
 
 

 
 

CDSCA 2014 in 10 punten 
 
 

I. 309 personeelsleden waarvan 286 ambtenaren en 23 militairen ten dienste van Landsverdediging  

II. 38 miljoen euro jaarlijks budget 

III.  26 maatschappelijk assistenten, beschikbaar op 37 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. 6600 dossiers bij de dienst vakantie - toerisme aangepast aan de sociale behoeften van het Departement, van zijn personeel 

en andere begunstigden. 

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

VI. 3274 woningen in België, ter beschikking gesteld van het personeel van Landsverdediging , met de hulp van 37 beheerders 

VII. 34435 € Welfare- uitleningen , verdeeld over 19 zendingen aan de eenheden in Afghanistan, in Afrika, in Libanon, en aan de Marine 

in diverse operaties. 

VIII. 572110 € socio-commerciële leveringen aan de troepen in operatie , op oefening en aan de Belgische detachementen in het 

buitenland. 

IX. 8932 aangesloten verzekerden bij de hospitalisatieverzekering DKV 

X. 10 nieuwe woningen in Leopoldsburg en bouwproject voor 40 logementen ter studie in Evere. 

 

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  het ontwerp van nieuw KB  dat ondertussen reeds werd goedgekeurd  door het Beheerscomité 
(Goedkeuring 12 maart 2014)  en doorgestuurd naar de Inspecteur van  Financiën op  30 april 2014. De aanpassing van het KB werd ondertussen 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 diende aan de regering worden overgemaakt binnen het jaar van 
de nieuwe legislatuur 
 
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 nieuwe KB voorziet ook in het aanbieden van sociale en promotionele voordelen (BENEFITS) aan het actief en gepensioneerd personeel van het 
Departement. 
 
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 2014 
 

Het huidig Beheerscomité is samengesteld uit een voorzitter en dertien leden, benoemd in februari 2007. 
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 (2011-2015). 
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 

 
Tijdens het jaar  2014, onder voorzitterschap van Kolonel Vlieger SBH o.r. Thierry de Schrevel, vergaderde het Beheerscomité vijf maal ( 24 januari ,          
12 maart , 14 mei , 17 september en 26 november 2013). 

 
Belangrijkste beraadslagingen door het beheerscomité tijdens het jaar 2014 : 

 
24 januari 2014 
 
Extra zitting van het Beheerscomité voor bespreking van het nieuw ontwerp van KB tot vaststelling van de taak en tot de regeling van de organisatie en de 
werking van de CDSCA 
 
 
12 maart 2014 

 
Bespreking van het dossier BENEFITS( samenwerking Rail Facilities) en aanpassing KB  van 10 januari 1978 
Evaluatie Personeelsplan 2013 en 2014 

 
 

14 mei 2014 



 
 

 
Het Beheerscomité keurt unaniem het Bilan 2013 goed . Verdere toelichting wordt verstrekt door dhr DEVOS , Directeur-generaal Rail Facilites mbt het 
afsluiten van een overeenkomst inzake het aanbieden van Benefits door Rail Facilities aan het Defensiepersoneel. 
Het nieuwe ontwerp KB  in aanpassing van het KB van 10 januari 1978 werd op 30 april aan de Inspecteur van Financiën voorgelegd. 

 
 
17 sep 2014 
 
Dhr Willy VERMEEREN,  wordt voorgesteld als nieuw Leidend Ambtenaar a.i. ingevolge de oppensioenstelling van dhr Dubuisson per 01.09.2014 
Het Beheerscomité verwelkomt Maj van het Vlw , Jan NELISSEN als nieuw lid.  
Het Beheerscomité keurt ook de vastlegging goed van een bedrag van  85.0000€ voor de vervanging van informaticamateriaal (servers). 
 
