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Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministesch fir Intérieur weiderzeleeden.

Tëscht de Frâiwëllegen- an den Beruffspompjeeë rumouert et sait laangem, genee geholl 
vun Ufank vun der Reform vum Rettungswiesen un. Émmer erëm komme Reproche 
sâitens de Frâiwëllegen vis a vis vun engem streng hierarchesch organiséiertem, 
haaptberufflechen CGDIS op. Ville Frâiwëllegen vergeet dobâi d'Loscht, mat dàr si sech 
joerzéngtelaang, frâiwëlieg an hirem Corps engagéiert hunn. Viru kuerzem war et een 
220 Sàite laangt Dokument wat bei der \A/al vum Représentant vun de Frâiwëllegen fir de 
Venwaltungsrot vum CGDIS fir Opreegung gesuergt huet. Déi Frâiwëlieg fille sech vum 
administrativen Volet, deen mat der Reform konstant gewuess ass, iwwerfuerdert. Bei de 
besoten Walen, déi „par correspondance" organiséiert goufen, ass un de Walziedel ee 
weidert Dokument ugehaangen ginn, op deem ail perséinlech Donnéeën, déi de CGDIS 
vun der respektiver Persoun huet, drop stoungen. No e puer Explikatiounen zum 
Dateschutz, verweist d'Dokument dann an enger zweeter Phas drop hin, datt een dach 
w.e.g mat engem „Lu et approuvé" soll souwuel den ..Règlement d'ordre interne", wéi och 
de ..Règlement opérationnel" vum CGDIS ënnerschreiwen. Dës zwee Réglementer 
explizéieren op ronn 220 Sâiten ailes wat e muss wëssen iwwert d'Disziplin, d'Hierarchie 
an d'Prozeduren beim CGDIS. Fir vill Wielerinnen a Wieler vun de Frâiwëllegen, déi sech 
schwéier gedoen hunn mat dëser komplexer an exhaustiver Matière an dréchenem, 
komplizéierten Franséisch, huet dëst Dokument bedeit, datt si confirméieren datt hir 
Donnéeën korrekt sinn an si hunn dat Dokument kuerzerhand ënnerschriwwen.

Heimat wëll ech een Auszuch aus dem Virwuert vum Vizepresident vum CGDIS, aus der 
aktueller Ausgab vum „Lëtzebuerger Pompjee" zitéieren:

„Nodeems Walziedele verschéckt goufen, ass eng gewëssen Oprou opkomm wéinst der 
Ënnerschreift mat dem Vermierk „ Lu et approuvé" dat sech op Dateschutzgesetz soll 
bezéien. Domadder ass ee jo averstanen, awer wann et sech em Réglementer bezitt wéi 
dat och um Formulaire steet esou muss een dat relativéiere wëll mat dem schreiwe vu „lu 
et approuvé" ee bezeechent 220 Sâiten administrativ franséisch gelies ze hunn a 
verstanen ze hunn. Deem kënne mir als Verband net zoustëmme wëll vill Frâiwëlleger 
„das Kleingedruckte" iwwersinn hunn beim liesen."

Wei et aus Kreesser vum CGDIS heescht, goufen déi eenzel Frâiwëlieg biswell a 
kengster Weis géigeniwwer dem CGDIS verflicht oder wéi déi haaptberufflech 
„vereedegt“. Et schéngt, wéi wann hei schnell huet woliten agéiert ginn, fir eng Lacune, 
déi kengem opgefall war, séier aus dem Wee ze schafen.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Madamm Ministesch, wéi sti Dir zu der Manéier, mat dâr hei op déi Frâiwëlieg vum 
CGDIS duergaangen gëtt? Hâtten déi Frâiwëlieg net vun Ufank un missen vill méi
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iwwert hir Rechter a Flichten, iwwert d'Hierarchie, Disziplin, den Dateschutz etc. 
opgekiàert ginn? Firwat ass dëst sou spéit eréischt an an enger ontransparenter 
Manéier duerchgefouert ginn?

2. Wat wëll d'Ministesch konkret ënnerhuelen fit de Gruef, deen tëscht de 
Fràiwëllegen an den Haaptberufflechen besteet, ze iwwerwannen? Kéint Dir eis 
fënnef bis zéng konkret Mesuren nennen, op déi sech déi Frâiwëlieg zukünfteg 
kënnen astellen?

3. Wéi plangt Dir an Zukunft un déi Frâiwëlieg erunzetrieden, am Fall datt Dir et fir 
néideg haalt, datt déi Frâiwëlieg mussen iwwert hir Rechter a Flichten, sou wéi 
iwwert de ..Règlement d'ordre interne" an den ..Règlement opérationnel" opgekiàert 
ginn?

4. Wier een ..Vu et approuvé" ârer Meenung no. bei engem 220 Sàiten Dokument, net 
méi ubruecht wéi een ..Lu et approuvé"?

Mat déiwem Respekt.

