Koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling
van de organisatie en de werkwijze van de Centrale dienst voor sociale en
culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging.
Zoals aangepast door het Koninklijk besluit van 22 juni 2006 (BS 20-07-06).
Hebben wij besloten en besluiten wij :
HOOFDSTUK I - TAAK EN GERECHTIGDEN
Artikel l. De Centrale dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van
Landsverdediging, hierna "Centrale Dienst" genoemd, heeft tot taak, eveneens bij de operaties
van de Krijgsmacht, in de sociale en culturele behoeften van de gerechtigden te voorzien, door
de volgende activiteiten en door de toekenning van enigerlei voordelen die rechtstreeks of
onrechtstreeks op die activiteiten betrekking hebben :
1° Culturele actie
a. De kunsten, met inbegrip van toneel en film, aanmoedigen ;
b. Bezoeken aan musea en andere culturele en wetenschappelijke instellingen
organiseren ;
c. Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten openen en beheren ;
d. Zorgen voor culturele animatie ;
e. Vrijetijdsbesteding en cultureel toerisme tot ontwikkeling brengen ;
f. Bijdragen tot het onderhouden van culturele betrekkingen tussen de Belgische
krijgsmacht en de burgerbevolking in België en in het buitenland.
2° Hulp aan de gezinnen en aan de jeugd bij de Belgische krijgsmacht in Duitsland
a. De morele, burgerlijke, sociale en culturele belangen van de gezinnen en van de
jeugd behartigen, en op dit vlak samenwerken met de burgerlijke en militaire
autoriteiten ;
b. Optreden als woordvoerder van de gezinnen en van de jeugd bij de nationale
overheden en bij de nationale en buitenlandse verenigingen en instellingen die een
gelijkaardig doel nastreven of hetzelfde sociaal oogmerk hebben ;
c. Steun geven aan de actie van bij de Belgische krijgsmacht bestaande of op te richten
instellingen en verenigingen, waarvan het doel beantwoordt aan hetgeen onder a. is
vermeld, en bijdragen tot de harmonische ontwikkeling van de werkzaamheden van
die instellingen en verenigingen ;
d. De inspraak bevorderen van de gezinnen en de jeugd bij de diensten en instellingen
waarvan de werking hen aanbelangt ;
e. Hulp verlenen inzake kinderverzorging, bejaardenzorg, gezondheid en hygiëne,
arbeid en tewerkstelling ;
f. Bijdragen tot het voorlichten van de gezinnen en de jeugd ;

g. De lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven aanmoedigen.
3° Hulp aan gehandicapten
Bijdragen tot het verbeteren van de levensomstandigheden van de gehandicapten, zo
meerderjarige als minderjarige, en tot hun integratie in de samenleving.
4° Vakanties
Reizen en vakantieverblijven in België of in het buitenland aanmoedigen, vergemakkelijken
en organiseren, onder meer door het oprichten en beheren van vakantiecentra en door het
organiseren van vakantieverblijven in inrichtingen die aan derden toebehoren of door derden
worden beheerd.
5° Toekenning van hypothecaire leningen
a. Leningen met hypothecaire inschrijving in tweede rang toestaan met het oog op de
aankoop, de bouw of de verbouwing van een woning of met het oog op de aankoop van
een bouwgrond ;
b. Met erkende verzekeringsondernemingen alle verrichtingen afsluiten inzake
verzekeringen op het leven van de leners, ten einde de terugbetalling te waarborgen van
de onder vooraanstaande a. bedoelde hypothecaire leningen.
6° Bouw en verhuring
a. Voorzien in de specifieke behoeften van de gerechtigden inzake huisvesting, onder
meer door het bouwen of aankopen en verhuren van woningen ;
b. Gebouwen oprichten ten behoeve van, of onderkomen verschaffen aan sociale of
culturele diensten van de militaire gemeenschap.
7° Levering van goederen en diensten
a. Bij de Belgische krijgsmacht in Duitsland verkoopspunten vestigen om aan de
rechthebbenden levensmiddelen, andere produkten en diensten te leveren ;
b. Kantines oprichten of beheren ;
c. Op verzoek van de Militaire Overheid levensmiddelen en andere produkten ter
beschikking stellen van de militaire huishoudingen en messes, kantines en
gelijkaardige inrichtingen welke door de krijgsmacht worden beheerd.
8° Sociale dienstverlening
Morele, psychosociale, medisch-sociale, juridische, financiële of materiële steun verlenen
aan de gerechtigden die moeilijkheden ondervinden en deze met eigen middelen niet te
boven kunnen komen.
9° Hotelwezen
Oprichten en beheren van clubs met inbegrip, geheel of gedeeltelijk, van logies, eet- en
drankgelegenheid.