 
26 november 2014 
 
Unanieme goedkeuring van het personeelsplan 2015 
Unanieme goedkeuring budgetvoorstel 2015 
Het Beheercomité geeft ook zijn goedkeuring  voor het invorderbaar verklaren van 57 debiteurendossiers ten belope van 65.015,91€  

 
Dhr Luc OPLIEGER wordt voorgesteld als nieuw Leidend Ambtenaar vanaf 01 december 2014 ter vervanging van dhr Willy VERMEEREN die uitvoering wordt 
bedankt voor bewezen diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

De CDSCA in het kort en in cijfers 
 
a. Het personeel (toestand op 31 december 2014). Cijfers 2014 aparte bijlage 

 
De vermelde cijfers betreffen het totaal aantal tewerkgestelde personeelsleden. In voltijdse equivalenten betekent dit 286 ambtenaren en 23 militairen. 
Kenmerkend voor CDSCA is het overwicht van het vrouwelijk personeel , in grote mate door toedoen van de kinderkribbes. De verhouding mannen/vrouwen is 
nagenoeg 30-70 ! Het aantal contractuelen en statutairen is nagenoeg gelijk. 
 
CDSCA telt eveneens een twintigtal tijdelijke seizoenarbeiders alsook 37 beheerders die niet staan vermeld in bovenstaande tabel. Dit personeel is periodiek 
in dienst bij de CDSCA, naargelang de behoeften van het ogenblik.  
De seizoenarbeiders ( 14 in 2014) worden aangeworven voor de directie Vakanties, terwijl de beheerders de CDSCA vertegenwoordigen in de verschillende 
wooncomplexen. Zij zijn de eerste contactpunten CDSCA voor de huurders en zij vervullen op regelmatige basis de rol van tussenpersoon bij de dienst 
toekenning van de woningen en de dienst Werken. 
 
 
 
Het personeel bij C.D.S.C.A. in het kort en in cijfers  
  

Toestand 31 december 2014 :          
1) Algemeenheden          
Personeel 2014 2013        
Aantal personeelsleden 309 311        
Gedetacheerd personeel (Kabinet, adm…) 0 0        
Niveau's            
Niveau A 20 25        
Niveau B 60 61        
Niveau C 144 135        
Niveau D 62 64        
Militairen            
Officieren 8 10        
Onderofficieren 7 7        
Soldaten en korporalen 8 9        
Taalrol            
Nederlandstaligen 163 165        
Franstaligen 146 146        
 
          



 
 

2) Verdeling per dienst 
          

Directies en Diensten  Niveau 2014 2013 Verschil  
A B C D Pers Def Totaal Totaal  

Algemene Directie 0 0 1 0 0 1 4 -3  
Audit 1 0 0 0 0 1 2 -1  
Directie Human Resources (DS-H) 1 2 7 1 1 12 14 -2  
Directie Budget en Financiën (DC-F) 1 1 7 3 0 12 11 1  
Directie Informatie en Communicatie (DE-R) 1 2 1 2 0 6 5 1  
DE-S - Cel synthese 1 0 1 0 0 2 1 1  
Juridische Dienst en Geschillendienst (DC-J) 1 0 6 0 0 7 7 0  
Informaticadienst (DI-I) 1 3 1 1 0 6 6 0  
Logisitieke Dienst (DC-L) 0 0 4 8 2 14 16 -2  
TOTAAL DIRECTIES & DIENSTEN 7 8 28 15 3 61 66    
Klantendiensten                  
Directie Sociale Dienst (DS-S) 7 30 3 2 14 56 60 -4  
Directie Crèches (DS-C) 1 14 87 21 3 126 116 10  
Dienst Welfare (DS-F) 0 1 1 3 0 5 4 1  
Directie Vakanties (DC-V) 1 4 11 16 2 34 38 -4  
Directie Huisvesting (DI-L) 1 0 7 1 1 10 9 1  
Dienst Commerciële Goederen (DC-M) 0 1 1 4 0 6 7 -1  
Dienst Werken (DI-W) 3 2 6 0 0 11 11 0  
TOTAAL KLANTENDIENSTEN 13 52 116 47 20 248 245    
TOTAAL 20 60 144 62 23 309 311    

 
 
 
 
 
b. Financiën (in duizenden euro)    
 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

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 25 2 0 33 
CONTRACTUEEL PERSONEEL 0 5 0 2 7 
  OFFR OOFFR KPL/SDT     
MILITAIR PERSONEEL 6 4 3   13 

ALGEMEEN TOTAAL 53 
 
 
 



 
 

c. Begroting (in duizenden euro) 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

d. Acties 2014 
 

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 2014 beschikte de Sociale Dienst over 1 Franstalige en 3 Nederlandstalige juristen, met zitdagen te Leopoldsburg, Brugge, Peutie, Neder-
Over-Heembeek, Mons, Namur, Liège en Marche-en-Famenne. 

