
CDSCA 2019 in 10 punten 
 
 

I. 259 personeelsleden die samen 230 voltijdse eenheden vertegenwoordigen;. 

II. Een jaarbudget van bijna 38 miljoen euro gedekt met ruim 80% eigen middelen 

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. 6 vakantiecentra  in België en 1 in KRETA  aangepast aan de sociale behoeften van het personeel en goed voor een 

omzet van meer dan  3,7 miljoen euro 

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

VI. 3.230 woningen, verspreid over 63 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 einde 2020 

VIII. Ruim 19.000 aangesloten verzekerden bij de hospitalisatieverzekering DKV waaronder 18.556 in hoofde van 

gepensioneerde militairen 

IX. 156.951 bezoekers voor een totaal van 22.252 klanten ingeschreven in de webshop goed voor ruim 2 miljoen bezochte 

pagina’s 

X. 133.199 gebruikers van de website goed voor 827.008 paginaweergaven 

 

Meer info : http://www.cdsca-ocasc.be of  dienst INFOCOM : 02/433 27 10 

http://www.cdsca-ocasc.be/


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 
 
 
 
Het oorspronkelijk KB van 10 januari 1978  dat de opdrachten en begunstigden van de CDSCA vaststelt evenals de organisatie en werking 
ervan  werd op 31 oktober 2019 aangepast . 
Het nieuwe Koninklijk Besluit somt in art 1 de begunstigden op en in art 2 de activiteiten en voordelen waarmee zij belast is . De overige 
artikelen  regelen haar organisatie en werkwijze evenals het financieel beheer 
Bij de begunstigden is er een nieuwe categorie van veteranen en militairen met contracten van beperkte duur (BDL) 
Ook de activiteitensectoren werden aangepast : 
• de sociale dienstverlening 
• de familiale ondersteuning (kinderdagverblijven) 
• de huisvesting 
• de sociale, culturele en promotionele voordelen 
• de organisatie van vakanties 
• commerciële activiteiten 
• de hospitalisatieverzekering 
Het Beheerscomité heeft deze herziening gefinaliseerd begin 2017 en het dossier werd na goedkeuring door de verschillende tussenkomende 
instanties zoals de Inspectie van Financiën, de Minister van Defensie , de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting evenals 
de syndicaten en de Raad van State  finaal getekend  door de Koning op 31 oktober 2019 en verscheen in het Belgisch Staasblad op 27 
november 2019 
 
 
 



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 2019 
 
 
 

In 2019 werd het Beheerscomité 5 maal bijeengeroepen. Een zitting werd digitaal georganiseerd (elektronische procedure 
dd 30 juli  2019) 
 
 
 
21 maart 2019 
 

 De samenstelling van het Beheerscomité werd hernieuwd voor een periode van 4 jaar voor de voorzitter (dhr 
FLORKIN tot 23 februari 2023) en de leden ( tot 1 februari 2023).Zie samenstelling in de rubriek Beheerscomité op de 
CDSCA website 

 

 Het bilan 2018 wordt eveneens unaniem aanvaard. Het begrotingssaldo komt daardoor voor 2018 uit op een mali van 
682.972,22EUR ( bedrijfsresultaat – 233.549,22 EUR).Daardoor daalden de liquiditeiten einde 2018 naar 13,1 miljoen 
.  

 

 Voor de isolatie van 97 woningen ( daken en gevels) in WAHA  werd een bedrag van 4.747.065,27 EUR goedgekeurd  
 
16 mei 2019 
 

 Het comité verwelkomt dhr SIX als nieuwe afgevaardigde van het ACOD en neemt afscheid van dhr LAUWEREINS 
als afgevaardigde van het VSOA.  

 

 De Prefiguratie van de Begroting 2020 wordt gunstig geadviseerd 
 

 Het Beheerscomité keurt  ook de verlenging goed van de huur van het vakantiecentrum in KRETA goed voor een 
periode van 5 jaar. Dit impliceert weliswaar een lichte verhoging van de huurprijzen van +/- 5% 
 
 



 
30 juli 2019 
 
 
Gezien de tijdsduur van meer dan 4 maanden tussen de vergadering van mei  en september , heeft de Voorzitter, dhr F. 
FLORKIN zijn akkoord gegeven om op uitzonderlijke wijze de goedkeuring van de leden van het Beheerscomité voor 2 
opdrachten > 144.000 EUR per mail te vragen. De goedkeuring werd unaniem gegeven (1 lid afwezig)voor een kleiner 
dossier voor dakbedekking aan woningen te BRASSCHAAT (<250.000€) en vooral voor een opdracht van ruim 4,5 miljoen 
euro voor renovatie en isolatie van de buitenzijde van 4 gebouwen van 14 appartementen in Neder-over-Heembeek. 
 
 
 

 
 
 



 
19 september 2019 
 

 Een 2
de

 wijziging aan de begroting 2020 wordt goedgekeurd met inbegrip van een daling van de investeringsuitgaven 
met ruim 2,1 miljoen door het uitstellen van bepaalde grote vastgoedwerken in Neder-Over-Heembeek en Waha ( voor 
isolatiewerken) en  voor de bouw van 40 woningen in EVERE 

 De initiële Begroting 2020  wordt na aanpassing elektronisch goedgekeurd op 20 september 2020. De cijfers van 
verkoop van onroerend goed werden aangepast aan een meer realistisch niveau en anderzijds werden een aantal 
uitgaven voor isolatiewerken over meerdere jaren gespreid. Hierdoor diende weliswaar een afwijking aangevraagd te 
worden om een begroting die niet in evenwicht kan zijn, in te dienen. 

 Een 4-jarig contract Brandverzekering voor de CDSCA woningen werd toegewezen aan de Federale Verzekeringen 
voor een jaarlijks bedrag van ruim 150.000EUR 

 Het Beheerscomité neemt akte van vertragingen in de nieuwbouw van 40 woningen te EVERE door een foute levering 
van ramen en problemen ivm de  plaatsing van septische putten. 

 Binnen de schoot van Defensie werd een werkgroep Benefits@Defence opgericht in het kader van de verhoging van 
de jobattractiviteit bij Defensie. Dhr BAERTSOEN zal er de CDSCA vertegenwoordigen. Eventuele nieuwe opdrachten 
vereisen bijkomende budgettaire middelen 

 Ook de mogelijke verhuizing van de Centrale Zetel van de CDSCA wordt toegelicht, evenals de hernieuwde aanvraag 
van FEDASIL tot huren van CDSCA- vakantiecentra . Voor een periode van +/- 6 maanden zullen de centra in 
SENONCHAMPS en SPA-VECQUETERRE aan FEDASIL verhuurd worden.  

 
28 november 2019 
 

 De voorzitter verwelkomt LtKol VAN CLOOSTER als nieuwe afgevaardigde van DG H&WB 

 Het personeelsplan 2020 wordt goedgekeurd.De totale kost van dit PP 2020 bedraagt 15.556.171 EUR. Elf voltijdse 
aanwervingen worden gepland alsook 4 statutarisaties zodat einde 2020 CDSCA 245 voltijdse eenheden zal tellen. 

