
De CDSCA beheert een patrimonium van 3.240 woningen over heel België. Rechthebbenden van Defensie
hebben de keuze tussen maar liefst 62 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 2018 werd gestart met de bouw van
40 nieuwe woningen vlakbij de kazerne te Evere, in Zaventem .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.

CDSCA LOGEMENTEN

1.PRESENTATIE VAN DE DIENSTEN



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.



Voor het dagelijks beheer en de eerste contacten met de huurders doet CDSCA beroep 
op 33 lokale beheerders

      2.PERSONEEL 
       (dienst huisvesting & dienst werken)



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 8,5 miljoen werd al in 2018-19-20 voor deze werf uitbetaald. 
In 2020 werd voor een totaal bedrag van ruim 4 miljoen uitgegeven aan deze nieuwbouw en konden de
vertragingen beperkt worden niettegenstaande de COVID-perikelen
Einddatum van de werken is nu voorzien voor midden 2021

De dienst HUISVESTING heeft 4 afdelingen: een voor de toekenning en een voor het beheer, een afdeling
verkoop en een afdeling klachten. In de wooncomplexen worden zij bijgestaan door lokale beheerders 
( gemiddeld 32 deeltijdse functies).

De toekenning van woningen gebeurt nadat het dossier van een rechthebbende grondig werd bestudeerd om
na te gaan wat zijn of haar behoeftes zijn. 
 De afdeling beheer volgt het dossier op van het ogenblik dat een kandidaat huurder wordt. 
In 2020 werden omwille van de COVID-19 pandemie een 30 tal minder huurders verwelkomd dan de 183
nieuwe huurders in 2019 . De totale huurinkomsten bedroegen ruim 18,5 miljoen euro .
Het nieuw verkoopplan 20-24 werd uitgewerkt in 2019 en goedgekeurd door het Beheerscomité. In 2020 zelf
kon slechts voor 725,000 euro aan onroerende verkopen gerealiseerd worden waaronder 1 woning in
Leopoldsburg en 6 appartementen in  Wegnez (Pepinster). Het voorziene verkoopbedrag van ruim 5,5
miljoen kon door de COVID situatie niet gehaald worden. Het resterend bedrag werd naar de begroting 2021
overgedragen.
Ook werd de administratieve digitalisering verder doorgezet om een optimale klantenservice te garanderen.
Door de dienst WERKEN werd in 2020 verder uitvoering gegeven aan verschillende isolatieprojecten. In het
complex WAHA werd voor een totaal bedrag van 1,4 miljoen (zonder BTW) het  groot renovatieproject verder
gezet dat moet zorgen voor een grondige renovatie van de daken en gevels. Ook te Neder-Over-Heembeek
konden de geplande grote werken slechts deels voortgezet worden omwille van de corona beperkingen .Een
bedrag van ruim 700.000 euro werd besteed aan de appartementsgebouwen om de gevels te isoleren. 
Voor andere renovatiewerken werd meer dan 1,1 miljoen uitgegeven.



5. PROJECTEN 2021

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 ook in 2021 hoog
op de agenda komen te staan.

Bij de Dienst Werken is het doel de werf van Zaventem te beëindigen  in 2021 zodat de verhuur in juli van
start kan gaan. De projecten te Waha en Neder-Over-Heembeek zullen eveneens verder worden gezet.
 
De dienst werken probeert maximaal te genieten van voorziene subsidies teneinde de budgettaire lasten te
verminderen.