10° Advies verstrekken aan de Minister van Landsverdediging en aan alle militaire of
burgerlijke overheden van het Departement inzake aangelegenheden waarvoor de Centrale
dienst bevoegd is.
De Centrale Dienst kan met het oog op de uitvoering van zijn opdracht, ofwel de nodige
inrichtingen oprichten en beheren, ofwel bestaande organisaties en verenigingen erkennen en
steunen.
Artikel 2. Op de activiteiten van de Centrale dienst zijn gerechtigd :
1. De leden van de Belgische krijgsmacht in werkelijke dienst ;
2. De leden van één der in België gestationeerde vreemde krijgsmachten of van één der in
het buitenland gestationeerde Belgische krijgsmachtdelen, alsook de leden van een
burgerlijk element, in de zin van de Overeenkomst tussen de bij het Noordatlantisch
Verdrag aangesloten Staten betreffende de rechtspositie van hun krijgsmacht, met
inachtneming, in voorkomend geval, van de aanpassing van de bepalingen van de
Overeenkomst door de aanvullende overeenkomsten ;
3. De Belgische burgerlijke personeelsleden die onder het Ministerie van Landsverdediging
ressorteren ;
4. De Belgische personeelsleden van de hierna genoemde instellingen :
•
•
•
•

Centrale dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van
Landsverdediging ;
Koninklijk Gesticht van Mesen ;
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk ;
Nationaal Geografisch Instituut ;

5. De gewezen leden van de Belgische krijgsmacht die het voordeel van een
anciënniteitspensioen of van een invaliditeits- of vergoedingspensioen ten laste van het
Rijk genieten ;
6. De gewezen burgerlijke personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die,
ten laste van het Rijk, het voordeel van een anciënniteitspensioen genieten dat hun werd
toegekend uit hoofde van de diensten welke zij bij dat Ministerie hebben verstrekt of die
ten gevolge van een arbeidsongeval het voordeel van een rente genieten, alsmede de
gewezen Belgische personeelsleden van de onder vorenstaande 4° genoemde instellingen
die het voordeel van een pensioen genieten uit hoofde van de diensten welke zij bij die
instellingen hebben verstrekt ;
7. De echtgenoot, de minderjarige kinderen van de hierboven onder 1° tot 6° bedoelde
gerechtigden en, op voorwaarde dat zij onder hetzelfde dak wonen als de gerechtigden of
dat zij, als mindervaliden, een uitkering ten laste van de overheid ontvangen, de andere
gezinsleden van deze gerechtigden.
8. De weduwen, de weduwnaars, en de wezen onder de eenentwintig jaar, van de personen
bedoeld onder vorenstaande 1°, 3°, 4°, 5° en 6°, alsmede de wezen van die personen
welke eenentwintig jaar of ouder zijn, voor zover zij recht hebben op kinderbijslag of op
een wezenpensioen ten laste van de Schatkist, of zo zij ingevolge een wettelijk erkende
invaliditeit ten laste zijn van derden.