 Het nieuw KB tot vaststelling van de opdrachten en de begunstigden van de CDSCA werd op 31 oktober 2019 
goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 27 november.Dit worwt met een kleine receptie gevierd. 

 Het Beheerscomité bespreekt ook de mogelijkheid van de oprichting van een bijkomende crèche in FLORENNES. 
Een extra budget van 650.000 EUR zou nodig zijn. 

 
 



De CDSCA in het kort en in cijfers 
Het personeel (toestand op 31 december 2019)  

 



 



 



 



 



 
 



 







 





 

 



BIL 2018 BIL 2019

Subside MDN 5.669.000,00 5.669.000,00 Toelage MLV

Loyers Logements 18.522.228,04 18.646.626,90 Huren Huisvesting

Vacances 3.646.172,26 3.748.387,08 Vakanties

Biens & Services 19.636,67 86.086,12 Goederen & Diensten

Assurance Hospitalisation Pensionnés 3.547.115,39 4.199.054,49 Hospitalisatie Verzekering Gepensionneerden

Maisons d'enfants 874.605,33 924.170,04 Kinderdagverblijven

Autres (OCASC) 696.485,58 559.651,30 Andere (CDSCA)

TOT Rec Propres 27.306.243,27 28.163.975,93 TOT Eigen Ontvangst

TOT RECETTES EXPLOITATION 32.975.243,27 33.832.975,93 TOT EXPLOIT ONTVANGSTEN

Personnel 14.586.747,93 15.054.868,13 Personeel

Biens & Services 32.357,29 86.040,62 Goederen & Diensten

Assurance Hospitalisation Pensionnés 3.497.259,02 4.322.377,47 Hospitalisatie Verzekering Gepensionneerden

Vacances 2.506.256,61 2.611.775,50 Vakanties

TOT Achats Revente 6.035.872,92 7.020.193,59 TOT Ankopen Wederverkoop

Entretiens 461.075,11 515.647,04 Onderhoud

Rénovation LOG/VAC 4.864.417,72 4.588.315,09 Renovatie LOG/VAC

Matériel 443.312,13 448.029,86 Materiaal

Fonctionnement 894.726,57 696.077,50 Werking

Energie 495.854,66 523.927,22 Energie

Frais financiers 619.375,70 608.185,83 Financiële kosten

Taxes 1.950.791,77 2.248.187,35 Taksen

TOT Frais Exploitation 9.729.553,66 9.628.369,89 TOT Exploitatiekosten

TOT DEP EXPLOITATION 30.352.174,51 31.703.431,61 TOT EXPLOIT UITGAVEN

RES BUDG EXPLOITATION 2.623.068,76 2.129.544,32 BUDG RES EXPLOITATIE

Non Budgétaire 2.856.618,29 1.359.041,52 Niet-Budegttair

Résultat exploitation -233.549,53 770.502,80 Exploitatieresultaat

Ventes Biens 934.400,00 1.692.470,00 Verkoop eigendommen

Remboursements  prêts sociaux 235.892,08 188.174,35 Terugbetaling Sociale leningen

TOT RECETTTES PATRIM 1.170.292,08 1.880.644,35 TOT PATRIM ONTVANGST.

Nouvelles constructions Nieuwbouw

Investissements immobiliers 3.065.027,35 4.676.868,96 Onroerende investeringen

Investissements matériel 139.635,44 245.030,52 Investeringen materiaal

Octroi Prêts sociaux 173.760,81 75.893,35 Toekenning Soc leningen

Emprunts Etat (capital) 1.097.910,46 1.120.489,60 Staatsleningen (Kapitaal)

TOT DEPENSES PATRIM 4.476.334,06 6.118.282,43 TOT PATRIM UITGAVEN

RESULTAT PATRIMONIAL -3.306.041,98 -4.237.638,08 PATRIMONIAAL RESULTAAT

RESULTAT BUDGETAIRE -682.973,22 -2.108.093,76 BUDGETTAIR RESULTAAT

BILAN / BALANS 2018 - 2019



Données Administration Logements Vacances TOT Moy propres Service Social Crèches Gegevens

2019 Administratie Huisvesting Vakanties TOT Eigen mid Sociale Dienst Kinderdagverblijv 2019

Subside MDN 158.000,00 158.000,00 2.560.000,00 2.951.000,00 5.669.000,00 Toelage MLV

Rec. Fonctionnelles 18.652.879,27 3.748.387,08 26.600.320,84 924.170,04 27.524.490,88 Functionele ontvangsten

Autres 190.142,00 58.715,25 34.316,74 93.031,99 1.843,03 354.468,03 639.485,05 Andere

TOT Rec Propres 190.142,00 18.711.594,52 3.782.703,82 26.693.352,83 1.843,03 1.278.638,07 28.163.975,93 TOT Eigen Ontvangst

TOT RECETTES EXPLOITATION 190.142,00 18.711.594,52 3.940.703,82 26.851.352,83 2.561.843,03 4.229.638,07 33.832.975,93 TOT EXPLOIT ONTVANGSTEN

Personnel 3.872.120,52 1.571.763,08 1.647.555,87 3.219.318,95 3.314.985,17 4.648.443,49 15.054.868,13 Personeel

Achats Revente 86.040,62 2.611.775,50 6.934.152,97 7.020.193,59 TOT Ankopen Wederverk

Entretiens 10.981,46 476.999,53 476.999,53 11.644,41 16.021,64 515.647,04 Onderhoud

Rénovation LOG/VAC 2.085,60 4.419.839,35 166.390,14 4.586.229,49 4.588.315,09 Renovatie LOG/VAC

Matériel 99.958,01 3.473,37 122.546,92 126.020,29 61.329,68 160.721,88 448.029,86 Materiaal

Fonctionnement 509.331,86 13.549,44 91.784,68 105.334,12 41.783,69 39.627,83 696.077,50 Werking

Energie 7.362,51 199.205,88 307.969,21 507.175,09 9.389,62 523.927,22 Energie

Frais financiers 20.655,52 586.765,37 503,78 587.269,15 261,16 608.185,83 Financiële kosten

Taxes 30.510,20 2.133.449,65 80.655,92 2.214.105,57 60,65 3.510,93 2.248.187,35 Taksen

TOT Frais Exploitation 680.885,16 7.356.283,06 1.246.850,18 8.603.133,24 124.208,05 220.143,44 9.628.369,89 TOT Exploitatiekosten

TOT DEP EXPLOITATION 4.639.046,30 8.928.046,14 5.506.181,55 18.756.605,16 3.439.193,22 4.868.586,93 31.703.431,61 TOT EXPLOIT UITGAVEN

RES BUDG EXPLOITATION -4.448.904,30 9.783.548,38 -1.565.477,73 8.094.747,67 -877.350,19 -638.948,86 2.129.544,32 BUDG RES EXPLOITATIE

Non Budgétaire -152.990,78 1.612.922,34 -9.091,15 1.603.831,19 -378.330,66 286.531,77 1.359.041,52 Niet-Budegttair

Charges réparties -2.611.084,00 1.033.045,00 382.462,00 1.415.507,00 493.713,00 701.864,00 0,00 Verdeelde lasten

Résultat exploitation -1.684.829,52 7.137.581,04 -1.938.848,58 5.075.409,48 -992.732,53 -1.627.344,63 770.502,80 Exploitatieresultaat

Ventes Biens 1.691.370,00 1.100,00 1.692.470,00 1.692.470,00 Verkoop eigendommen

Remb  prêts sociaux 0,00 188.174,35 188.174,35 Terugbet Soc leningen

TOT RECETTTES PATRIM 0,00 1.691.370,00 1.100,00 1.692.470,00 188.174,35 0,00 1.880.644,35 TOT PATRIM ONTVANGST.