 
Deze gaven in eerste instantie 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). 
 

Jaar Subsidie Defensie Personeelskosten 
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 



 
 

4) Advies aan de (militaire) autoriteiten 
Het personeel van Defensie kon in 2014 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 
h) Vrijstelling van de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de vormingskosten en van de tijdens de vorming genoten wedden wegens 

uitzonderlijke sociale redenen 
i) Toekenning van een prioriteit voor een verblijf in de vakantiecentra van de CDSCA  
j) Toekenning van een prioriteit voor het bekomen van een woning van de CDSCA  
k) Toekenning van prioriteit voor de opvang in een kinderdagverblijf van de CDSCA  

 
 

 
 
 
 



 
 

 
5) Financiële ondersteuning 

 
Ook in 2014 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). 
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6) Voorbereiding op het pensioen 

 
Het initiatief om informatiesessies te organiseren ten voordele van het personeel van Defensie dat de pensioenleeftijd bereikte, werd in 2014 
verlengd. 
De infodagen werden in de periode februari-mei, gespreid over twee dagen, georganiseerd te Zeebrugge, Leopoldsburg, Peutie, Rocourt en 
Florennes. Hierbij kwamen thema's aan bod zoals de pensioenen, de afhandeling van het weddedossier, huwelijksgoederenrecht,  
erfopvolging, testament en seksualiteit en gezonde voeding.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
De kinderdagverblijven 
 
 

 
a) 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. 
 
 

b) 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. 
 
 

c) Waarden 
 

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

 
 
d) Personeel ( in personen , niet in voltijds eenheden)  
 
 
 



 
 

 
 JAAR Niv A Niv B Niv C Niv D 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 
Statutair 

Personeel 

2014 1 8 0 0 9       
2013 1 9 0 0  10      
2012 1 9 0 0   10     
2011 1 10 0 0    11    
2010 1 12 0 1     14   
2009 1 1 1 1      4  
2008 1 0 2 1       4 
2007 1 0 2 1        

Contractueel 
Personeel 

 

2014 0 5 78 20 103       
2013 0 3 81 22  106      
2012 0 3 75 19   97     
2011 0 1 74 21    96    
2010 0 1 80 21     102   
2009 0 1 78 20      99  
2008 0 14 72 19       105
2007 0 17 78 25        

Burgerpersoneel 
Defensie 

2014 0 0 1 0 1       
2013 0 0 1 0  1      
2012 0 0 1 0   1     
2011 0 0 1 0    1    
2010 0 0 1 0     1   
2009 0 0 1 0      1  
2008 0 0 1 0       1 
2007 0 0 0 0        

 

  Offr O-Offr Kpl/Sdt        
            

Militair 
Personeel 

 

2014 1 1 0 2       
2013 0 1 0  1      
2012 1 1 0   2     
2011 1 1 0    2    
2010 1 1 0     2   
2009 1 1 0      2  
2008 1 1 1       3
2007 1 1 1        

Totalen 115 118 110 119 105 113  



 
 

 
 

e) Begroting: (in duizenden euro) 
 

 
Inkomsten 
 

Jaar Subsidie 
Defensie Ouders 

Subsidies 
Gemeensch

appen 
Diversen Totaal 

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 
2011 3821,5 826,6 0 461,7 5109,8 
2010 3441,3 797,6 1,9 305,8 4546,6 
2009 3187,3 693,1 8,6 346,5 4235,5 

 
 
 
 
 
 
Uitgaven 

 
Jaar Personeelskosten Voeding Diversen Totaal 
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
2011 4157,9 197,0 40,3 4395,2
2010 3670,7 193,5 49,2 3913,4
2009 3567,3 194,8 50,4 3812,6

 
 
