
Wijziging wettekst op 27 december 2006 (B.S. 28/12/06)

Wet van 10 april 1973
Wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Aktie
van het Ministerie van Landsverdediging

HOOFDSTUK I - Oprichting en doel

Art. 1. § 1. Onder de benaming "Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het
Ministerie van Landsverdediging" hierna "Centrale Dienst" genoemd, wordt een publiekrechtelijke
rechtspersoon opgericht. Die instelling ressorteert onder de Minister van Landsverdediging.

§ 2. In artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut, gewijzigd onder meer bij het koninklijk besluit van 18 december 1957,
artikel 1, en bij het koninklijk besluit nr. 88 van 11 november 1967, artikel 1, § 1, wordt de volgende
wijziging aangebracht:

In categorie B, op hun plaats in de alfabetische volgorde, worden ingevoegd de woorden: "Centrale
Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging".

Art. 2. De Centrale Dienst heeft zijn zetel in het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad.

Art. 3. § 1. De Centrale Dienst heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele
behoeften van het personeel van het Ministerie van Landsverdediging en van de instellingen van
openbaar nut die onder ministerie ressorteren alsook van hun gezin.

§ 2. De Koning bepaalt welke sociale en culturele behoeften onder de werkzaamheid
van de Centrale Dienst vallen en wie voor die werkzaamheid in aanmerking komt.

HOOFDSTUK II - Organisatie en werking

Art. 4. De Koning regelt de organisatie en de werking van de Centrale Dienst.

Art. 5. § 1. Onverminderd de artikelen 8 tot 11 wordt de Centrale Dienst bestuurd door een
beheerscomité dat samengesteld is uit:

1° de voorzitter;
2° een vertegenwoordiger per vakorganisatie geacht representatief te zijn in de

zin van artikel 5 van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakorganisaties van het militair personeel;

3° een vertegenwoordiger per vakorganisatie geacht representatief te zijn in de
zin van artikel 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel;

4° een aantal leden van het personeel van het ministerie van
Landsverdediging en van de instellingen van openbaar nut die onder dat ministerie ressorteren dat
gelijk is aan het aantal vertegenwoordigers bedoeld bij 2° en 3°, min één.

§ 1bis. Het beheerscomité kiest onder zijn leden twee ondervoorzitters, de ene
maakt deel uit van de leden die tot het militair personeel behoren terwijl de andere tot de
vertegenwoordigers van de vakverenigingen moet behoren".



§ 2. De Koning benoemt de voorzitter en stelt zijn administratief statuut en zijn
bezoldigingsregeling vast.

§ 3. De Minister van Landsverdediging benoemt de in § 1, 2°, 3° en 4°, bedoelde
leden van het beheerscomité.

Art. 6 § 1. De mandaten bij het beheerscomité hebben een duur van vier jaar. zij kunnen
worden hernieuwd.

§ 2. Het beheerscomité stelt zijn reglement van orde op, dat voor goedkeuring aan
de Minister van Landsverdediging wordt voorgelegd.

Art. 7. § 1. Onverminderd de artikelen 8 tot 11 van deze wet, beschikt het beheerscomité
over al de bevoegdheden die voor de werking en het bestuur van het orgaan vereist zijn.

§ 2. Het kan sommige van zijn bevoegdheden met mogelijkheid van subdelegatie
aan de administrateur-generaal overdragen, met instemming van de Minister van Landsverdediging.

Art. 8. § 1. Het dagelijks beheer van de Centrale Dienst wordt toevertrouwd aan een
admistrateur-generaal. Hij verzekert, onder het gezag en controle van het beheerscomité, de werking
van de Centrale Dienst. Hij leidt het personeel.

§ 2. De administrateur-generaal vertegenwoordigt de Centrale Dienst bij het
verlijden van gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en treedt rechtsgeldig op in naam of
voor rekening van de Centrale Dienst.

§ 3. De administrateur-generaal is ertoe gemachtigd, na advies van het
beheerscomité en met het akkoord van de minister van Landsverdediging, een deel van de hem
verleende bevoegdheden over te dragen evenals het ondertekenen van bepaalde stukken te
delegeren. Alleen de administrateur-generaal kan machtiging tot subdelegatie van bevoegdheden
verlenen.

§ 4.De adminstrateur-generaal wordt, in voorkomend geval, bij de uitoefening van
zijn opdrachten bijgestaan door een adjunct-administrateur-generaal en door een Directiecomité dat
hij voorzit.

De adjunct-administrateur-generaal behoort tot de andere taalrol dan de administrateur-generaal.
Wanneer de administrateur-generaal afwezig of verhinderd is, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend
door de adjunct-administrateur-generaal. Wanneer zowel de administrateur-generaal als de adjunct-
administrateur-generaal afwezig of verhinderd zijn, worden hun bevoegdheden uitgeoefend door het
oudste lid van het directiecomité.

