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Mondelinge vraag van de h. Cools: verkoop van activa van Brutélé. 
 

De h. Cools vindt dat de saga Nethys meer en meer op een televisieserie begint te lijken. In de editie van 
11 december 2019 van L’Echo stond namelijk het volgende: “le nouveau comité de direction de Nethys regarde la 
vente de Voo à Providence comme prioritaire et en a informé sa tutelle, Enodia” en “plusieurs points restent à 
régler concernant le prix de vente”. In de editie van 20 december 2019 stond dan: “La vente de 51 % des parts de 
Voo va rapporter entre 350 et 485 millions d’euros au public. La renégociation avec le fonds Providence a permis 
d’améliorer la valeur de Voo. PS, MR et Ecolo estiment le deal correct et vont le soutenir lors des prochaines ré-
unions du conseil d’administration d’Enodia”. 

 
De minister van Toezicht heeft deze verkoop goedgekeurd. De ongepaste voordelen die het oude ma-

nagement ontvangen heeft werden in vraag gesteld en de prijzen werden opnieuw geraamd. Dit is verrassend. 
Werd het principe van mededinging echt gerespecteerd voor de verkoop van 51% van de aandelen aan de nv 
Voo? En, indien het oude management correct heeft gehandeld inzake mededinging, de inschrijvers moeten uit-
genodigd worden om hun offerte te herzien indien de prijs van deze offertes te hoog wordt geacht in het kader 
van een overheidsopdracht. 

 
Waarom heeft Nethys niet alle aandelen verkocht aan Voo? Waarom was de aankoper een financieel 

fonds en geen telecomoperator zoals Telenet of Vodaphone die uitstekende diensten kunnen aanbieden? Zou de 
verkoopprijs niet interessanter geweest zijn in dit geval? Het college en de gemeenteraad hebben niet de kans 
gehad om tussen te komen in deze beslissingen. 

 
De gemeente is niet aangesloten bij Nethys maar was dit wel bij Brutélé die onder het merk Voo tele-

communicatieproducten commercialiseert met Nethys. In deze toestand lijkt het logisch dat de verkoop van tele-
communicatieactiviteiten voltrokken werd door een filiaal dat kon zorgen voor hergroepering van de krachten. 
Wordt er een verkoop van de activiteiten van Brutélé aan Providence overwogen? Heeft Brutélé informatie ge-
kregen over de verkoop van de nv Voo? Het strategisch verslag van Brutélé vermeldt geen verkoop van activitei-
ten. Betekent dit dat de optie, gekozen door de onderneming, de “stand alone” is, volgens de h. Cools niet de 
juiste keuze omwille van de kritieke omvang van deze onderneming om snel in te kunnen spelen op technolo-
gische veranderingen? De gemeenteraad is overgegaan tot de verkoop van het Ukkelse aandeel van het fysieke 
kabelnet van Brutélé om de overdracht van de activiteiten van deze instelling te vergemakkelijken. Werd het be-
drag van deze verkoop al geïnd? 

 
Schepen Delwart beperkt zich tot de elementen die direct betrekking hebben op de gemeente Ukkel, 

namelijk de participatie in Brutélé. De andere informatie is enkel gekend via de pers. Er worden geen Ukkelse 
aandelen van Brutélé verkocht zonder de goedkeuring van de gemeenteraad. Het spreekt voor zich dat de lo-
pende onderhandelingen verlopen in een vertrouwelijke sfeer. Indien de conclusies van deze onderhandelingen 
onbevredigend zijn (op financieel of juridisch vak), is het aan de gemeenteraad om te beslissen over overdracht 
van de aandelen. Momenteel wordt er vertrouwen gegeven aan een groep onderhandelaars van Brutélé om te 
praten met Enodia. Voor de juridische aspecten werd er een beroep gedaan op een zakenbank en een advocaten-
kantoor. 

 
De h. Cools benadrukt de problematiek van mededinging en vestigt eveneens de aandacht op de bijzon-

dere toestand van het personeel want de aanwezigheid van statutair personeel belet de overdracht van activitei-
ten van intercommunales naar de privésector. Er mag ook niet vergeten worden dat gemeentes zich lanceren in 
telecommunicatieactiviteiten ten dienste van het publiek. 

 
Schepen Delwart bevestigt dat de terbeschikkingstelling van statutair personeel niet onmogelijk is maar 

dat een dergelijke operatie een kost met zich mee zou brengen waarvan de omvang vastgelegd zou moeten wor-
den tijdens de onderhandelingen. Ze deelt de bezorgdheden van de h. Cools over de nood aan kwalitatieve 
dienstverlening voor het publiek. 


