveau A) De dienst maakt 
staat onder het toezicht van de directeur Informatie en Communicatie (niveau A) 

 

   NIV A NIV B NIV C NIV D TOTAAL  

STATUTAIR PERSONEEL  2 0 2 1 5  

CONTRACTUEEL PERSONEEL  0 0 0 0 0  

   OFFR OOFFR KPL/SDT       

MILITAIR PERSONEEL  0 0 0    0 

ALGEMEEN TOTAAL  5  

 

N. B. Op 1 juli 2018 is de administratief medewerker niveau D met pensioen gegaan en niet 

vervangen.  

 

 



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  
8 24 2 0 34 

CONTRACTUEEL 

PERSONEEL  
 3 2 0 5 

   OFFR  OOFFR  KPL/SDT       

MILITAIR 

PERSONEEL  
0 0 0  0 

ALGEMEEN TOTAAL   39 

  

  

  

c. Begroting (in duizenden euro)  
  

Jaar  Subsidie Defensie Personeelskosten  

2018 2.558,9 2.964,5 

2017 2.451,0 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 2018 
  

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 2018 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 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. 

   

 

 

 

 

 

  

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).  

  

Consultaties 2014 2015 2016 2017 2018 

Frans 140 98 116 127 98 

Nederlands 286 167 87 99 84 

Eindtotaal 426 265 203 226 182 



4) Advies aan de (militaire) autoriteiten  

Het personeel van Defensie kon in 2018 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 2018 

Mutatie 218 167 140 136 132 

Toekenning/verlenging van dienstfaciliteiten 56 53 64 52 48 

Logement 55 77 45 35 40 

Ops 20 22 8 10 12 

Vrijstelling vormingskosten 1 1 
 

1 1 

Eindtotaal 350 320 257 234 233 
 

  



 

 

5) Financiële ondersteuning  

  

Ook in 2018 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’ ten gevolge 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 2018 

Sociale lening 106 100 85 66 53 

Huurwaarborg 52 46 44 39 37 

Huishoudlening 37 31 35 30 20 

Giften 32 18 22 16 18 

Voorschot 21 18 18 12 17 

Eindtotaal 248 213 204 163 145 
 

 

 

 

  

Bedragen 2014 2015 2016 2017 2018 

Huishoudlening € 114.615 € 97.342 € 108.155 € 105.702 € 68.703 

Huurwaarborg € 56.231 € 47.027 € 46.342 € 38.954 € 41.663 

Sociale lening € 102.047 € 73.052 € 70.149 € 50.542 € 57.603 

Voorschot € 29.361 € 23.698 € 29.796 € 20.216 € 18.077 

Giften € 11.569 € 4.321 € 9.218 € 6.881 € 17.986 

Eindtotaal € 313.823 € 245.441 € 263.660 € 222.295 € 204.032 



 

6) Voorbereiding op het pensioen  

  

Het initiatief om informatiesessies te organiseren ten voordele van het personeel van Defensie dat de pensioenleeftijd bereikte, werd in 2018 

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 pensioenen, nalatenschap, tijdsbesteding en gezondheid. 

 

Aantal verstuurde uitnodigingen 

 

2015 2016 2017 2018 

Burger 545 522 497 89 

Militair 1698 1758 2226 1780 

Eindtotaal 2243 2280 2723 1869 
 

 

Totaal aantal deelnemers (militair+burger+partners) 

 

2015 2016 2017 2018 

Dag 1 924 1115 1843 1552 

Florennes 110 138 181 182 

Leopoldsburg 157 157 417 415 

Marche 201 200 347 281 

Peutie F 97 123 202 160 

Peutie N 161 268 365 236 

Zeebrugge 198 229 331 278 

Dag 2 907 978 1677 1430 

Florennes 110 116 171 166 

Leopoldsburg 157 132 396 395 

Marche 201 155 334 270 

Peutie F 96 113 180 142 

Peutie N 162 246 290 195 

Zeebrugge 181 216 306 262 

Eindtotaal 1831 2093 3520 2982 

Aantal personen deelgenomen 

 2015 2016 2017 2018 

Mil/Burger 786 949 1578 1340 

Partners 162 201 299 233 

Eindtotaal 948 1150 1877 1573 



CDSCA VAKANTIES 2018 

 

De sector Vakanties realiseerde een omzet van ruim 3,8 miljoen euro wat een lichte daling van 5% 

betekent. De stopzetting van de reisbureau activiteiten verklaart dit grotendeels. 

Het topproduct voor de zomer bleef de clubvakantie in Hotel Castro te Maleme in Kreta . 2018  zette 

de trend door qua positieve verkoop. 

