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Mondelinge vraag van de h. Hublet: Ukkels Label. 

 
De h. Hublet verwijst naar een initiatief van de burgemeester waarbij om de 2 jaar labels (onthaal, 

verfraaiing, renovatie, …) worden toegekend door de dienst Economie en Handel. CDH steunt dit initiatief 
omdat dit de lokale handel ondersteunt die te lijden heeft onder faillissementen en wegwerkzaamheden in 
de gemeente. De gemeente kent nu een premie van € 750 toe aan handelszaken die hinder ondervinden van 
werkzaamheden waarbij wegen voor min. 30 werkdagen afgesloten worden. 

 
De h. Hublet wil meer informatie over het reglement inzake de toekenning van deze labels. Is elke 

politieke partij of handelsvereniging vertegenwoordigd in de jury. Moeten er ook onafhankelijke juryleden 
zijn? Wat zijn de toekenningscriteria en hoe worden handelszaken hierover geïnformeerd? Heeft het label 
betrekking op de zaak of op de persoon? Wat gebeurt er bij een overname? Zouden er bijkomende labels 
toegekend kunnen worden, zoals een toegankelijkheidslabel (voor personen met een beperkte mobiliteit) en 
een milieulabel (voor energiebesparing of zero waste)? 

 
Schepen François antwoordt dat de jury bestaat uit een vertegenwoordiger van elke politieke partij 

of handelsvereniging en het team van de dienst Economie en Handel. Niet-verkozen juryleden zullen volgens 
haar niet voor een grotere onafhankelijkheid zorgen omdat het gaat om mensen die een bepaalde band 
hebben met de winkels die ze voordragen voor een label.  

 
Handelaars moeten zich niet kandidaat stellen maar worden geselecteerd door vertegenwoordigers 

van de politieke partijen, voorzitters van handelaarsverenigingen, de dienst van de schepen en eventueel 
gemeenteraadsleden die kandidaten voorstellen op basis van hun dienstverlening. Zaken die een label krij-
gen worden per brief uitgenodigd voor een overhandigingsplechtigheid. Er is geen evaluatietabel om geen 
concurrentie tussen grote en kleine winkels te veroorzaken.  

 
De schepen zal een toegankelijkheidslabel voorstellen tijdens de adviescommissie voor personen met 

een handicap, in samenwerking met haar collega schepen Roba-Rabier. 