 
 

f) Gemiddeld aantal ingeschreven kinderen per crèche 
Onderstaande tabel heeft tot doel het gemiddeld aantal inschrijvingen weer te geven op basis van de ondertekende contracten. De 
kinderen zijn slechts zeer zelden voltijds aanwezig. Deze tabel geeft dus geen gemiddeld aantal werkelijk aanwezige kinderen weer, 
maar het gemiddeld aantal aanwezige kinderen volgens de contracten zonder  met de afwezigheden rekening te houden 
 



 
 

 
Crèche Capacité 2014 2013 2012 2011 2010 

Beauvechain 24 22 22 25 25 25 
Evere 48 41 44 43 50 49 

Leopoldsburg 40 38 36 36 39 37 
Liège 32 26 27 25 25 28 

Marche-en-
Famenne 51 38 43 45 42 38 

Neder-Over-
Heembeek 48 37 33 39 42 41 

Peutie 56 42 42 45 47 44 
Zeebrugge 28 15 19 20 16 14 

Totaux 327 259 266 278 287 277 
 
 

g) 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. De wervingsstop opgelegd aan alle 
administraties bemoeilijkt eveneens de dienstverlening in de kinderdagverblijven. 

 
 
 
 
 



 
 

Welfare 
 
a) Opdracht 

Diverse vormen van hulp bieden van recreatieve en culturele aard aan de eenheden in operaties en op oefening, alsook aan de eenheden in 
België en aan de erkende verenigingen in het kader van Landsverdediging. 

 
b) Visie 

In het kader van de culturele en sociale behoeften, voornamelijk uitgedrukt door de eenheden in operaties en op oefening, probeert de directie 
Welfare steeds  blijk te geven van luisterbereidheid en een totale beschikbaarheid om zo efficiënt mogelijk te voldoen aan de aanvragen die ertoe 
bijdragen om het Welzijn van het betrokken personeel. 

 
c) Waarden 

∙ Snelheid van  uitvoering 
∙ Stiptheid in het gevraagde werk 
∙ Naleving van de richtlijnen van de militaire overheid. 
∙ Verbetering van de levenskwaliteit tijdens operaties en oefeningen. 

 
d) Personeel 2014  
 

Statutair 
personeel 

Jaar Niv A Niv B Niv C Niv D 2012 2013 2014 
2012 0 1 1 3 5   
2013 0 1 1 3  5  

 2014 0 1 1 3   5 
TOTALEN 5    5     5 

 
e) Begroting en bestemming van de middelen  
 

Inkomsten (in €) 
 

Jaar Subsidies 
Defensie Inkomsten Totaal 

2014 165.022 -235 164.786 
2013 181.000 800 181.800 
2012 183 300 100 183 200
2011 129 400 900 130 300
2010 238 400 300 238 700

 
 



 
 

Uitgaven ( in duizenden euro) 
 

Jaar Personeels-
kosten 

Specifieke 
lasten 

Algemene 
Onkosten Totaal 

2014 207 - 8 215 
2013 148 18 33 199 
2012 180 16 43 239 
2011 250 32 32 314 
2010 246 17 54 317 

 
f) Uitleningen Welfare aan de troepen in operaties 

 
Jaar 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal 
zendingen 
 

19 18 19 24 36 

Waarde    
(in €) 

34.435 23.592 28193 30 000 37 865 

 
Deze zendingen zijn op de volgende manier verdeeld :  

 
Missie 
 

2014 2013 2012      2011 2010 2009 

Afghanistan 8 3 8 10 21 13 
Afrique 2 6 4 7 6 1 
Kosovo  - - - 0 5 
Libanon 3 4 3 4 5 7 
Marine 2 2 4 2 3 3 
Griekeneland  - - 1 - - 
Jordanië 3 - - - - - 
Polen 1 - - - - - 

 
g) Acties ten voordele van de eenheden en families in België 

 
Ter gelegenheid van opendeurdagen , info-familiedagen of eenheidsfeesten, werden gedurende dit jaar 95 aanvraagdossiers voor uitleningen 
gericht aan de dienst Welfare van de CDSCA door de eenheden in België (uitlenen springkastelen, volksspelen, animatiekoffers en –materieel,..). 
 