Voor de andere producten (met de eigen vakantiecentra te Middelkerke , Spa , Senonchamps , 

Koksijde en Lombardsijde) was er een consolidatie.  

Voor de jongeren waren er nieuwe groepsreizen naar de USA naast een internationaal kamp in 

Tsjechië en Polen.  Dit naast de gebruikelijke taal‐ en sportieve stages te Durbuy , Hoves en De 

Panne. 

Voor de volwassenen was er de culturele ontdekking van Bali met een groepsreis. 

In de winterbrochure 2018‐19 werd opnieuw met groot succes een superpromo Disneyland Parijs 

aangeboden. 

In 2018 werd ook het nieuwbouw project te Spa in het vakantiedomein Cascatelles  gestart met de 

bouw van 3 nieuwe vakantiewoningen (opening voorzien in Sep 19) 

 

Foto’s vakantiebrochures zomer 2018 en winter 2018/2019 

        

 



Logementen CDSCA 
 
 
 
 
Opdracht 
 
Met een vastgoedpark van  3.232 woningen, verspreid over 61 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 97 % 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) voor een bedrag van 8,2 
miljoen zonder BTW . Een bedrag van 1,4 miljoen werd al in 2018 voor deze werf uitbetaald 
 
Einddatum van de werken is voorzien voor midden 2020. 
 
In bijlage eveneens een overzicht van de patrimoniale verkopen en investeringen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Cijfers 

 
 

 Budget ( in 1000 euro) 
 

Gegevens 2018  Logements - Huisvesting Gegevens 2018  
   
Subside MDN Toelage MLV 
Rec. Fonctionnelles  18.500.273,76 Functionele ontvangsten 
Autres  377.520,94 Andere 
TOT Rec Propres 18.877.794,70 TOT Eigen Ontvangst 
TOT RECETTES EXPLOITATION 18.877.794,70 TOT EXPLOIT ONTVANGSTEN 

 
Personnel 1.691.710,08 Personeel 
Achats Revente TOT Aankopen Wederverk 
Entretiens Onderhoud 
Rénovation LOG/VAC  4.753.043,36 Renovatie LOG/VAC 
Matériel Materiaal 

Fonctionnement  



Energie  204.857,03 Energie 
Frais financiers Financiële kosten 
Taxes  Taksen 
TOT Frais Exploitation  7.343.459,06 TOT Exploitatiekosten 
TOT DEP EXPLOITATION  9.035.169,14 TOT EXPLOIT UITGAVEN  

 
RES BUDG EXPLOITATION  9.842.625,56 BUDG RES EXPLOITATIE  

 
Non Budgétaire 2.504.361,07 Niet‐Budegttair 
Charges réparties  1.003.658,00 Verdeelde lasten 
Résultat exploitation  6.334.606,49 Exploitatieresultaat  

 
Ventes Biens 934.400,00 Verkoop eigendommen 
Remb  prêts sociaux  Terugbet Soc leningen 
TOT RECETTTES PATRIM  934.400,00 TOT PATRIM ONTVANGST. 
Nouvelles constructions  Nieuwbouw 
Invest immobiliers  2.740.596,35 Onroerende investeringen 
Invest matériel Invest materiaal 
Octroi Prêts sociaux  Toekenning Soc leningen 
Emprunts Etat (capital)  1.097.910,46 Staatsleningen (Kapitaal) 
TOT DEPENSES PATRIM  3.838.506,81 TOT PATRIM UITGAVEN 
RESULTAT PATRIMONIAL  -2.904.106,81 PATRIMONIAAL RESULTAAT  

 
RESULTAT BUDGETAIRE  5.934.860,75 BUDGETTAIR RESULTAAT 
  

 
 



 
 
 
PERSONEEL (huisvesting met sociaal karakter  & dienst werken) 
 

       

       

  AS IS 01/01/19    

   STATUTAIR     CONTRACT  

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

ST
A

T 

A5     A5     
A4     A4     

A3+ 1 100 A3+     
A321 3 300 A321     

B 4 380 B   
C 6 600 C 1 200 
D 1 100 D  1  100 

TOT 15 1480 TOT 2 200 
 
Voor het dagelijks beheer en het eerste contact met de huurders doet CDSCA beroep op 37 beheerders. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Bijlages: 
 
 
 
 

 
 



 



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 01/01/19 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A5/A4   

A3+ 1 100 

A321 0 0 

B 1 80 

C 2 200 

D   

TOT 4 380 

 
 

Buitendiensten - STAT AS IS 01/01/18 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A5/A4   

A3+/A321   

B 5 480 

C/D   

TOT 5 480 

 
 

 