Nouvelles constructions 0,00 0,00 Nieuwbouw

Invest immobiliers 4.519.615,30 157.253,66 4.676.868,96 4.676.868,96 Onroerende investeringen

Invest matériel 179.156,70 46.193,83 46.193,83 2.280,05 17.399,94 245.030,52 Invest materiaal

Octroi Prêts sociaux 0,00 75.893,35 75.893,35 Toekenning Soc leningen

Emprunts Etat (capital) 1.120.489,60 1.120.489,60 1.120.489,60 Staatsleningen (Kapitaal)

TOT DEPENSES PATRIM 179.156,70 5.640.104,90 203.447,49 5.843.552,39 78.173,40 17.399,94 6.118.282,43 TOT PATRIM UITGAVEN

RESULTAT PATRIMONIAL -179.156,70 -3.948.734,90 -202.347,49 -4.151.082,39 110.000,95 -17.399,94 -4.237.638,08 PATRIMONIAAL RESULTAAT

RESULTAT BUDGETAIRE -2.016.977,00 4.801.768,48 -2.150.287,22 2.528.158,28 -1.261.062,24 -1.358.212,80 -2.108.093,76 BUDGETTAIR RESULTAAT

BILAN / BALANS 2019  -  Données par secteurs / Cijfers per sector
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4.322.377,47
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4.199.054,49

4.199.054,49

4.322.377,47

Ass.Hosp.Pens
TOTA(A)L

Biens / Goederen

4.199.054,49



Dienst Informatie en Communicatie 
 

1. Voorstelling 
 

 

De taken van de dienst Informatie en Communicatie zijn heel uiteenlopend: 

- Klantendienst CDSCA: beantwoorden (via telefoon en via mail) van algemene vragen over de dienstverlening van CDSCA en van vragen  

specifiek over de voordelen in de webshop CDSCA. 

- Organisatie van evenementen ten voordele van het personeel van Defensie en deelname aan events van Defensie ter promotie van de 

dienstverlening CDSCA. 

- Opvolging van sponsoringsaanvragen voor events van Defensie of voor goede doelen verbonden aan Defensie. 

- Aankoop en distributie van relatiegeschenken en gadgets. 

- Coördinatie( van concept tot inhoud) en verspreiding van drukwerken/publicaties van CDSCA 

- Beheer van het intranet, van de website, van de webshop en verspreiding van de digitale nieuwsbrieven. 

- Opvolging van antwoorden op parlementaire vragen en klachten 

- Vertalingen ( tools en revisie ) 

- Beheer van de dienst hospitalisatieverzekering (DKV) 

 

 

Praktisch werd in 2019 de dienstverlening onderverdeeld in 2 teams: 

- Team Klantenrelaties:  een gezamenlijke helpdesk die ten alle tijde de basisinfo kan verstrekken aan de klanten van de webshop en DKV 

of andere vragen voor info kan doorschakelen. Dit team staat eveneens in voor de administratief opvolging van de klachten, 

sponsoringsdossiers, relatiegeschenken en events. 

- Team Communicatie: 2webmasters ( 1N + 1F) die samen zorgen voor het beheer van de website, het intranet, de webshop, de 

nieuwsbrieven en de publicaties ( lay-out). 

 

 
 

 

 



 

 

 

2.Personeel  
 

 

De dienst bestond eind 2019 uit 3 administratief medewerkers (3 niveau C ), 2 webmasters (niveau C) en 1 teamcoördinator (niveau A). De 

dienst maakt staat onder het toezicht van de directeur Informatie en Communicatie (niveau A). 

Ter vervanging van het militair personeelslid dat de DKV-dossiers beheerde kwam een statutair dossierbeheerder niv C en het team 

Communicatie ( internet , intranet, webshops , e-newsletters,…) werd versterkt met een bijkomende webmaster niv C van de Franstalige taalrol. 

 

 

 

   NIV A  NIV B  NIV C  NIV D  TOTAAL  

STATUTAIR PERSONEEL  2  4  6 

CONTRACTUEEL PERSONEEL  0  0 1 0  1  

ALGEMEEN TOTAAL   7 

 

N.B. 1 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. Het personeelslid niveau B heeft de functie van vertaler bij CDSCA en is sinds augustus 2018 met verlof 

voor stage.  

 

 

 
 



3.ACTIVITEITEN 2019 
 

WEBSHOP 
 

WEBSITE CDSCA 

 

 

 

 

 Het aantal bezoekers van de website groeide naar 133.199 

 Het aantal paginaweergaven bedroeg in 2019 iets meer dan 827.000. 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



INTRANET 
 

Het intranet werkt bijgewerkt met verschillende nieuwe rubrieken en in een nieuw kleedje gestoken. 

 

 

 

 



 

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 om 15.000 exemplaren van de Winterbrochure 2019-2020 en 

22.000 brochures van de Zomervakanties 2020. Tevens wordt een onthaalbrochure en kortingscheques voor het clubhotel in Kreta gedrukt.  

 

 

 

 



 

In samenwerking met de dienst Huisvesting en de dienst ‘prepress’ van Fedopress werden 2 nieuwe affiches voor de promotie van de CDSCA-

logementen ontwikkeld.  

Voor de Sociale dienst werden er bijdrukken van de flyers 'Vergoedingspensioen/Pension de réparation' en bijdrukken van flyers ‘Sociale 

Dienst/Service Social’ gerealiseerd evenals een affiche met de geografische spreiding van de dienstverlening. 

Daarnaast liet de dienst visitekaartjes voor tientallen personeelsleden drukken. 

Bij het opstarten van de nieuwe webshop werd een nieuwe flyer ontworpen en affiches verdeeld. Tegelijk werd een gadget (webcamcover) als 

extra promotietool aangekocht en op verschillende evenementen uitgedeeld. 

 

PR-Activiteiten 

De dienst nam met haar infostand deel aan verschillende Open Doors en events van Defensie. Naar jaarlijkse gewoonte nam ze deel aan de 

Open Campus Days van Saffraanberg en van de Koninklijke Militaire School te Brussel. In 2019 waren ze ook aanwezig op de Air Days in 

Beauvechain , de Aviation Days in Florennes, de MESA (in Houffalize) en de 4-daagse van de Ijzer ( in Koksijde) , het nationaal militair 

kampioenschap Cross Country te Schaffen , op het St-Niklaasfeest van 10W , op Wings & Wheels te Ursel ,…  

 

 

 



 

De directeur nam deel aan de CLIMS bijeenkomst in Maleme (KRETA) om de internationale communicatie te verbeteren inzake het CDSCA 

vakantie-aanbod o.m. via een nieuw te ontwikkelen website 

Tevens werd een Chinese ministeriële delegatie ontvangen en gebrieft over de werking van de CDSCA met een bijzondere aandacht voor het 

statuut van de (oorlogs-)veteranen. 