In het kader van de herdenking van de 1e Wereldoorlog , werd een uitzonderlijke financiële steun verleend aan de VZW Asklepios Belgian Museum of 
Radiology voor de organisatie van de tentoonstelling “ De radiologie trekt naar het Front : van 1914 tot 2014” 



 
 

De vakanties 
 

a) Voorstelling 
 
De directie Vakanties wordt bestuurd  en onderverdeeld in interne en externe diensten. 
De interne diensten zijn gevestigd in Neder-Over-Heembeek en omvatten de administratie van de “familiale vakanties” in België en in het buitenland, 
de organisatie van de “Jongerenvakanties”, het beheer van de “Clubvakanties”, de organisatie en het beheer van groepsreizen en een  
reisagentschap. 
De externe diensten omvatten vier vakantiecentra in België (Spa en Senonchamps in de Ardennen, Koksijde et Lombardsijde aan de kust) , en de 
twee vakantieclubs  (Middelkerke aan de Belgische kust en Castro Hotel in Maleme te Kreta). 
De samenwerkingsovereenkomst met dit hotel kwam er na de beëindiging van het contract met de vakantieclub Kavros Garden in KAVROS eind 
september 2013 . 
 

b) Opdracht 
 

Reizen in België en in het buitenland organiseren, aanmoedigen en vergemakkelijken voor de actieve personeelsleden en de gepensioneerden van 
het Departement. 
Ook  wordt een bijzondere aandacht geschonken aan de culturele meerwaarde van het reizen via het aanbod van de groepsreizen. Tevens is er een 
aanbod van jeugdvakanties zowel in de zomer ( groepsreis USA , Taal- en ponystage, CLIMS,…) als in de winter ( sik- en snowboard) 
 
De directie spant zich in om voortdurend het sociaal karakter te behouden van de verblijven in de centra in België en worden in de activiteiten  
voorgesteld aan het personeel van Landsverdediging  teamgeest en solidariteit als waarden centraal gesteld. 
 
Tenslotte blijft een goede prijs –kwaliteitsverhouding een hoofdwaarde bij het aanbieden van de producten. 
 

c) Begroting (in duizenden euro) 
 

Inkomsten 
 

Jaar Centra 
België 

Centrum 
Kreta 

Hotels 
Apparte
menten

Jongeren
Toerisme
bureau

Subsidie
s 

Defensie

Andere
Totaal 

2014 1758(1) 1408 305(1) 462 1827 923 (2) 6687
2013 1188 1263 768 543 2185 998 29 6974
2012 1215 1181 890 452 2229 1005 29 7002
2011 1306 1097 933 528 2476 782 39 7161
2010 1344 1125 839 422 2554 1206 17 7507

 
(1) Mess Continental nu in Centra België                     (2) zit in het cijfer jongeren 



 
 

 
 

uitgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Acties en activiteiten  in 2014 
 

 
De vakantieclub in Kreta en de gerelateerde producten deden het  opnieuw uitzonderlijk goed. Naast de klassieke basisformule van twee weken 
werden ook weekverblijven in zowel hoog- als laagseizoen aangeboden. 
2014 betekende het einde van een ruim 10 jaar lang vakantie-aanbod in Kavros Garden . Na prospectie werd een nieuw contract aangegaan met 
het Hotel CASTRO te Maleme eveneens in Kreta. 
Kreta was goed voor  nagenoeg ¼ van het zakencijfer ( zonder subsidies) tegenover 30% voor de centra in België. Deze centra behielden een 
ruime (sociale) aantrekkingskracht aangezien ze bijna 70% van de reservaties uitmaakten. 
 
De boekingen met korting via touroperators kenden een terugloop van ruim 15% en kan toegeschreven worden aan een toenemende concurrentie 
via de on-line markt en de crisis in de reissector. 
 