Buitendiensten - 

CONTRACTUELEN 

AS IS 01/01/18 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A   

B 4 380 

C 77 6730 

D 17 1340 

TOT 98 8450 



e) Begroting: (in duizenden euro) 
 

 
Inkomsten 
 

Jaar 
Subsidie 
Defensie 

Ouders 
Subsidies 

Gemeenschappen 
Diversen Totaal 

 
     

2018 
2951,7 874,6 0 300,8 4127,2 

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 

 
 
 
Uitgaven 

 

Jaar Personeelskosten Voeding Diversen Totaal 

2018 
4392,7 151,9 341,1 4885,7 

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 

 
 
 
 



f) 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 sinds 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 

 
 

g) Uitdagingen  
 

Crèche Capaciteit 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Beauvechain 24 
20 20 25 29 

22 22 25 

Evere 48 
43 51 45 45 

41 44 43 

Leopoldsburg 40 
34 33 41 45 

38 36 36 

Liège 32 
24 24 26 24 

26 27 25 

Marche-en-
Famenne 

51 
31 39 38 36 

38 43 45 

Neder-Over-
Heembeek 

48 
37 37 33 37 

37 33 39 

Peutie 56 
34 36 38 43 42 42 45 

Zeebrugge 18 
14 13 12 10 15 19 20 

Totalen 317 
237 253 258 269 259 266 278 



2018 : Evolutie van de pedagogische projecten 
 
  

 Na de opening van de kinderdagverblijven voor politiemensen en Brugmannpersoneel in 2017 in Neder-
over-Heembeek, stelde het kinderdagverblijf in Marche-en-Famenne een overeenkomst voor met de 
nieuwe gevangenis in Marche. De afdeling Kinderdagverblijven van OCASC werkt aan een nationale 
overeenkomst voor het gevangenispersoneel.    

 

 De kinderdagverblijven van Marche-en-Famenne en Peutie hebben hun pedagogisch project ontwikkeld 
om zich te vestigen in semi-verticale afdelingen, d.w.z. babyafdelingen van 3 tot +/- 15 maanden en de 
afdelingen middel en groot van +/- 15 maanden tot de start van de kleuterschool. Het NOH- 
kinderdagverblijf is opgedeeld in volledige verticale secties: van 3 maanden tot het begin van de 
kleuterschool. Voor deze 3 kinderdagverblijven was het noodzakelijk om de gewoonten van de 
kinderverzorgers aan te passen, maar ook om de afdelingen aan te passen om verschillende 
leeftijdsgroepen te kunnen huisvesten. 

 
 

 Eind 2018 moesten we in het kader van de communautarisering van de kinderbijslag onze 
computerprogramma's aanpassen om de nodige informatie naar Kind & Gezin te kunnen sturen, zodat zij 
een deel van de kosten van de kinderopvang in het kader van het "Groeipakket" aan de ouders konden 
terugbetalen. 

 

 Na de ontdekking van asbest in het dak van het kindertehuis in Leopodsburg werden in dit 
kinderdagverblijf noodwerkzaamheden uitgevoerd. Daarom moest het kinderhuis tijdens de 
zomervakantie 3 weken sluiten, zodat het werk dat het meeste stof en lawaai genereerde, kon worden 
uitgevoerd. 

 

 Op verzoek van het Beheerscomité heeft OCASC een nieuw tariefschema opgesteld, gebaseerd op het 
ONE-tariefschema voor kinderen die na 1 januari 2016 binnenkomen. Aan de leden wordt een 
procentuele verlaging van het ONE-tarief toegekend. Afgezien van de jaarlijkse indexatie en de 
voortzetting van de belastingverschuiving zijn er geen andere tariefwijzigingen geweest. 

 

 Alle militaire missies, zowel in België als in het buitenland, worden in aanmerking genomen, wat, gezien 
de operatie "Vigilant Guardian", een groot aantal kinderen op rechtmatige manier afwezig maakte. 

 



 In 2017 werd het Zeebrugse kinderdagverblijf tijdens de renovatie van het zwembad onder het 
kinderdagverblijf overgebracht naar geschikte containers. In september 2018 konden de kinderen en het 
personeel van het Zeebrugse kinderdagverblijf terugkeren naar hun lokalen. In deze gebouwen moesten 
echter wel werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 
 
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.  



Webshop CDSCA 

 

 

 

In het kader van een samenwerking met FED plus (dat de voordelen van de federale ambtenaren 

beheert) ging de webshop van CDSCA een vernieuwde samenwerking aan met BENEFITS AT WORK   

Dit voordelenplatform van CORPORATE BENEFITS werd gekozen na een overheidsopdracht en werd 

uiteindelijk geactiveerd op 8 november 2018 

 

Op het nieuwe BENEFITS AT WORK‐ platform vind je nu nog meer kortingen voor topmerken zoals:, 

ABOUT YOU, C & A, DE BIJENKORF, DAOUST, LENS ONLINE, …en voordeeltarieven voor o.a. 