Art. 9. De koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
samenstelling van het Directiecomité, het statuut en de wijze van aanstelling van de administrateur-
generaal, en in voorkomend geval, van de adjunct-administrateur-generaal en de leden van het
directiecomité.

Art. 10. Opgeheven.

Art. 11. § 1. De andere personeelsleden van de Centrale Dienst dan die bedoeld in artikel 9,
worden benoemd, bevorderd en ontslagen door de minister, na advies van het beheerscomité.

De Minister van Landsverdediging kan, voor wat betrekking heeft op de betrekkingen van de niveaus
3 en 4, deze bevoegdheid, zonder mogelijkheid van subdelegatie, aan de administrateur-generaal
overdragen".

§ 2. De Minister van Landsverdediging kan personeelsleden, die hun eigen statuut
behouden, ter beschikking stellen van de Centrale Dienst.



§ 3. Noch de bepalingen van deze wet noch die welke genomen worden ter
uitvoering van artikel 11, § 1, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut, gewijzigd onder meer bij het koninklijk besluit van 18 april 1967,
vormen een bezwaar tegen de werving van personeelsleden onder het stelsel van contract.

HOOFDSTUK III - Voogdij

Art. 12. § 1. Onverminderd de bepalingen van voornoemde wet van 16 maart 1954, kan de
Minister van Landsverdediging, ingeval het beheerscomité in gebreke is om een maatregel te nemen
of om een handeling te stellen, die bij de wet of bij een koninklijk of een ministerieel besluit of bij elke
andere reglementaire bepaling voorgeschreven is, in zijn plaats treden na het beheerscomité te
hebben verzocht deze maatregelen te nemen of de vereiste handelingen te stellen binnen de termijn
die hij daarvoor bepaalt, zonder dat deze termijn minder mag zijn dan acht dagen.

§ 2. Paragraaf 1 van dit artikel is van toepassing, ongeacht de reden waarom het
beheerscomité in gebreke blijft om de voorgeschreven maatregel te nemen of de voorgeschreven
handeling te stellen.

§ 3. De bij toepassing van § 1 van dit artikel door de Minister van Landsverdediging
genomen beslissingen kunnen door het beheerscomité, ook al is het regelmatig samengesteld, niet
worden herroepen.

Art. 13. § 1. De Koning benoemt bij de Centrale Dienst één regeringscommissaris op
voordracht van de Minister van Landsverdediging, en één regeringscommissaris op voordracht van de
Minister welke de begroting in zijn bevoegdheid heeft.

§ 2. De voornoemde regeringscommissarissen hebben ieder een plaatsvervanger,
die respectievelijk door de Minister van Landsverdediging en door de Minister welke de begroting in
zijn bevoegdheid heeft, wordt benoemd.

Art. 14. De Minister van Landsverdediging en de Minister welke de begroting in zijn
bevoegdheid heeft, benoemen in gemeen overleg, één of meer revisoren.

HOOFDSTUK IV - Geldmiddelen, overeenkomsten, fiscaliteit en bekwaamheid

Art. 15. § 1. De geldmiddelen die de werking van de Centrale Dienst moeten mogelijk
maken, zijn namelijk:

1° de subsidies die voorkomen in de jaarlijkse wetten houdende de
begrotingen van de ministeries;

2° de terugvorderbare thesaurievoorschotten die voorkomen in de jaarlijkse
wet houdende de begroting van het Ministerie van Landsverdediging; voor zover die voorschotten
inderdaad in deze wet voorkomen, kunnen zij door de Minister van Landsverdediging worden
toegekend;

3° leningen waarvoor machtiging tot uitgaven werd verleend;

"De Minister van Financiën wordt ertoe gemachtigd de Staatswaarborg te verlenen aan de leningen
die de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire
gemeenschap, opgericht door de wet van 10 april 1973, mag aangaan met het oog op de financiering
van haar programma van woningbouw." (*)

4° de opbrengsten van alle onroerende verrichtingen die hij verwezenlijkt;

5° de winsten op de verkoop van leveranciers in België en in het buitenland;



6° giften en legaten;

7° huurgelden en retributies;

8° de inkomsten van zijn bezittingen.

§ 2. Terreinen van het militair domein mogen gratis aan de Centrale Dienst worden
geconcedeerd voor de oprichting van gebouwen voor elk ander nuttig doel; deze concessies worden
verleend tot wederopzeggens toe.

§ 3. De Centrale Dienst geniet, onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde
toepassingsnormen als de andere bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen, het voordeel van
de tegemoetkoming van de Staat in de werken, bepaald in artikel 33 van het koninklijk besluit van
10 december 1970 houdende de Huisvestingscode, bekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971.

Art. 16. § 1. De Koning wijst de autoriteit aan, die bij de Centrale Dienst bevoegd is voor het
sluiten van overeenkomsten betreffende de aannemingen van werken, leveringen en diensten. Hij
bepaalt de gevallen waarin de Centrale Dienst onderhandse overeenkomsten kan sluiten.