Ook werden in juni en oktober 2 infobriefings gegeven aan de nieuwe CDSCA-personeelsleden. 

De dienst Informatie en Communicatie was ook aanwezig op de jaarlijkse infobriefings ‘Voorbereiding op het pensioen” 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. Tijdens de pauzes wordt meer informatie gegeven over de verschillende 

diensten van de CDSCA. 

 

Sponsoring 
 

CDSCA sponsorde verschillende gala- en benefietconcerten  van de militaire muziekkapellen, Open doors, bals en andere culturele of 

sportevenementen van Defensie voor een totaalbedrag van € 5.000. 

Dit gebeurde door aankoop van toegangskaarten of advertentieruimte in programmaboekjes. Enkele voorbeelden:  AirForce Galabal, de Mars 

van de IJzer & MESA ( met helikoptervluchten), het toneelstuk “De Grote Rappel “ te Leopoldsburg in het kader van de herdenking 40-45, de 

Benefietconcerten van de Provinciecommando’s Limburg, Oost en West-Vlaanderen, le Bal des Officers en het SERVIO-concert .  

 

Op 26 september 2019 werd, in het kader van EDWARD-day (European Day Without a RoadDeath), 

aan de ingangen van de verschillende kazernes een 5.000-tal safety fluo-armbanden uitgedeeld aan 

het Defensiepersoneel dat die dag te voet               (en/of met het openbaar vervoer) naar het werk 

kwam.  Dit project maakt deel uit van een grote campagne rond verkeersveiligheid binnen Defensie.  

Dit project wordt 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 door de aankoop van de fluobanden! 



 
 

 

Relatiegeschenken & Gadgets + Wedstrijden 
 

De dienst Informatie en Communicatie kocht verschillende relatiegeschenken/gadgets aan ter waarde van € 8000: 5000 webcamcovers voor de 

promotiecampagne n.a.v. de lancering van de nieuwe webshop, USB pointerpennen, multi-fiches voor PC/GSM, nieuwe, ecologisch 

verantwoorde bamboo-pennen, mikado-spelletjes voor de kinderen, geurkaarsen voor de kerstperiode , autoverfrissers,…  

Deze werden uitgedeeld ter gelegenheid van de voornoemde activiteiten. 

De eenheden konden naar jaarlijkse gewoonte ook beroep doen op dienst Informatie en Communicatie voor het schenken van tombolaprijzen 

voor interne activiteiten of voor onderleggers voor de korpsfeesten. 

 

 

 

 



 

De dienst Informatie en Communicatie kon aan het Defensiepersoneel, via online wedstrijden, tal van tickets aanbieden. Dit in samenwerking 

met de partners uit de webshop (vb. Ethias) of met militaire organisaties. Er werden o.a. tickets verdeeld voor het Brussels Summer Festival, 

verschillende wedstrijden in het cyclocross (HEVERLEE), het handbal et de volleybal ( via ETHIAS), het galaconcert van de Medische dienst, 

voor de voorstelling ‘De Groote Rappel’,… 

 

4. Actieplannen 2020 
 

In 2020 staat de ontwikkeling van een nieuwe website op de planning. De huidige website ontwikkeld bij FEDICT voldoet niet meer aan de 

normen voor gebruik met tablet en smartphone. 

Ook hebben verschillende diensten gevraagd bijkomend modules te ontwikkelen. 

In februari 2020 zal ook opnieuw een family-event georganiseerd worden ‘ Defence@Plopsa Indoor ‘ te Hasselt. Tijdens dit evenement kunnen 

de personeelsleden van Defensie en hun familieleden Plopsa Indoor bezoeken aan een voordelig tarief en dit tijdens een exclusieve 

avondopening.  

Bovendien zullen de jeugdige bezoekers verwend worden met tal van gadgets. Van de gelegenheid wordt gebruikt  gemaakt worden om de 

verschillende CDSCA diensten met de bijgaande brochures te promoten. 



SOCIALE DIENST  

  

  

a. Voorstelling dienst  
  

  

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

cliënteel.   
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 waarbij de volgende waarden worden nagestreefd: 

     

Mensgerichtheid. - Beschikbaarheid - Transparantie - Vertrouwelijkheid - Autonomie 

•     



b. Personeel  
  

   NIV A  NIV B  NIV C  NIV D  TOTAAL  

STATUTAIR 

PERSONEEL  
8 23 3 0 34 

CONTRACTUEEL 

PERSONEEL  
 2 2 0 4 

   OFFR OOFFR KPL/SDT   

MILITAIR 

PERSONEEL  
0 0 0  0 

ALGEMEEN TOTAAL  38 

  

  

  

c. Budget (in duizenden euro)  
  

Jaar Subsidie Defensie Personeelskosten 

2019 2.560,00 3.314,99 

2018 2.558,90 2.964,50 

2017 2.451,00 2.848,50 

2016 2.428,00 2.758,90 

2015 2.410,90 2.731,20 

2014 3.322,10 2.043,50 

2013 3.478,80 2.778,90 

2012 3.361,80 2.700,70 

2011 3.878,20 3.056,40 

2010 3.605,10 2.721,50 

  

  



 

d. Activiteiten 2019 
  

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 2019 beschikte de Sociale Dienst over 1 Franstalige en 1 Nederlandstalige jurist, 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. 

 

Consultaties 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Frans 138 96 112 126 100 60 
Nederlands 312 173 89 99 82 105 
Eindtotaal 450 269 201 225 182 165 
 

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 2019 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 2019 
Mutatie 218 167 140 136 129 123 
Toekenning/verlenging van dienstfaciliteiten 56 53 65 52 49 30 
Logement 56 77 46 35 41 32 
Ops 20 22 8 10 12 5 
Vrijstelling vormingskosten 1 1 

 
1 1 

 
Eindtotaal 351 320 259 234 232 190 
 

  



 

 

5) Financiële ondersteuning  

  

Ook in 2019 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.  