9. Uitsluitend voor de activiteiten vermeld onder artikel 1, 4°, en onder beding van
wederkerigheid, de rechthebbenden van gelijkaardige organisaties ten behoeve van
geallieerde strijdkrachten.
Voor de in artikel 1, eerste lid, 8°, bedoelde activiteiten zijn de in het 1ste lid vermelde
personen slechts gerechtigden, indien zij niet in aanmerking komen voor een stelsel van steun
dat specifiek is voor hen.
Artikel 3. Het Beheersomité van de Centrale Dienst bepaalt voor elke activiteit de
voorrangsregeling voor de in artikel 2 bedoelde categorieën van gerechtigden alsook de
voorrangsregeling binnen elke categorie.
Inzake de steun bedoeld in artikel 1, eerste lid, 8°, verleent het beheerscomité bij de vaststelling
van de volgorde, voorrang aan de gerechtigden die in actieve dienst zijn, alsook aan de gezinnen
van de gerechtigden die bij de operaties van de Krijgsmacht betrokken zijn.
Artikel 3bis. § I. Er wordt een commissie voor sociale dienstverlening opgericht.
Ze is ermee belast de aanvragen om steun te onderzoeken die een financiële tegemoetkoming
meebrengen. Ze onderzoekt de dossiers die aan haar worden voorgelegd en beslist over de
toekenning van zulke steun overeenkomstig de door het Beheerscomité vastgelegde richtlijnen ;
in voorkomend geval legt ze de aanvraag ter beslissing aan dat comité voor.
De commissie bestaat uit :
1. het hoofd van de dienst die, binnen de Centrale Dienst, belast is met het onderzoeken
van de aanvragen om individuele steun ;
2. drie inspecteurs maatschappelijk werk, leden van de dienst die, binnen de Centrale
Dienst, belast is met het onderzoeken van de aanvragen om individuele steun.
De commissie wordt bijeengeroepen door het hoofd van de dienst die, binnen de Centrale dienst,
belast is met de individuele steun. De dossiers worden aan de commissie voorgelegd door een lid
van deze dienst.
De commissie stelt haar reglement op overeenkomstig de richtlijnen van het beheerscomité. Dit
reglement is van toepassing zodra het door het Beheerscomité is goedgekeurd.
§ 2. Voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 1, eerste lid, 8°, zijn de personeelsleden van de
Centrale dienst onderworpen aan de bepalingen van artikel 458 van het Strafwetboek inzake
beroepsgeheim.
§ 3. Inzake dezelfde aangelegenheden is artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering van
toepassing op de personeelsleden van de Centrale Dienst.
Artikel 3ter. De gerechtigden kunnen zich op ieder ogenblik en op elke wijze, rechtstreeks of
via een tussenpersoon, tot de Centrale Dienst wenden.
De steun bedoeld in artikel 1, eerste lid, 8°, kan slechts worden verleend met de instemming van
de gerechtigden.
Artikel 3quater. Het Beheerscomité bepaalt het beleid van de Centrale Dienst in de
aangelegenheden bedoeld in artikel 1, eerste lid, rekening houdende met de behoeften kenbaar
gemaakt door de chef van de Generale Staf, voor het militair personeel, en door de chef van het
Burgerlijk Algemeen Bestuur van het Ministerie van Landsverdediging, voor het
burgerpersoneel.

Artikel 3quinquies. Voor de activiteiten inzake hotelwezen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 9°,
kunnen bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake beheer uigeoefend worden, volgens de
door de Minister van Landsverdediging vastgelegde nadere regels, door comités waarin de
gebruikers, zowel burgers als militairen, van deze clubs vertegenwoordigd zijn.

HOOFDSTUK II - ORGANISATIE EN WERKWIJZE
Artikel 4. Het Beheerscomité kiest uit zijn leden twee ondervoorzitters, één uit de leden van de
krijgsmacht, de andere uit de leden die deel uitmaken tot één van de organisaties bedoeld in
artikel 5 van de wet van 11 juli 1978 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.
Artikel 5. § 1. Het Beheerscomité vergadert eens per trimester op de dagen welke het bepaalt, na
oproeping door de voorzitter.
§ 2. Bovendien roept de voorzitter het beheerscomité tot een buitengewone vergadering op,
telkens wanneer het belang van de Centrale dienst zulks vereist of zo minstens twee derden van
de in functie zijnde leden hierom verzoeken.
§ 3. Het Beheerscomité kan beperkte comités samenstellen die bestaan uit drie of vijf leden van
het beheerscomité en waartoe de voorzitter moet behoren ; die beperkte comités zijn belast met
de voorbereiding van de zaken die voor beraadslaging aan het Beheerscomité moeten worden
voorgelegd. Ze komen samen na oproeping door de voorzitter.
Artikel 6. § 1. Het Beheerscomité kan slechts op geldige wijze beslissen als de meerderheid van
de leden aanwezig is.
Het comité kan echter, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beslissen na een
nieuw oproeping met dezelfde agenda.
§ 2. De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen der aanwezige leden. Bij
staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
Voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 1, eerste lid, 8°, worden de beslissingen bij
meerderheid van twee derden van de aanwezige leden genomen.
Artikel 7. § 1. De leden van het Beheerscomité nemen ambtshalve ontslag op de leeftijd van 65
jaar.
Leden die benoemd zijn in hun hoedanigheid van lid van een krijgsonderdeel nemen ontslag bij
hun pensionering.
§ 2. Het lid van het Beheerscomité dat wordt benoemd in de plaats van een afgetreden of een
overleden lid, beëindigt diens mandaat.
§ 3. De leden die,in de zin van artikel 5, §1, 2° van de wet van 10 april 1973 behoren tot één van
de organisaties bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 juli 1978 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, moeten worden benoemd op de voordracht van die
organisatie.

