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logistiek departement 
dienst Aankoop, transport & verzending  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft tankkaarten dienstwagens 

Beroep doen op raamovereenkomst gesloten door de 

aankoopcentrale Facilitair Bedrijf 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

Mevrouwen en mijne Heren, 

De Deputatie heeft in zitting van 19 mei 2016 een raamovereenkomst 

gesloten met Fuel Card Services uit 9600 Ronse voor het leveren van 

tankkaarten voor de dienstwagens.  Deze overeenkomst startte op 1 juli 2016 

en loopt af op 30 juni 2020. 

Het Facilitair Bedrijf van Vlaanderen heeft een opdracht in de markt 
geplaatst voor het leveren van tankkaarten bestaande uit 2 percelen : 
perceel 1: tankkaarten voor Benzine, diesel en LPG in België en buitenland 
Perceel 2: tankkaarten voor benzine, diesel en CNG in België. 
De raamovereenkomst kent een looptijd van 36 maanden met de mogelijkheid 
tot 2 verlengingen van telkens 6 maanden. 

Op 31 januari 2020 heeft de minister-president Jan Jambon de 
raamovereenkomst gegund aan : 
Perceel 1 : Total Belgium nv 
Perceel 2 : Dats 24 nv 

Deze raamovereenkomst werd opengesteld voor de lokale besturen, 
waaronder de Provincies.  Het Facilitair Bedrijf heeft de Europese 
plaatsingsprocedure voor haar rekening genomen.  Lokale besturen kunnen 
instappen maar moeten dan nog een contract sluiten met één of beide firma’s.  
De Lokalen besturen zijn dan ook volledig autonoom inzake opvolging van de 
contracten. 

Het is voor het Provinciebestuur een opportuniteit om in te stappen in 
deze raamovereenkomst : 
* Het instappen is wettelijk toegelaten en ontslaat het bestuur om zelf een 
complexe en tijdrovende Europese plaatsingsprocedure te organiseren 
* De provincie kan genieten van de schaalvoordelen die een grote afnemer , 
zijnde Vlaanderen, heeft kunnen bedingen. 

De Provinciale omzet wordt op jaarbasis geraamd op € 57 869,91 excl. 
btw of € 69 894,61 incl. 21% btw.  De raming voor de totale opdracht – 36 
maanden en mogelijks 12 maanden verlenging – bedraagt  
 € 231.479,64, excl btw of € 280.090,36, incl 21% btw. 

Aangezien de raming meer dan € 139.000, excl btw bedraagt en de 
overeenkomst meerdere jaren betreft, valt deze opdracht niet onder het 
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dagelijks bestuur en behoort het tot de bevoegdheid van de provincieraad om 
akkoord te geven over deze wijze van uitbesteden van de opdracht.  Deze 
goedkeuring houdt nog geen effectieve instap in.  De Deputatie zal formeel een 
beslissing tot instap moeten treffen.  De Provincie zal volledig autonoom de 
uitvoering van het contract opvolgen. 

De uitgaven voor de afroepen te plaatsen binnen deze raamoverkomst 
zullen worden aangerekend op de betreffende budgetsleutels en de 
betreffende budgetjaren. 

Uw akkoord wordt gevraagd om in te stappen in de raamovereenkomst 
die gesloten werd door de Vlaamse Overheid. 

De Deputatie bevoegd voor de gunning van de opdracht kan na uw 
akkoord beslissen met één of beide ondernemingen een raamovereenkomst te 
sluiten. 

Indien akkoord gelieve bijgevoegd besluit te ondertekenen. 

 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 

Albert De Smet Kurt Moens 
 