  

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 2019 
Sociale lening 103 97 83 64 52 80 
Gift 31 18 22 16 18 36 
Voorschot 21 18 18 12 15 10 
Huurwaarborg 52 46 44 39 37 

 
Huishoudlening 37 31 35 30 20 

 
Eindtotaal 244 210 202 161 142 126 
       

 

 

 

Bedragen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Sociale lening € 102.047 € 73.052 € 70.149 € 50.542 € 57.603 € 77.728 
Voorschot € 29.361 € 23.698 € 29.796 € 20.216 € 18.077 € 15.887 
Gift € 11.569 € 4.321 € 9.218 € 6.881 € 17.986 € 8.854 
Huurwaarborg € 56.231 € 47.027 € 46.342 € 38.954 € 41.663 

 
Huishoudlening € 114.615 € 97.342 € 108.155 € 105.702 € 68.703 

 
Eindtotaal € 313.823 € 245.441 € 263.660 € 222.295 € 204.032 € 102.469 

 

  



 

6) Voorbereiding op het pensioen  

  

Het initiatief om informatiesessies te organiseren ten voordele van het personeel van Defensie dat de pensioenleeftijd bereikte, werd in 2019 

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 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 
Burger 545 521 492 88 103 
Militair 1697 1758 2216 1779 1693 
Eindtotaal 2242 2279 2708 1867 1796 

 

Aantal individuele deelnemers 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Mil/Civ 786 949 1578 1340 1389 
Partner 182 209 308 247 233 
Eindtotaal 968 1158 1886 1587 1622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal deelnemers (militair+burger+partners) 

Plaats 2015 2016 2017 2018 2019 
Dag 1 923 1117 1837 1552 1600 

Florennes 110 138 181 183 196 
Leopoldsburg 157 157 417 415 415 
Marche 201 200 347 281 301 
Peutie F 97 123 199 160 163 
Peutie N 161 270 363 235 259 
Zeebrugge 197 229 330 278 266 

Dag 2 906 980 1672 1430 1466 
Florennes 110 116 171 166 185 
Leopoldsburg 157 132 396 395 397 
Marche 201 155 334 270 252 
Peutie F 96 113 176 142 142 
Peutie N 162 248 289 195 227 
Zeebrugge 180 216 306 262 263 

Eindtotaal 1829 2097 3509 2982 3066 



CDSCA VAKANTIES 2019 

1.Presentatie  
 
De directie Vakanties wordt bestuurd en onderverdeeld in interne en externe diensten. 
De interne diensten zijn gevestigd in Neder-Over-Heembeek en omvatten de administratieve diensten (reserveringen, facturatie, beheer,…)  
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). 
 
Deze verschillende diensten hebben als opdracht reizen in België en in het buitenland te organiseren, aan te moedigen en te vergemakkelijken voor de 
actieve personeelsleden en de gepensioneerden van het Departement DEFENSIE . Ook de personeelsleden van de geïntegreerde politie zijn gerechtigd op 
de CDSCA vakantiesdiensten. 
 
Ook wordt een bijzondere aandacht geschonken aan de culturele meerwaarde van reizen via het aanbod groepsreizen (Peru, Polen, Ierland, Schotland,...) 
 
Tevens is er een aanbod van jeugdvakanties zowel in de zomer ( bvb.groepsreis CANADA , Taal- en ponystages België, CLIMS-kamp,Italië,…) als in de 
winter (ski- en snowboard) 
De directie spant zich in om voortdurend het sociaal karakter te behouden van de verblijven in de centra in België en buitenland.  
 

 



                          

2.Personeel     

Centrale diensten 

 

 

 AS IS 01/01/20 
statutair 

 FYS-
PHYS 

VTE-ETP 

A5   

A4   

A3   

A2/1   

B   

C 4 380 

D 1 100 

TOT 5 480 
 

 
AS IS 01/01/20 
contractueel 

 
FYS-
PHYS 

VTE-ETP 

A5   

A4   

A3   

A2/1 1 100 

B   

C 1 100 

D   

TOT 2 200 

 

 
                                          Buitendiensten 
 

 

 AS IS 01/01/20 
statutairen 

 FYS-
PHYS 

VTE-ETP 

A5   

A4   

A3   

A2/1   

B 3 284 

C   

D 2 200 

TOT 5 484 
 

 AS IS 01/01/20 
contractuelen 

 FYS-
PHYS 

VTE-ETP 

A5   

A4   

A3   

A2/1   

B 1 100 

C 7 558 

D 17 1445 

TOT 25 2103 
 



 

 

3.Budget 

De sector Vakanties realiseerde een omzet van ruim 3,7 miljoen euro wat een lichte STIJGING van 125 miljoen betekende aan exploitatie-ontvangsten.  

 

4.Activiteitenverslag  

Het topproduct voor de zomer bleef de clubvakantie in Hotel Castro te Maleme in Kreta . 2019  zette de trend door qua positieve verkoop (+ 5% t.o.v. 

2O18).Het contract werd verlengd met vijf jaar verlengd met de hoteleigenaar voor de periode 2020-2024. Een nieuw zwembad zal tegen volgend jaar 

aangelegd worden. 

Voor de andere producten (met de eigen vakantiecentra te Middelkerke , Spa , Senonchamps , Wilskerke, Koksijde en Lombardsijde) was er een consolidatie.  

Eind 2019 werden ook Senonchamps en Spa Vecqueterre verhuurd aan Fedasil. 

Voor de jongeren waren er nieuwe groepsreizen naar de USA .  Dit naast de gebruikelijke taal- en sportieve stages te Durbuy , Hoves en De Panne. 

Voor de volwassenen was er de culturele ontdekking van Japan met een groepsreis. Een citytrip naar Warschau stond op het programma en gezien het grote 

succes werden 2 groepsreizen naar de Oostkust van de USA georganiseerd. 

Door het succes  van  Disneyland Parijs zal dit een blijvend aanbod zijn voor de toekomst. 

Eind 2019 werden de 3 nieuwbouw logementen geopend in Spa Cascatelles. 

 

5. Projecten 2020 

Volgende nieuwe projecten zullen voor 2020 uitgewerkt worden: 

- Groepsreis volwassenen Brazilië, Portugal, Ierland, USA en Marokko 

- Citytrip  Moskou – St Petersburg 

- Familiale vakanties buitenland  Luchon, Serre Chevalier en Gilette (allen in Frankrijk) 

    

 

 



CDSCA LOGEMENTEN 
                                 
 

1. PRESENTATIE van de DIENSTEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De CDSCA beheert een patrimonium van 3.230 woningen over heel België. Rechthebbenden van Defensie hebben de keuze tussen maar liefst 
63 verschillende complexen om een woning te huren dichtbij de kazerne waar ze tewerkgesteld zijn. Bijna overal kan men opteren voor een 
appartement of een huis met tuin. De Dienst Huisvesting tracht bij elke aanvraag het juiste logement te vinden, aangepast aan de gezinssituatie 
van elke kandidaat-huurder. 
 
Er werden in het laatste decennium nieuwe woningen gebouwd in Belgrade, Bourdon, Aye en Brussel om aan de vraag naar woningen te 
voldoen. In 2017 werd gestart met de bouw van 40 nieuwe woningen vlakbij de kazerne te Zaventem (Evere). 
 
 
De Dienst Werken voorziet in het onderhoud van het patrimonium door grondige renovaties door te voeren om een optimale kwaliteit te kunnen 
bieden, gebruik makende van nieuwe technieken.  
De huidige bezettingsgraad van de beschikbare woningen bedraagt ruim 97%, waarvan 70% actieve militairen en rechthebbenden. 
Enkele locaties verloren aan aantrekkingskracht voornamelijk door het verdwijnen van kwartieren in de omgeving en deze woningen werden 
vervreemd. 
 



