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Mondelinge vraag van de h. Hayette: Zaak Nethys (Enodia). 

 
Dhr. Hayette meldt dat volgens Le Soir Stéphane Moreau in 2009 de gemeentes Ukkel en Voeren 

geïntegreerd heeft in het aandeelhouderschap van “zijn” intercommunale, die verondersteld wordt onderworpen 
te zijn aan een Waalse voogdij, en dat Enodia hierdoor, driegewestelijk geworden, ontsnapt aan elke controle 
wegens een rechtsvacuüm. 

Bepaalde leden van het college uit die tijd maken nog steeds deel uit van deze raad. 
Waren ze hiervan op de hoogte? Welke redenen werden aangevoerd om de deelname van Ukkel aan het 

aandeelhouderschap van deze vennootschap te rechtvaardigen? Wat waren de bewoordingen van het contract 
dat aan Ukkel voorgesteld werd? Zou de gemeente betrokken kunnen worden bij het onderzoek dat momenteel 
in Luik gevoerd wordt?  

 
Schepen Delwart meent dat de opeenvolgende naamsveranderingen van de vennootschap (Nethys, 

Enodia, Publifin, Tecteo, en andere NewICo) voor verwarring kunnen zorgen. 
In de tijd dat MR en PS samen in de gemeentelijke meerderheid zaten, in dit geval in 2007, had het 

college beslist om de intercommunale NewIco te vervoegen, waarvan de levensduur beperkt werd, en in het 
kader waarvan Ukkel verbonden werd met de gemeente Chaudfontaine. Sindsdien heeft deze structuur plaats 
gemaakt voor Tecteo, die later Publifin en vervolgens Enodia geworden is. 

De gemeenteraad had toen beslist dat de gemeente Ukkel aandeelhouder van deze intercommunale zou 
worden voor twee aandeelbewijzen met een waarde van € 1.800. 

De doelstelling van een dergelijke toenadering, waarbij Brutélé betrokken was, bestond erin de Waalse en 
Brusselse lokale machten die in deze sector werkzaam zijn samen te brengen in het kader van een 
gemeenschappelijke overkoepelende structuur, waardoor Ukkel een voorrangspositie kreeg om het proces te 
volgen. 

De afwezigheid van een werkelijke voogdij is echter een averechts effect van deze situatie, die rechtgezet 
werd dankzij een samenwerkingsovereenkomst waardoor de voogdij op de tweegewestelijke intercommunales 
uitgevoerd wordt door het gewest waar de meeste deelnemende gemeentes zich bevinden. 

De gemeenteraad heeft in 2007 uiteindelijk beslist om af te zien van de twee aandeelbewijzen die vroeger 
door de gemeente Ukkel aangekocht werden in de intercommunale NewIco (later Tecteo, enz.). 

De informatie in Le Soir is dus foutief. 
 
 


