
VOORSTELLING VAN DE CDSCA
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 rubriek ORGANISATIE op de
CDSCA website onder Wie zijn Wij? 

De fundamentele  taken van de CDSCA worden bepaald door zijn wettelijk kader ( Wet tot
oprichting van de CDSCA van 10 april 1973 gewijzigd op 27 december 2006 - 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 31 oktober 2019 dat het KB van 10 januari 1978
vervangt.

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.



NAAM : WE R KNEME R # :

Human Resources 
Budget en Financiën
Interne Audit
Logistiek (aankopen –beheer van de voertuigen)
Juridische Dienst en Overheidsopdrachten
Werken en Onderhoud Logementen
Beheer Logementen & Quality Control
Informatica
Communicatie en Public Relations(met inbegrip van het Klachtenmanagement )
Preventiedienst

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 :

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 Staatsblad 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: 

ORGANISATIE

• de sociale dienstverlening
• de familiale ondersteuning
  (kinderdagverblijven)
• de huisvesting
• de sociale, culturele en 
  promotionele voordelen
• de organisatie van vakanties
• commerciële activiteiten
• de hospitalisatieverzekering

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. 
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