 
 
De directie van de Dienst Huisvesting, bijgestaan door de Dienst Werken, wil aan haar rechthebbenden kwaliteitsvolle huisvesting aanbieden 
aan prijzen die 20% lager liggen dan deze in de privésector. Door middel van nieuwbouw en verkoop wordt tegemoet gekomen aan de 
evoluerende behoeftes van Defensie om het aanbod te laten stijgen of dalen in bepaalde regio’s. 
 
 
 
 

 



 

 
 

2. PERSONEEL (dienst huisvesting & dienst werken) 
 
 
 
 

    

   

    
   

  

AS IS 01/01/20    

  
 STATUTAIR     CONTRACT  

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

S
T

A
T

 

A5     A5     

A4     A4     

A3+ 1 100 A3+     

A321 3 300 A321     

B 4 400 B   

C 7 700 C 1 100 

D 1 100 D  1  100 

TOT 16 1600 TOT 2 200 

 
 
Voor het dagelijks beheer en de eerste contacten met de huurders doet CDSCA beroep op 37 lokale beheerders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. BUDGET 

 

 
 

 



 
 
 

4.ACTIVITEITENVERSLAG  
 

 
Nieuwbouw 
 
 
Het nieuwbouwproject OASIS te Zaventem is in volle uitvoering. De eerste grondwerken werden uitgevoerd in september 2017. De firma 
KUMPEN werd op 30 november 2017 door het Beheerscomité aangeduid voor de uitvoering van deze overheidsopdracht voor een bedrag van 
8,2 miljoen zonder BTW. Een bedrag van 1,4 miljoen werd al in 2018 voor deze werf uitbetaald. Eind 2019 werd reed een totaal bedrag van 4,1 
miljoen uitgegeven aan deze nieuwbouw 
 
Einddatum van de werken is voorzien voor eind 2020. 
 
 
 
 

 
 

 
 
De dienst HUISVESTING heeft 2 afdelingen: een voor de toekenning en een voor het beheer. In de wooncomplexen worden zij bijgestaan door 
lokale beheerders ( gemiddeld 35 deeltijdse functies). 



 
 
De toekenning van woningen gebeurt nadat het dossier van een rechthebbenden grondig werd bestudeerd om na te gaan wat zijn of haar 
behoeftes zijn. Vanaf het ogenblik dat iemand huurder is, wordt zijn dossier opgevolgd door de afdeling beheer. In 2019 werden 171 nieuwe 
huurder verwelkomd en in/out dossiers behandeld. 
De totale huurinkomsten bedroegen ruim 18,6 miljoen euro na de indexering ( verhoging met 0,7 %). 
 
Een nieuw verkoopplan 20-24 werd uitgewerkt in 2019 en goedgekeurd door het Beheerscomité. In 2019 zelf werden voor  bijna 1,7 miljoen 
aan onroerende verkopen gerealiseerd waaronder 6 woningen in Arlon , terreinen in Vosselaar, Duras en Jodoigne. 
 
Ook werd de administratieve digitalisering verder doorgezet om een optimale klantenservice te garanderen.  

 
 
Door de dienst WERKEN werd in 2019 verder uitvoering gegeven aan verschillende isolatieprojecten. De sectoren Lier en Herentals zijn 
volledig afgewerkt. In het complex WAHA werd voor een totaal bedrag van 5,6 miljoen (zonder BTW) een groot renovatieproject gestart dat 
moet zorgen voor een grondige renovatie van de daken en gevels. Ook te Neder-Over-Heembeek zijn grote werken begonnen aan de 
appartementsgebouwen om de gevels te isoleren. Dir voor een totaal budget van 5,2 miljoen. 

 
 
5. PROJECTEN 2020  
 
De Dienst Huisvesting wil de kandidaat-huurders en huurders meer en meer gaan informeren via elektronische weg en de procedures zo simpel 
mogelijk maken voor haar klanten. Dat zal in 2020 hoog op de agenda komen te staan. 
 

 
Bij de Dienst Werken is het doel de werf van Zaventem te beëindigen zodat de verhuur in 2021 van start kan gaan. De projecten te Waha en 
Neder-Over-Heembeek worden eveneens verder gezet. 
Ten laatste eind 2020 moeten ook alle isolatiewerken in Vlaanderen afgewerkt zijn. Deze aanpassingswerken werden opgelegd door de 
overheid en vergen enorme budgetten. De dienst werken probeert maximaal te genieten van voorziene subsidies teneinde de budgettaire 
lasten te verminderen . 
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Kinderdagverblijven 
 
 

1. VOORSTELLING DIENST 
 

 
Missie 
 

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. 

 
De exclusieve waarden nagestreefd door de Directie van de 
Kinderdagverblijven zijn : 
 

- Een kwaliteitsvolle opvang 
- Een pedagogisch project 
- De ontwikkeling van de kinderen 
- Een ondersteuning aan de ouders tijdens hun werktijd 
- Een wederzijds respect ouders –kinderen en het     
personeel van de kinderdagverblijven 
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2. PERSONEEL (in aantallen en voltijdse eenheden VTE) 
 

Central Dienst - STAT  

AS IS 01/01/20 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A5/A4   

A3+ 1 100 

A321 0 0 

B 1 80 

C 2 200 

D   

TOT 4 380 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitendiensten - 

CONTRACTUELEN 

AS IS 01/01/20 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A   

B 4 350 

C 77 6750 

D 17 1415 

TOT 98 8515 

Buitendiensten - 

STAT 

AS IS 01/01/20 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A5/A4   

A3+/A321   

B 5 480 

C/D   

TOT 5 480 
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3. BUDGET (in duizenden euros) : 
 

 

 ONTVANGSTEN  
 

 

JAAR 
Subsidie 
Defensie 

Ouders 
Subsidies 

Gemeenschappen 
Diverse Totaal 

2019 2951 924 ,2 0 354,4 4229,6 

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

2017 2451 886,4 0 223,4 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 Personeelskost Voeding Diverse Totaal 

2019 4648,4 167,2 70,4 4886‘ 

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 

4. ACTIVITEITENVERSLAG  
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Theoretische bezettingsgraad 
 
Onderstaande tabel is bedoeld om het theoretische aantal kinderen te presenteren dat in het kindertehuis aanwezig mag zijn 
op basis van de ondertekende contracten. Aangezien de kinderen slechts zeer zelden allemaal TESAMEN aanwezig zijn 
(verlof, ziekte, afwezigheid voor ouderplicht, enz.), is de werkelijke (gefactureerde) aanwezigheid dus lager dan deze cijfers. 
 
 

Crèche Capacité 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Beauvechain 24 24 22 20 25 29 22 22 25 

Evere 48 36 43 51 45 45 41 44 43 

Leopoldsburg 40 34 35 33 41 45 38 36 36 

Liège 32 30 24 24 26 24 26 27 25 

Marche-en-
Famenne 

51 29 33 39 38 36 38 43 45 

Neder-Over-
Heembeek 

48 37 37 37 33 37 37 33 39 

Peutie 56 31 34 36 38 43 42 42 45 

Zeebrugge 18 14 15 13 12 10 15 19 20 

Totaux 317 235 243 253 258 269 259 266 278 

 
 

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

 Daling van het aantal actieve militairen, die niet wordt gecompenseerd door de toename van het aantal begunstigden van andere 
instellingen. 

