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Interpellatie van de h. Cools: Toekomst van Brutélé. 
 

De h. Cools geeft aan dat Ukkel in 2000 is toegetreden tot de intercommunale Brutélé (via inschrijving op 
76 aandelen ter waarde van 15.200.000 BEF). Om deze doelstelling te bereiken heeft de gemeente in 2000 het 
Ukkels netwerk van Coditel gekocht (60 miljoen BEF). Sinds 1 januari 2001 beheert Brutélé het Ukkelse 
teledistributienetwerk. Deze beslissingen boden voordelen voor zowel de inwoners (betere dienstverlening) als 
de gemeentelijke financiën (van 2001 tot 2013 € 12.121.609,17 ontvangsten uit huur, gebruiksrechten of 
dividenden). Na aftrek van de investering levert dit een winst van € 10,3 miljoen euro op voor deze periode.  

Sindsdien is de rendabiliteit van Brutélé verminderd door de komst van concurrentie. De gemeente 
ontvangt nog dividenden maar geen  huur meer. Hoeveel heeft de gemeente geïnd van 2014 tot 2018? 

 
De producten van Brutélé worden gecommercialiseerd onder de merknaam Voo die eveneens zorgt voor 

de commercialisering van teledistributie- en telecomproducten van de Luikse intercommunale, momenteel de 
groep Nethys. Deze groep heeft een filiaal (Voo S.A.) opgericht maar deze naam leidt volgens de h. Cools tot 
verwarring. Volgens de pers zouden de activiteiten van Voo S.A. verkocht worden aan Providence, een 
Amerikaanse investeringsmaatschappij. Nog volgens de pers heeft de raad van bestuur van Brutélé zijn voorzitter 
en ondervoorzitter gemandateerd om gesprekken aan te gaan met de Luikse intercommunale. Wat houdt dit 
mandaat in? Werd Brutélé op voorhand ingelicht over deze verkoop? Werd onze intercommunale geïnformeerd 
over de creatie van Voo S.A. en eventueel uitgenodigd om haar eigen activiteiten erin onder te brengen? De pers 
vermeldt eveneens dat de groep Nethys zijn gegevensverwerkingsfiliaal Win verkocht zou hebben. Dit filiaal werkt 
voor Nethys én Brutélé. Heeft deze verkoop gevolgen voor Brutélé? 

 
Door de evolutie van de telecomsector is een intercommunale met minder dan 3.000 abonnees te klein. 

Daarom is Brutélé gaan samenwerken met zijn Luikse tegenhanger om performante producten voor particulieren 
en ondernemingen te ontwikkelen onder de merknaam Voo. Talrijke (Brusselse) gemeentes, aangesloten bij 
Brutélé, zijn van mening dat ze er belang bij hebben om zich uit deze sector terug te trekken. 

 
In geval van verkoop moeten de principes van mededinging, gelijkheid en niet-discriminatie 

gerespecteerd worden. Er moet ook nagedacht worden over de toekomst van de tewerkstelling en de kwaliteit 
van de diensten. Volgens een communiqué van de Luikse intercommunale ligt hierover nog niets vast.  

Worden gemeentes als lid van Brutélé op dezelfde manier behandeld als aandeelhouders van Nethys? 
De vraag over de aankoop van het fysieke netwerk van Ukkel door Brutélé is nog steeds hangende. Hoe 

ziet het college de toekomstperspectieven voor Brutélé? 
 
Volgens de h. Cools moet dit dossier op een transparante manier behandeld worden. 
 
Schepen Delwart antwoordt dat Enodia en Nethys twee afzonderlijke structuren zijn. Enodia (voorheen 

Publifin) is een intercommunale waarmee Brutélé onderhandelt, terwijl Nethys een nv is die zorgt voor de 
herstructurering van zijn verschillende activiteitensectoren, meer bepaalde via de creatie van New Wico (later 
Voo S.A geworden). Brutélé werd hier vanzelfsprekend niet in betrokken.  

 
Brutélé omvat 30 gemeentes (waarvan 6 Brusselse), wat het nemen van beslissingen niet vereenvoudigt. 

Sinds jaren is er discussie binnen de raad van bestuur over het al dan niet verkopen van de activiteiten van 
Brutélé. Enkele voorstellen hieromtrent hebben nooit tot resultaten geleid. 

 
Alvorens te spreken met de intercommunale heeft Brutélé gesproken met de 30 aandeelhoudende 

gemeentes. De gemeenteraad behoudt het laatste woord over beslissingen tot verkoop. Het college heeft de hulp 
van een advocatenkantoor ingeroepen om een voorstel tot verkoop aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. 

 
Brutélé heeft de onderhandelingen momenteel opgeschort naar aanleiding van het bericht over het 

aanbod waarover zij niet werd geïnformeerd. De lopende overdracht van Win, Elicio en andere structuren werden 
gisteren opgeschort door de raad van bestuur van Enodia.  

 



Brutélé is voor Nethys waardevol en de bestuurders van Brutélé zijn zich hier ook bewust van. Indien een 
meerwaarde gegenereerd zou worden in geval van een verkoop, moet ervoor gezorgd worden dat de gemeentes, 
aangesloten bij Brutélé, niet benadeeld worden. 

 
De intercommunales die actief zijn in concurrentiële sectoren beschikken niet over de nodige soepelheid 

om beslissingen te nemen. Het zou dus beter zijn om deze activiteiten definitief over te dragen. Momenteel levert 
dit winst op maar op termijn zal dit minder het geval zijn. 

De geïnde dividenden bedragen € 2.077.000 (jaarlijks rond de € 400.000). 
 
De schepen signaleert nog dat de gemeente zeker gebruik zal maken van de gegevens van de studie van 

BDO in het kader van haar onderhandelingen met Brutélé.  
 
De h. Cools maakt de opmerking dat de sector grondig is geëvolueerd, vanuit een monopoliepositie naar 

een concurrentiële sector. De gemeente heeft er dus alle belang bij om zich uit de sector terug te trekken en hij is 
tevreden dat het huidige college dezelfde mening is toegedaan.  

 
De moeilijkheid ligt in het feit dat een intercommunale complex wordt wanneer deze een filiaal met een 

statuut van nv wordt, waardoor financiële handelingen mogelijk worden die problemen kunnen opleveren. 