De aantrekkelijkheid van groepsreizen met een evenwichtig aanbod tussen verre en korter bij gesitueerde bestemmingen, tussen pure ontspanning 
en cultureel genieten . In het jaar van het WK voetbal was er  een groepsreis naar Brazilië  en Schotland en rondreizen Rhodos en Toscane 
steunend op een betaalbare prijs ook in het duurdere segment . 
In samenwerking met de sociale diensten van enkele CLIMS- partners (Comité de Liaison des Organismes Militaires Sociaux)  werd naast de 
klassieke internationale uitwisselingen en groepsreis naar Tenerife ingericht .  
In het klantenprofiel blijft het aandeel van gepensioneerden belangrijk ( 38%) tegenover 47% voor de actieve militair en 15% voor de gerechtigden 
van de politie 
Cijfers 2014 ? 
 

 Totaal Centra BEL Kreta Groepen Appartementen agentschap 
Dossiers 6612      4518    518 74 525 914 
Omzetcijfer 5763 1759 1409 462 306 1827 

jaar personeel Centra 
België

Centrum
Kreta

Hotels 
Appartementen    Jongeren Toerismebureau Onderhoud Totaal 

2014 1633 2060 1467 478 706 2380 967 7311
2013 1819 138 1353 359 516 2131 1327 8055
2012 1712 1803 1092 406 526 2121 1380 8242
2011 1720 1306 1097 933 528 2476 782 7161
2010 1522 1344 1125 839 422 2554 1206 7507



 
 

De dienst Huisvesting  
 
Opdracht 
 
Met een vastgoedpark van  3274 woningen, verspreid over 67 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 96,6% waarvan 65,4 actieve en burgers militairen. 
 
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 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. 
In 2014 werden de nieuwbouw van 10 woningen in Leopoldsburg gestart en werd een studie besteld voor een bouwproject van 40 nieuwe woningen in EVERE  

 
Begroting – Bestemming van de middelen (in duizenden euro) 
 
 
 
 
Inkomsten 
 

Jaar Huurgelden Subsidie 
Defensie Andere Totaal 

2014 18007 94 348 18449
2013 17974 89 245 18308
2012 17449 93 147 17689
2011 16224 108 733 17065
2010 14994 110 207 15311
2009 14 687 110 1 260 16 057
2008 13 900 80 1 226 15 205

 
 

 



 
 

Lasten 
 

Jaar Personeels
kosten 

Renovati
e 

Herverdeli
ng van de 

huren 

Andere 
Totaal 

2014 1586 6790 (1) 2250 10626
2013 1516 6210 90 2343 10159
2012 1534 5582 78 2081 9275
2011 1663 5575 84 2851 10173
2010 1437 5742 84 2503 9766
2009 1 374 6 099 71 3 128 10 672
2008 1 255 6 781 60 3 209 11 305

  
 
 (1) uitdovend budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

De socio-commerciële leveringen aan eenheden in operatie en oefening 
 
Opdrachten 

 
∙ Verkooppunten oprichten en beheren bij de eenheden in operatie en op oefening. 

∙ Voor Landsverdediging de diensten verzekeren inzake vrijstelling van belastingen ten voordele van de Belgische eenheden en detachementen in 
het buitenland. 

∙ Levensmiddelen en andere ter beschikking stellen van de kantines, de huishoudingen, de militaire messes en andere gelijkaardige instellingen 
beheerd door de Strijdkrachten of de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA/SACA) van het Departement van 
Landsverdediging – met inachtname van de richtlijnen van de militaire overheid. 

Visie 
 

De sector wil een waaier van goederen en diensten bieden aan sociale « bodemprijzen » aan de Belgische eenheden of delegaties in operatie of op 
oefening of in de Internationale Hoofdkwartieren in het buitenland. De dienst staat in voor de vrijstelling van belasting van deze leveringen. 
 

Waarden 
 

∙ Goede commerciële en administratieve kennis alsook op het vlak van de douane. 

∙ Gepersonaliseerde dienstverlening zonder winstmarge voor het personeel in operatie. 

∙ Onmiddellijke en snelle levering in functie van de CDSCA- middelen en de geboden transportmogelijkheden door het Departement. 
 

Personeel 
 

Het personeelsbestand omvat 7 personen waarvan 2 personen plus een ¾ time voor de administratie DC-M te PEUTIE en 3 personen plus een  ¼ 
time voor het depot eveneens te PEUTIE.  
 