Legoland,… 

Verder kon  door een nieuwe samenwerking met FEDPLUS, , een nog groter aantal (culturele) 

voordelen aangeboden worden zoals bvb. BOZAR, TRAIN WORLD, en verder voordelen voor 

TOYOTA  & LEXUS, FLEUROP, PIZZAHUT, LUNCH GARDEN,… 

Hierdoor verdwenen de aanbiedingen die via de site en de App van EKIVITA beschikbaar waren. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



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. 

Sinds 1 januari 2018 staat de dienst eveneens in voor het beheer van de polissen van de 

actieve en gepensioneerde personeelsleden van CDSCA en het WHI. Voor de 

gepensioneerde personeelsleden is de premie voor zichzelf en hun nevenverzekerden 

volledig ten laste van de verzekerde. Voor de actieve personeelsleden van CDSCA en het 

WHI is de premie volledig ten laste van de werkgever, respectievelijk CDSCA en WHI en is 

er een tussenkomst voorzien in de premies voor de aangesloten gezinsleden.  

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 
 

Ook in 2018 blijft het aantal personeelsleden van Defensie dat met rust-/invaliditeitspensioen 

gaat aanzienlijk stijgen. De dienst hospitalisatieverzekering van CDSCA krijgt er jaarlijks 

meer dan 1000 nieuwe dossiers bij.  

Ook door de opname van het beheer van de polissen van het personeel van CDSCA en het 

WHI, is er een toename in het aantal dossiers en verzekerden.  

In 2018 kwamen ere 1.524 nieuwe dossiers bij, waarvan 1.166 dossiers van gepensioneerde 

militairen, 251 dossiers van personeel CDSCA en 107 dossiers van het personeel WHI. 

Goed voor een totaal van 2.553 nieuwe verzekerden.  

 

Aantal dossiers 

Jaar Frans Nederlands Totaal 

2014 2.449 3.211 5.660 

2015 2.842 3.788 6.630 

2016 3.274 4.407 7.681 

2017 3.669 5.100 8.769 

2018 4.283 6.010 10.293 

    Aantal verzekerden 

Jaar Frans Nederlands Totaal 

2014 4.372 5.635 10.007 

2015 5.045 6.556 11.601 

2016 5.739 7.500 13.239 

2017 6.388 8.603 14.991 

2018 7.477 10.067 17.544 



  

 

Personeel  
 

 De dienst Hospitalisatieverzekering bestond uit 2 administratief medewerkers (1 korporaal 

chef + 1 niveau C) die instaan voor het dagelijks beheer van de dienst (aansluitingen, 

stopzettingen, facturatie, rappels, contact met de klanten, contact met DKV,…). De dienst 

maakt sinds 01/01/2018 deel uit van de dienst Informatie & Communicatie (DE-R) en staat 

onder het toezicht van de teamcoördinator DE-R. 

 

   NIV A  NIV B  NIV C  NIV D  TOTAAL  

STATUTAIR PERSONEEL  1 0 1 0  2  

CONTRACTUEEL PERSONEEL  0  0 0  0  0  

   OFFR  OOFFR  KPL/SDT       

MILITAIR PERSONEEL  0  0  1     1 

ALGEMEEN TOTAAL   3  

 

N.B. Het personeelslid niveau C maakt deel uit van de actieve reserve van Defensie en 

neemt jaarlijks 6 maanden ‘Verlof voor opdracht’ om te werken als Liaison Officier in 

Potsdam.  

Begroting 
 

JAAR FACTUUR JAARPREMIES 

2014 € 1.637.592,42 

2015 € 2.035.141,44 

2016 € 2.427.908,62 

2017 € 2.955.352,04 

2018 € 3.514.405,12 

 

 

Toekomst 
 

In 2017 wordt beslist door de Minister van Defensie dat alle militairen gedetacheerd bij 

CDSCA tegen eind 2018 terug bij Defensie moeten tewerkgesteld worden. Voor de dienst 

hospitalisatieverzekering heeft dit al gevolg dat er dringend een nieuwe administratief 

medewerker moet aangeworven worden ter vervanging van de 1CC op de dienst.  

CDSCA lanceert in de loop van het jaar 2018 een vacature voor dossierbeheerder niveau C 

via Selor, maar er werd tegen eind 2018 geen geschikte kandidaat gevonden. 