 Sinds 2017, opening van de kindertehuizen voor Politiepersoneel en in Neder-over-Heembeek voor het  Brugmann personeel, 
reservering van plaatsen door de gemeente Bevekom, in Marche openstelling voor penitentiair personeel 

 
 De toename van het aantal gerechtvaardigde verlofaanvragen na de "Vigilant Guardian"-operatie 
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Evolutie van de pedagogische projecten 
 

- Na de opening van het kindertehuis voor het personeel van de politie en in Neder-over-Heembeek voor het personeel van Brugmann in 2017, 
heeft het kinderdagverblijf in Marche-en-Famenne een overeenkomst voorgesteld met de nieuwe gevangenis van Marche. Sommige crèches 
openen ook hun deuren voor het personeel van de civiele bescherming.    

 
- Sinds 2018 hebben de kinderdagverblijven van Marche-en-Famenne en Peutie hun pedagogisch project ontwikkeld om over te gaan naar semi-

verticale secties, d.w.z. babysecties van 3 tot +/- 15 maanden en middelgrote secties van +/- 15 maanden tot de overgang naar de 
kleuterschool. Het kinderdagverblijf NOH is verhuisd naar volledige verticale secties: van 3 maanden tot het begin van de kleuterschool. Voor 
deze 3 kinderdagverblijven was het nodig om de gewoontes van de kinderverzorgsters te veranderen, maar ook om de afdelingen aan te 
passen aan de verschillende leeftijdsgroepen.  
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- Eind 2018 moesten we in het kader van de regionalisering van de kinderbijslag onze computerprogramma's aanpassen zodat we de nodige 
informatie naar Kind & Gezin konden sturen zodat zij een deel van de kosten van de kinderopvang in het kader van het "Groeipakket" aan de 
ouders konden vergoeden. Vanaf 1 januari 2019 was de kinderopvang volledig operationeel en in 2019 kreeg 99% van de ouders hun toelage 
op tijd. 

 

- Na de ontdekking van asbest in het dak van het kinderdagverblijf in Leopoldsburg werden in dit kindertehuis noodwerkzaamheden uitgevoerd. 
Hiervoor moest het kindertehuis tijdens de zomervakantie 3 weken gesloten zijn, zodat de werkzaamheden die het meeste stof en lawaai 
produceerden, konden worden uitgevoerd. Door een probleem met het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde, werd de zolder van het 
kinderdagverblijf echter niet goed gereinigd. De zolder werd daarom afgeschreven en zal in juli 2020 volledig worden verwijderd omdat 
specialisten hebben bevestigd dat er geen risico's zijn voor de kinderen, onze medewerkers of ouders.  

 

- Er wordt rekening gehouden met alle missies van de militairen, zowel in België als in het buitenland, die, met het oog op Operatie Vigilant 
Guardian, een aanzienlijk aantal gerechtvaardigde afwezigheden van de kinderen vertegenwoordigden. 

 

- In 2019 zijn in samenwerking met Defensie twee projecten voor nieuwe kinderdagverblijven opgesteld. Er worden nog steeds studies 
uitgevoerd, aangezien deze projecten moeten worden gefinancierd, zowel voor de aanleg van de infrastructuur als voor het dagelijks beheer 
van deze nieuwe crèches. Het eerste project is de oprichting van een nieuwe crèche met 70 plaatsen in het nieuwe hoofdkwartier in Evere, die 
gepland is voor 2024. Deze crèche zou de bestaande 48-plaatsen-crèche in de buurt vervangen. Het tweede project is de oprichting van een 
crèche met 49 plaatsen in een bestaand gebouw op de basis van Florennes. Dit is bedoeld om het in dienst houden van militair personeel te 
verbeteren. De basis in Florennes is gekozen om de komende jaren de nieuwe F-35's te huisvesten. 

 

 

- Eind 2019 is het ONE  begonnen met een belangrijke hervorming die gevolgen zal hebben voor de ontvangstfaciliteiten van de CDSCA, zowel 
wat betreft de infrastructuur als de organisatie van het personeel en het informatiebeheer.  Een eerste bijeenkomst werd gehouden in 
november 2019.  

 

- Op 23 juni nam de crèche van Marche  deel aan de Défi ent'raid, die bedoeld is als een sportief en liefdadigheidsdagj, met "petekinderen", 
waaronder de crèche dit jaar. Het Kamp KONING ALBERT in Marche was het toneel van een dag die tegelijkertijd sportief, militair en 
ondersteunend was en waar meer dan 10.000 mensen werden verwelkomd. Deze activiteit heeft de banden tussen het kinderdagverblijf en de 
buurt verder versterkt. 

 

Terugkerende problemen 
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- Hoewel ze moeten voldoen aan de veiligheidsnormen (van K&G en ONE), worden de infrastructuren beheerd door Defensie en zijn ze dus 
onderworpen aan budgettaire richtlijnen die weinig rekening houden met de vaak dringende eisen die door de verschillende federale 
gemeenschappen aan de kinderdagverblijven worden gesteld. 

 
- De CDSCA-dienst van de  Crèches streeft er ook naar om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de activiteiten van de militaire gemeenschap 

door aanwezig te zijn tijdens de festiviteiten (open deurdagen, kerstmarkten, familie-informatiedagen,...) die in bepaalde kwartieren worden 
georganiseerd. 
 

- Omdat de ONE- en K&G-normen steeds strenger worden (nieuw model intern reglement en nieuw K&G decreet), zijn de CDSCA-
kinderdagverblijven  voortdurend in ontwikkeling.  

 
- Het beheer van het personeel van elk kinderdagverblijf  blijft een dagelijkse uitdaging. Naast het feit dat de CDSCA moet voldoen aan de 

minimale personeelsnormen van K&G en ONE per kind, moet de CDSCA  voldoen aan de SELOR-wervingsprocedures die niet (qua 
tijdigheid) zijn aangepast aan de behoeften van de kindertehuizen. 

 
 
 

PROJECTEN 2020 
 

Follow-up en afronding van reeds gestarte projecten 

 
 



DE CDSCA WEBSHOP 

 

In 2019 werd de WEBSHOP grondig aangepast. De bestaande webshop bij Easy Webshop  werd opgezegd en een op maat 

gemaakte shop werd ontwikkeld door Creative Webshop en in gebruik genomen in juli. Een gebruiksvriendelijkere registratie en 

eenvoudigere doorstroming naar het voordelenplatform van CORPORATE BENEFITS (CBB)heeft duidelijk zijn vruchten 

afgeworpen: het aantal webshopbezoekers steeg naar ruim 156.000 en het aantal geregistreerde CCB klanten  naar meer dan 

22.000 

 

 



OUDE WEBSHOP bij Easy Webshop 



 

 
NIEUWE WEBSHOP bij Creative Webvision 



 

 

 



Dienst Hospitalisatieverzekering 
 

 

1.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 van 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 van het WHI is de premie volledig ten laste van de werkgever, zowel bij CDSCA als bij het WHI is er een tussenkomst 

voorzien in de premies van de aangesloten gezinsleden van de personeelsleden.  