Artikel 8. De leden van het Beheerscomité en van de beperkte comités hebben recht op een
zitpenning en op de terugbetaling van hun reis- en verblijfkosten met inachtneming van de
bedragen en de modaliteiten die door de Minister van Landsverdediging zijn bepaald.
Artikel 9. Het Beheerscomité kan deskundigen erom verzoeken met beraadslagende stem aan
zijn vergaderingen deel te nemen. Dezen vallen onder toepassing van artikel 8.
Artikel 10. Het Beheerscomité kan één of meer van zijn leden met een bijzondere opdracht
belasten.
Artikel 11. – De opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het
bedrag hoger is dan het bedrag bepaald in artikel 120, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8
januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en de concessies voor openbare werken, worden gesloten door het beheerscomité; die
waarvan het bedrag gelijk is aan of kleiner is dan dat bedrag,worden gesloten door de leidend
ambtenaar van de Centrale dienst".

HOOFDSTUK III - FINANCIEEL BEHEER
Artikel 12. -§ 1. Voor elke belangrijke activiteitstak, bepaald door het Beheerscomité, wordt een
exploitatierekening opgemaakt.
§ 2. De exploitatierekening van iedere belangrijke activiteitstak omvat, naast de eigen lasten en
baten van die tak, een door het Beheerscomité bepaald aandeel in de lasten en baten van de
gemeenschappelijke diensten van de Centrale dienst.
§ 3. Het saldo van iedere exploitatierekening wordt naar één enkele rekening van de
exploitatieresultaten overgedragen.
Artikel 13. § 1. Een expansiefonds wordt gevormd met het oog op de financiering van de
onroerende en roerende investeringen in verband met de activiteiten bepaald in artikel 1, met
uitzondering van de activiteit bedoeld onder 6°, a).
§ 2. Tot stijving van het expansiefonds wordt een bedrag afgenomen van het resultaat van de
rekening van de exploitatieresultaten.
Dat bedrag mag niet hoger zijn dan twee procent van de functionele ontvangsten van de Centrale
dienst ; de voorafneming wordt opgeschort wanneer het bedrag van het expansiefonds 5 miljoen
euro bereikt. Het bedrag van de voorafneming wordt jaarlijks vastgesteld door het
Beheerscomité, welks beslissing ter goedkeuring aan de Minister van Landsverdediging wordt
voorgelegd.
§ 3. Het expansiefonds wordt bovendien gestijfd door de winst op de verkoop van
vermogensgoederen, met uitzondering van de winst uit de verkoop van onroerende goederen die
verkregen zijn in het kader van de activiteit bedoeld in artikel 1, 6°, a).
§ 4. Het expansiefonds wordt met het bedrag van de gedane investeringen verminderd door een
boeking in de reserves van de vastgelegde middelen.
Artikel 14. § 1. Na de in artikel 13 bedoelde voorafneming draagt het eventuele batig saldo van
de rekening van de exploitatieresultaten bij :

1. voor de helft, tot het aanleggen van een reserve zonder bepaalde bestemming, waarvan
het maximum bedrag 5 miljoen euro niet mag overschrijden ; de winsten welke dat
bedrag overschrijden worden in de Schatkist gestort ;
2. voor de andere helft, tot het vormen van een dotatie waarover de Minister van
Landsverdediging beschikt tot ondersteuning van de sociale en culturele werken die
verband houden met het Ministerie van Landsverdediging.
§ 2. De winst uit de verkoop van onroerende goederen die verkregen zijn in het kader van de in
artikel 1, 6°, a., bedoelde activiteit stijft de reserve voor de woningbouw.

HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALING
Artikel 15. – Onze Minister van Landsverdediging en Onze Minister van Financiën zijn, elk wat
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

