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WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJNSVERENIGING 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN 

ZITTING VAN 12 DECEMBER 2019 

 

 1. CATERINGDIENSTEN VOOR WZG VOORKEMPEN. COMPASS GROUP. 

INGEDIEND VERZOEKSCHRIFT EN DAGVAARDING IN KORTGEDING. 

AANSTELLING RAADSMAN. 

Meester Peter Teerlinck, met kantoor gevestigd Ijzerlaan 19 te 1040 Brussel, aan te stellen als 

raadsman om op te treden namens Woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging, met betrekking 

tot het door Compass Group Belgilux NV, met zetel te 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1179, bij de 

Raad van State ingediende verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, en de 

dagvaarding in kortgeding bij de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tegen de beslissing van de 

Raad van bestuur van 25 november 2019 houdende toewijzing van de overheidsopdracht 

'Cateringdiensten voor WZG Voorkempen' aan Umami Catering nv, gevestigd Slingerweg 4 te 3600 

Genk. 

Meester Peter Teerlinck te machtigen om alle daden te stellen die noodzakelijk zijn om de belangen 

van de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsverenging, in het kader van de gerechtsprocedures 

waarvan sprake in artikel 1, te verdedigen.  

 

 2. UITBATING VAN DE KEUKENS. VERLENGING CONTRACTEN. 

GOEDKEURING. 

Gaat akkoord om met ISS Catering NV, gevestigd Steenstraat 20 bus 1 te 1800 Vilvoorde, met 

betrekking tot de uitbating van de keuken op de campus Wijnegem, een contract af te sluiten voor de 

duur van 1 maand, een aanvang nemend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 januari 2020. 

Gaat akkoord om met Eurest Belgilux N.V. (COMPASS Group),  gevestigd Haachtsesteenweg 1179 te 

1130 Brussel, met betrekking tot de uitbating van de keuken op de campus Schoten, een contract af te 

sluiten voor de duur van 1 maand, een aanvang nemend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 januari 

2020. 

Gaat akkoord om, indien noodzakelijk in het kader van de door Compass Group Belgilux nv 

opgestarte gerechtsprocedures, de contracten waarvan sprake in artikel 1 en 2 per maand te verlengen. 

Kinderdagverblijf 't Speelnestje in kennis te stellen van deze beslissing. 

 

 

Schoten, 12 december 2019 

 


