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logistiek departement 
dienst Aankoop, transport & verzending  

Provincieraadsbesluit 

betreft tankkaarten dienstwagens 

Beroep doen op raamovereenkomst gesloten door de 

aankoopcentrale Facilitair Bedrijf 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

 
Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 42 en 43 §2, 11°; 
 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen. 
 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 
36, 43 en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende 
overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale. 
 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 
 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en wijzigingen. 

 

 

2.   Motivering 

In zitting van 19 november 2015 is beslist dat het provinciebestuur Oost-
Vlaanderen (inclusief RATO en kleine andere vzw’s) zou deelnemen aan de 
raamovereenkomst – levering van brandstoffen 2016-2019 waarvoor de 
Provincie West-Vlaanderen als trekker de procedure zou uitvoeren. 

De Deputatie heeft in zitting van 19 mei 2016 beslist om in te stappen in de 
raamovereenkomst gesloten door de provincie West-Vlaanderen en ze heeft 
daartoe een overeenkomst gesloten met Fuel Card Services uit 9600 Ronse 
voor het leveren van tankkaarten.  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 

dossiernummer: 
2001781 
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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.  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. 

De uitgaven zullen worden aangerekend op de betreffende budgetsleutels 
en de betreffende budgetjaren; 

 

 

3.   Besluit 

Met 34 ja-stemmen 

artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend om voor de opdracht 
“raamovereenkomst voor levering tankkaarten : 2020-2023 met mogelijkheid 
tot verlenging tot 48 maanden” een beroep te doen op de aankoopcentrale het 
Agentschap Facilitair Bedrijf.  De lastvoorwaarden zoals vastgesteld door het 
Agentschap Facilitair Bedrijf in haar bestek met referte 2019/HFB/OP/57064 
worden aanvaard. Het Provinciale aandeel wordt geraamd op € € 231.479,64, 
excl btw of € 280.090,36, incl 21% btw. 
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Artikel 2 : De uitgaven voor de afroepen te plaatsen binnen deze 
raamoverkomst zullen worden aangerekend op de betreffende budgetsleutels 
en de betreffende budgetjaren. 

 

 

 

Gent, 27 mei 2020 

namens de Provincieraad: 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

Albert De Smet Phaedra Van Keymolen 
 

 


