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Uitleendienst kampeermateriaal - Stand van zaken
De Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) merkt reeds enkele jaren dat het
aanbod aan beschikbare tenten de vraag niet kan bijhouden. De omgevingsanalyse in de
beleidsnota Jeugd 2014-2019 geeft aan dat jaarlijks 10 à 15% van de aanvragen
geweigerd worden omwille van uitputting van de stock. Om de druk op het aanbod wat te
verlichten, heeft de ULDK al enkele jaren overeenkomsten met Defensie en de
uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant. Desondanks hebben jaarlijks 5 à 10%
van de jeugdwerkgroepen die een aanvraag indienen, geen tenten ter beschikking. De
omgevingsanalyse geeft ook aan dat verscheidene tenten versleten en aan vervanging
toe zijn.
Net omdat de problematiek bekend is, stelt het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 ook
uitdrukkelijk dat de Vlaamse Regering de uitleendienst kampeermateriaal zal waarderen
en ondersteunen. In het kader van de begrotingsbespreking gaf de minister dan ook aan
dat daarom in 2015 niet bespaard wordt op de middelen voor de ULDK. Er werd bij de
BO 2015 (begrotingsopmaak) zelfs 8keuro meer vrijgemaakt dan bij de BO 2014.
1. De laatste cijfers van de ULDK dateren van 2013.
a)

Hoeveel aanvragen voor het ontlenen van tenten ontving de ULDK in 2014?
Hoeveel jeugdbewegingen konden in 2014 geholpen worden door de verhuur van
tenten?

b)

Hoeveel jeugdbewegingen konden in 2014 geholpen worden door Defensie en
hoeveel door de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant?

c)

Hoeveel percent van de aanvragen moesten in 2014 geweigerd worden vanwege
uitputting van de stock?

d)

Hoeveel tenten werden in 2014 versleten verklaard en uit dienst genomen?

2. Over welk totaalaanbod aan kampeermateriaal beschikt de ULDK momenteel? Graag
een opsplitsing van het totaalaanbod tussen senior- en patrouilletenten.
3. Hoeveel bedroegen de jaarlijkse totale ontvangsten van de ULDK in 2013 en 2014
door middel van het ontlenen van kampeermateriaal?

4. Hoeveel keer werd in 2013 en 2014 een vergoeding aangerekend bij schade of verlies
aan/van het geleende materiaal? Welk totaalbedrag aan aangerekende vergoedingen
werd hierdoor in 2013 en 2014 effectief geïncasseerd?
5. Vanaf 2016 wil de minister nog uitsluitend werken
dossierbehandeling van de aanvragen voor kampeermateriaal.

met

een

digitale

a)

Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van deze digitale tool?

b)

Welke verdere stappen dienen nog ondernomen te worden?

c)

Op welke manier zullen de jeugdbewegingen op de hoogte worden gebracht van
deze omschakeling in de manier van werken?

6. De minister heeft aangegeven dat hij wil “investeren in de aankoop van senior- en
patrouilletenten”. Bij de BO2 015 werd voor de ULDK 8keuro meer begroot dan bij de
BO 2014.
a)

In welke mate kunnen hierdoor in 2015 bijkomende senior- en patrouilletenten
aangekocht worden?

b)

Bestaat er een soort van meerjarenplan voor de aankoop van senior- en
patrouilletenten in de komende jaren? Graag enige toelichting bij het
uitgestippelde aankoopbeleid.

7. In 2011 ondertekende de toenmalige minister van Jeugd het protocol met Defensie
dat het uitlenen van tenten regelt. Deze overeenkomst geldt voor vijf jaar en kan
verlengd worden.
a)

Hoe wordt de samenwerking tussen de ULDK en Defensie, in het kader van het
bovenvermelde protocol, tot op heden geëvalueerd door beide partijen?

b)