§ 2. De verwervingen van bebouwde of onbebouwde eigendommen door de
Centrale Dienst mogen aan het Bestuur der registratie en domeinen worden toevertrouwd, dat
bevoegd is om de akten op te maken.

§ 3. De ambtenaren van het Bestuur der Registratie en domeinen zijn bevoegd om
in naam van de Centrale Dienst op te treden voor de inning van schuldvorderingen.

Art. 17. § 1. De Centrale Dienst wordt met het Rijk gelijkgesteld voor de toepassing van de
wetgeving betreffende de taksen, rechten, retributies en belastingen ten behoeve van het Rijk, de
provinciën, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten.

§ 2. Hij geniet eveneens, voor de toepassing van deze wetgeving en alleen voor wat
betrekking heeft op de oprichting van woningen, de voordelen die worden toegekend aan de door het
Nationaal Instituut voor de Huisvesting erkende maatschappijen.

§ 3. Hij wordt met het Rijk gelijkgesteld wat betreft de portvrijdom en de voordelen
welke de Regie van Telegrafie en Telefonie verleent.

Art. 18 § 1. De Centrale Dienst kan, voor de vervulling van zijn opdracht en rekening
houdend met vorenstaand artikel 16, alle rechten verkrijgen of vervreemden of elke verbintenis
aangaan; zo kan hij inzonderheid onroerende goederen in België of in het buitenland verkrijgen of
vervreemden.

§ 2. De Centrale Dienst kan alle verrichtingen, ongeacht de aard ervan, uitvoeren,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband hebben met zijn opdracht of de
verwezenlijking van die opdracht zouden vergemakkelijken.

HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Art. 19 § 1. Met het oog op de toepassing van § 2 van dit artikel wijst de Koning, bij totaal
besluit of bij bijzondere besluiten, de thans bestaande organen van sociale en culturele actie aan, die
bij het departement van Landsverdediging op rechtstreeks of onrechtstreeks initiatief van de
autoriteiten van dit departement werden opgericht, of afhangen van of ressorteren onder de Minister
van Landsverdediging of ermede in betrekking staan en ongeacht hun publiek of hun privaatrechtelijk
statuut.



§ 2. De activa en de passiva van de bij toepassing van § 1 van dit artikel
aangewezen organen worden door de Centrale Dienst , overeenkomstig de door de Koning gestelde
regelen, overgenomen.

§ 3. De Koning bepaalt voor elk van de genoemde organen de duur die vereist is
voor de operaties met betrekking tot het overnemen van het patrimonium en van de lasten, en de
datum waarop elk van deze organen ophoudt de rechtspersoonlijkheid te genieten.

§ 4. De Koning constateert de opheffing van de wets- en verordeningsbepalingen
betreffende de instellingen aan wier bestaan een einde wordt gemaakt overeenkomst de §§ 1 tot 3.

Art. 20. De Koning gaat, met de Bondsrepubliek Duitsland, over tot de regelingen die op
grond van deze wet vereist zijn voor de aanpassing van het ondertekenings-protocol, ad artikel 71,
§ 2, van de aanvullende overeenkomst bij de Conventie tussen de bij het Noordatlantisch Verdrag
aangesloten staten betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten, inzake de in de
Bondsrepubliek Duitsland gelegerde buitenlandse krijgsmachten, ondertekend te Bonn,
3 augustus 1959.

Art. 21. In afwijking van artikel 5, §§ 1 en 4, is het bij dit artikel bedoelde beheerscomité,
vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de wet tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-, de lucht- en de
zeemacht en van de medische dienst in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en tot op het
ogenblik waarop de erkende verenigingen en organisaties zullen aangewezen zijn, samengesteld uit:

1° de voorzitter;
2° één vertegenwoordiger per erkende vereniging van het militair

personeel, per syndicale organisatie die als representatief voor het overheidspersoneel wordt erkend
en per erkende beroepsvereniging van het rijkswachtpersoneel;

3° een aantal leden van het militair personeel van de krijgsmacht dat
gelijk is aan het aantal vertegenwoordigers bedoeld bij 2°, min één.

De Minister van Landsverdediging wijst de bij het eerste lid, 2°, bedoelde erkende verenigingen van
het militair personeel en de erkende beroepsverenigingen van het rijkswachtpersoneel aan.

Art. 22. De Koning neemt de maatregelen om te vermijden dat er, ten opzichte van de
personeelsleden van een door de Koning op grond van artikel 19, § 1, van deze wet aangewezen
orgaan, die door de Minister van Landsverdediging of door de daartoe krachtens artikel 8 van deze
wet gemachtigde leidend ambtenaar bij de Centrale Dienst zouden worden benoemd, enige
onderbreking in de loopbaan of de anciënniteit zou ontstaan, wanneer er geen onderbreking is tussen
hun diensten bij dit orgaan en hun diensten bij de Centrale Dienst.