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

bij de hospitalisatieverzekering. Specifieke vragen over de terugbetalingen van hospitalisatiekosten worden door DKV zelf behandeld. 

 



 

 

2.Personeel  
 

De dienst hospitalisatieverzekering is sinds 1 januari 2018 een onderdeel van de dienst Informatie en Communicatie.  

In het eerste kwartaal van 2019 ondervond de dienst hospitalisatieverzekering een personeelstekort waardoor de dagelijkse werking van de 

dienst bemoeilijkt werd. 

Begin februari viel de definitieve beslissing dat de 1e korporaal-chef, ingezet op de dienst als administratief medewerker, met onmiddellijke 

ingang terug tewerkgesteld zou worden bij Defensie. Bijna tegelijkertijd vertrok het personeelslid niveau C als reservist op ‘Verlof voor opdracht’ 

voor een periode van 6 maanden om te werken als Liaison Officier voor de Belgische Defensie te Potsdam.  

Op dat ogenblik was er ook via Selor nog steeds geen geschikte kandidaat dossierbeheerder niveau C, ter vervanging van het militaire 

personeelslid, gevonden. Het dagelijks beheer van de dienst (financiële opvolging, stopzettingen, aansluitingen,..) werd overgenomen door de 

teamcoördinator Informatie en Communicatie, die deze taak met andere verantwoordelijkheden binnen de dienst Informatie en Communicatie 

combineerde. 

Midden april werd, via de wervingsreserve van Selor, een personeelslid niveau C voor het dagelijks beheer van de aansluitingen en 

stopzettingen aangeworven.  

 

   NIV A  NIV B  NIV C  NIV D  TOTAAL  

STATUTAIR PERSONEEL  1 0 2 0  3 

CONTRACTUEEL PERSONEEL  0  0 0  0  0  

ALGEMEEN TOTAAL   3 

 

N.B. 1 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.  

  



 

3. Budget 2019 
 

 

JAAR FACTUUR JAARPREMIES 

2015 € 2.035.141,44 

2016 € 2.427.908,62 

2017 € 2.955.352,04 

2018 € 3.514.405,12 
2019 € 4.309.454,02 

 

 

De jaarpremies worden berekend op basis van schades tegenover premies met een maximale verhoging van 4,5% gekoppeld aan de medische 

index. Tijdens het jaar 2018 was de categorie 56 tot en met 64 jaar de groep met het grootste aantal schadeclaims. Dit wil zeggen dat in deze 

leeftijdscategorie meer schade werden uitbetaald dan dat er premies ontvangen werden. Bij de andere categorieën was dit omgekeerd. 

Tot 2019 was de verhoging van de premies steeds lineair (voor alle categorieën hetzelfde). Voor het verzekeringsjaar 2019 besliste de Minister 

van Defensie dat de categorie die het meeste schade oplevert ook de grootste verhoging van de premie zou dragen. 

 Dit is de reden waarom de premie in de meeste categorieën miniem omhoog gaat (tussen 0,80 en 1,82%), en dat de premie in de categorie 56 

tot en met 64 jaar het meeste stijgt, nl. 13,90% Dit resulteerde in een hoger aantal stopzettingen op eigen vraag in deze leeftijdscategorie (217 

t.o.v. 178 in 2018).  

 

  

 

 



 

 

4. Activiteiten 2019 
 

Ook in 2019 blijft het aantal personeelsleden van Defensie dat met rust-/invaliditeitspensioen gaat stijgen. De dienst hospitalisatieverzekering van CDSCA 

krijgt er jaarlijks meer dan 1.000 nieuwe dossiers bij.  

Begin 2019 kwamen er 1.012 nieuwe dossiers bij. Dat brengt het totaal aantal 

verzekerden (hoofdverzekerde + verzekerde familieleden) op 19.255 

.   

 

 

 

In 2019 werd er ingezet op efficiëntie en modernisering. 

De jaarlijkse infobrief, de jaarfacturen, de rappels en de stopbrieven worden niet meer door CDSCA zelf geprint en via de post verstuurd. De brieven en 

facturen worden in PDF naar de firma JOOS Print verstuurd, die de brieven print en via Bpost verstuurd. Door het groeperen van zendingen via Joos wordt er 

voordeel gedaan op het drukwerk en de verzendkosten.  

Dagelijks werden er veel algemene vragen over de aansluiting of stopzetting van contracten gesteld via telefoon of via mail. Door de antwoorden op deze 

vragen in vraag- en antwoordvorm te publiceren op de CDSCA-site werd het aantal algemene vragen via telefoon en via mail drastisch verminderd.  

Verder werd de briefwisseling in verband met de hospitalisatieverzekering in een moderner jasje gestoken. 
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Aantal verzekerden per categorie (hoofdverzekerden + gezinsleden) 

Gepensioneerd militair 18.556 

Actief personeel CDSCA 435 

Gepensioneerd personeel CDSCA 66 

Actief personeel WHI 147 

Gepensioneerd personeel WHI 51 

 

 

 

5. Projecten 2020 
 

In 2020 zal er verder ingezet worden op de digitalisering van de dienstverlening. In samenwerking met de dienst Informatica wordt gewerkt aan een nieuwe 

klantendatabase, waardoor facturen en briefwisseling automatisch via mail zullen verstuurd kunnen worden. De procedures voor de opvolging van de 

betalingen van de jaarpremies zullen ook ingekort worden waardoor er sneller ingegrepen kan worden indien de premies niet tijdig betaald worden.  

 

Aantal verzekerden 

Jaar Frans Nederlands Totaal 

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 

2019 8.221 11.034 19.255 



Klachten 2019 

 

Het klachtenmanagement 2019 geeft volgend overzicht 

 

 

Totaal aantal klachten daalde naar 40 waarvan het grootste deel (23) de staat van de woningen betrof ( vocht- en 

verwarmingsproblemen , groenonderhoud ,…) , 8 klachten hadden betrekking op het aanbod van de dienst Vakanties , 5 klachten 

gingen over de  werking van de webshop , 3 over het beheer van de woningen  en 1 over de werking van de Sociale Dienst. 



 

Het klachtenbeheer werd in 2018 na de ontbinding van de Dienst Synthèse die als verlengstuk van de klachtenmanager de 

klachten met betrekking tot de huurwoningen verder opvolgde opnieuw gecentraliseerd bij het incoming point zijnde  de 

klachtenmanager CDSCA , dhr. BAERTSOEN. Via zijn  secretariaat worden de onderzoeken naar de betrokken diensten verdeeld 

en dan voor analyse terug voorgelegd.IN geval van verdere betwisting wordt de beslissing genomen door de Leidend Ambtenaar. 

 

 