Is de minister van oordeel dat het aangewezen is om de samenwerking tussen
de ULDK en Defensie, in de vorm van een nieuw protocol, ook na 2016 verder te
zetten?
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1. Cijfers 2014 van de ULDK
a) In 2014 ontving ULDK 1.192 aanvragen. 1.138 aanvragen hiervan zijn afkomstig
van het jeugdwerk. 961 jeugdverenigingen kregen uiteindelijk tenten toegewezen.
b) 133 aanvragen (11,6%) werden geweigerd wegens uitputting van de voorraad.
Van deze aanvragen konden 41 groepen terecht bij Defensie en 10 groepen bij de
uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant.
c) Na doorverwijzing naar defensie en de provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant
bleven er dus nog 82 aanvragen (6,88%) over.
d) Na ieder ontleenseizoen (15 maart t.e.m. 15 augustus) worden alle tenten
grondig gecontroleerd en hersteld of uit dienst genomen. De definitieve cijfers
hierover zijn jaarlijks beschikbaar in de loop van de maand februari. Volgende
cijfers dateren dus van februari 2014, na het ontleenseizoen 2013:
- seniortenten: 87 uit dienst genomen
- patrouilletenten: 17 uit dienst genomen
2. Voor het ontleenseizoen 2014 beschikte ULDK over 2.007 seniortenten en 3.140
patrouilletenten. De beschikbare stock voor het ontleenseizoen 2015 zal in de loop
van februari 2015 gekend zijn.
3. Ontvangsten huurgelden ULDK:
- 2013: 176.361,75 euro
- 2014: 185.892,90 euro
4. Aanrekeningen schade en verlies ULDK:
- 2013: 884 dossiers voor een totaalbedrag van 66.090,05 euro
- 2014: 865 dossiers voor een totaalbedrag van 67.966,35 euro
5. Digitale dossierbehandeling ULDK
a) Vanaf het ontleenseizoen 2014 werd een nieuw digitaal reserveringsprogramma in
dienst genomen door het administratief personeel van de ULDK. De aanvragers
dienen voorlopig wel nog een formulier in te vullen en door te mailen of met de
post op te sturen. Momenteel is er dus geen rechtstreekse doorstroming naar het
programma.
b) Momenteel worden de kinderziektes uit het systeem gehaald. De komende
maanden zal het nodige programmatiewerk worden uitgevoerd om het
reserveringsprogramma gebruiksklaar te maken voor externen. Er wordt een
testperiode voorzien waarbij ook de jeugdbewegingen worden betrokken via de
bestaande overleggroep.
c) Er zal tijdig voor de aanvang van de aanvraagtermijn gecommuniceerd worden
naar alle ontleners van het vorige seizoen alsook via de website www.uldk.be. Een

uitgebreide handleiding wordt eveneens voorzien. Minstens in het eerste jaar
zullen ook nog aanvraagformulieren via de post worden aanvaard.
6. Voor 2015 wordt een dotatie aan de ULDK voorzien van 992k (BA 2015) ten opzichte
van 995k in 2014 (2e BA).
a) De dotatie aan de ULDK wordt aangewend voor huur en onderhoud van de
gebouwen, de uitbetaling van de lonen, werk- en herstelmateriaal en kleine
investeringen. Met dit budget worden geen bijkomende tenten aangekocht. Er
wordt binnen de begrotingsopmaak 2015 van het Agentschap Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen wel een budget van 317k voorzien voor de
aankoop
van
kampeermateriaal
(begrotingsartikel
HC0-1HGI1A-WT
–
basisallocatie 1HG129). Er werd in 2015 reeds een bestelling van 170
dubbeldakzeilen voor patrouilletenten geplaatst. Daarnaast zal de stock in 2015
worden aangevuld met een 100-tal nieuwe seniortenten.
b) De bedoeling is de voorraad patrouille- en seniortenten minstens op eenzelfde
niveau te houden. Dit betekent een jaarlijkse aankoop van tenten om de
uitdienststellingen te vervangen. Bij budgettaire ruimte kan geopteerd worden
voor een grotere stockuitbreiding.
7. Protocol met Defensie
a) In 2014 waren er in de drukste periode van het ontleenseizoen (15 juli tem 15
augustus) 240 tenten beschikbaar vanuit Defensie. In totaal konden hiermee 41
groepen uit de nood geholpen worden. Bij aanvang van het protocol in 2011 was
er nog sprake van 350 beschikbare tenten.
b) Het afsluiten van een nieuw protocol zal afhangen van de evolutie van de
beschikbare tenten in 2015 en 2016. Defensie gaf reeds het signaal dat het aantal
tenten ook de komende jaren verder zal afnemen omdat deze niet langer worden
vervangen wegens besparingen. Een voldoende kritische massa aan tenten zal
een voorwaarde zijn voor een verlenging van het protocol.