Tijdens het jaar 2014, heeft de CDSCA, op vraag van de eenheden, meer dan 104.000 kg geleverd aan de troepen in  
∙ Operatie in  in Afghanistan, in Libanon, in Jordanië , in de Democratische Republiek Congo, in Mali en Turkije 

∙ Oefening en manœuvres op 29 zendingen in de EU en 8 buiten de EU. 
 
 
 



 
 

In cijfers 
 

Sinds 2009 is er , door de vermindering van het aantal militairen in de hoofdkwartieren in Duitsland (in hoofdzaak Heidelberg) enerzijds, en de daling 
van het aantal militairen in het buitenland anderzijds, een constante daling van het totale omzetcijfer van de verkoop  van goederen aan deze 
categorieën. 
In 2012 was er door de stijging van het aantal oefeningen en zendingen naar het buitenlands een verdriedubbeling van de verkoop. 
De totale omzet steeg in dat jaar met liefst  37% van 529.065€  naar 811.066€ ! 
In 2013 stabiliseert de omzet op 763029€ , een kleine daling grotendeels verklaard wordt door een vermindering van de troepen in Afghanistan 
In 2014 beliep de globale omzet van de verkoop 572110€ een terugloop van met bijna 25% voornamelijk te verklaren door de verder daling en 
stopzetting van opdrachten in Afghanistan. Ook de levering voor oefeningen in het buitenland aan de Marine gingen respectievelijk met bijna 40 en 
50% achteruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jaar Verkoop aan 

eenheden in operatie 

Verkoop aan 
eenheden op 

oefening in het 
buitenland 

(€) 

Verkoop aan 
Belgische 

Detachementen 
Internationale HK 

(€) 

Verkoop  
Andere 

 
(€) 

2014 246943 43 183753 32 129553 23 11473 2 

2013 329891 43% 288224 38 127856 17 17158 2 

2012 338149 42% 286818 35% 151328 19% 34768 4% 

2011 296 037 50% 90 796 15% 167 776 28% 40 444 7% 

2010 274 293 40% 107 349 16% 229 393 33% 75 166 11% 

2009 544 306 52% 155 658 15% 266 837 26% 78 112 7,5% 



 
 

 
 
 

De Directie en de Administratieve en Logistieke Diensten 
 
 
 
De centrale administratieve en logistieke diensten zijn samengebracht in het Kwartier Koningin 
Astrid te Neder-over-Heembeek (Brussel).  
 
 
 

Directies en Diensten  
Niveau 2014 2013 

Verschil
A B C D 

Pers 
Def Totaal Totaal 

Algemene Directie 0 0 1 0 0 1 4 -3 
Audit 1 0 0 0 0 1 2 -1 
Directie Human Resources (DS-H) 1 2 7 1 1 12 14 -2 
Directie Budget en Financiën (DC-F) 1 1 7 3 0 12 11 1 
Directie Informatie en Communicatie (DE-R) 1 2 1 2 0 6 5 1 
DE-S - Cel synthese 1 0 1 0 0 2 1 1 
Juridische Dienst en Geschillendienst (DC-
J) 1 0 6 0 0 7 7 0 
Informaticadienst (DI-I) 1 3 1 1 0 6 6 0 
Logisitieke Dienst (DC-L) 0 0 4 8 2 14 16 -2 
TOTAAL DIRECTIES & DIENSTEN 7 8 28 15 3 61 66   
Klantendiensten                 
Directie Sociale Dienst (DS-S) 7 30 3 2 14 56 60 -4 
Directie Crèches (DS-C) 1 14 87 21 3 126 116 10 
Dienst Welfare (DS-F) 0 1 1 3 0 5 4 1 
Directie Vakanties (DC-V) 1 4 11 16 2 34 38 -4 
Directie Huisvesting (DI-L) 1 0 7 1 1 10 9 1 
Dienst Commerciële Goederen (DC-M) 0 1 1 4 0 6 7 -1 
Dienst Werken (DI-W) 3 2 6 0 0 11 11 0 
TOTAAL KLANTENDIENSTEN 13 52 116 47 20 248 245   
TOTAAL 20 60 144 62 23 309 311   

 
 