CLEMENT Sven 
Député
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Intérieur

La Ministre Luxembourg, le 30 janvier 2020

CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

^ 0 Jan. 2m

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Service central de législation
43, bld Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n*1642 du 23 décembre 2019 de l'honorable Député Sven 
Clement concernant le CGDIS

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Pour la Ministre de l'Intérieur

Alain BecKer
Premier conseiller de Gouvernement

Boîte Postale 10 L-2010 Luxembourg FAX 221125



Ântwert vun der Madame Inneministesch, Taina BOFFERDING, op d'parlamentaresch Fro n* 1642 vum 
honorabelen Deputéierten Sven CLEMENT zum Sujet "CGDIS"

Als éischt wëll ech dorop hiweisen, datt kioer Hierarchien de Garant vun engem erfollegraichen Asaz sinn. 
Nëmme wa jiddereen seng Aufgaben a seng Verantwortung kennt, kann d'Zesummespill vu ville Krafte 
beim Asaz funktionéieren. D'Feele vun enger kioerer Hiérarchie war iwweregens eng vun de Kritiken um 
deemolege System am Rapport vun den Experte fir d'Reform vun de Rettungdéngschter am Joer 2010. An 
enger moderner Organisatioun wéi dem CGDIS soll awer en Ënnerscheed gemaach ginn tëscht dem 
Féierungsstil am Asaz, dee sécher méi autoritâr muss sinn, a méi engem kollaborative Féierungsstil am 
Alldag.

De CGDIS huet ënner anerem d'Aufgab dofir ze suergen, dass d'Zesummeliewen tëschent de fràiwëliegen 
an haaptberuffleche Pompjeeë gutt funktionéiert. Et ass eng Tatsaach, dass zënter 2015 vill 
Haaptberufflecher dobâi komm sinn, déi zesumme mat de Fràiwëliegen de CGDIS ausmaachen an eng 
landeswâit Couverture garantéieren. A villen Zentren uechtert d'Land ass haaptberufflecht Personal dobâi 
komm, wou virdu nëmme Fraiwëlleger waren. Dëst bedeit fir alleguerten d'Leit am CGDIS eng Ëmstellung 
déi seng Zait brauch, awer mam noutwennege géigesaitege Respekt geléngt.

Vill Moossname si scho geholl ginn, respektiv ginn ëmgesat, fir dëst ze fôrderen, wéi z.B. d'Integratioun 
vun der Thematik an d'Leadership-Formatioun fir Offizéier a Kadere vum CGDIS souwéi an 
d'Grondausbildung vun den haaptberufflechen a frâiwëllege Pompjeeën, wou d'SoziaIkompetenzen sech 
wéi e roude Fuedem duerch d'Matière zéien.

Natierlech stinn d'Zonen- an Zentercheffen als éischten Uspriechpartner jidderzait zur Verfügung fir de 
Fall wou et sollt zu Spannungen tëschent fràiwëliegen an haaptberuffleche Pompjeeë kommen. Geplangt 
sinn an Zukunft och Ausbildunge fir déi managerial Emploie vum CGDIS wéi z.B. dee vum Zenterchef 
(fraiwëlieg an haaptberufflech), wâhrend d'Leit op hir Aufgabe virbereet a wou dës Thematik och 
behandelt wàert ginn.

Allgemeng ass de CGDIS beméit, déi frâiwëlieg an haaptberufflech Pompjeeën glâich ze behandelen, sief 
et bei de Graden, der perséinlecher Schutzausrüstung, an och soss ginn zousâtziech Efforte gemaach, fir 
op d'Bedierfnesser vun de Fràiwëliegen anzegoen, wéi z.B. beim Accès zu de Formatiounen, wou si 
prioritar behandelt ginn.

De "Règlement opérationnel" an de "Règlement Intérieur" sinn Dokumenter vum CGDIS an 
deementspriechend ass et un de Verantwortiechen vum CGDIS, d'Memberen iwwer eventuell Ànnerunge 
vun hire Rechter a Flichten z'informéieren.

Zu dësen Dokumenter soll awer prâziséiert ginn, datt se virum 1. Juli 2018, deem Dag wou de CGDIS huet 
missen operationell sinn, ausgeschafft goufen. Hei woren deemools ënner anerem 
d'Pompjeesfederatioun, de Comité des sages vun der Protection civile an déi deemoieg frâiwëlieg 
Regionalinspekteren agebonnen. Déi allermeescht Bestëmmungen, déi d'Flichten an d'Rechter 
ubelaangen, si Widderhuelunge vu Bestëmmungen déi et och scho virum CGDIS goufen, wéi z.B. en 
AIkoholverbuet wâhrend der Permanence.

Dës Dokumenter goufe vun de jeeweilegen Zentercheffen un hir Membere weidergeleet a verschidden 
Theme sinn och an de periodesche Reuniounen tëschent Zonen- an Zentercheffe beschwat ginn. Bei der 
Vermëttelung vun dësen Themen gouf aiso net mat Verspéidung gehandelt.



Niewent enger aktueller Versioun vun deenen Texter, déi um Internet-Site vum CGDIS (www.112.lu) 
disponibel sinn, wâerten d'Memberen an Zukunft och iwwert de neien Portail CGDIS (Intranet) informéiert 
ginn. Doriwwer eraus waert de CGDIS och eng gedréckte Publikatioun erausbréngen an u seng Membere 
verdeelen.

Beim Thema Dateschutz war et de Wonsch vun der Pompjeesfederatioun, d'Leit net direkt bei der 
Integratioun vun hiren Donnéeën ëm hiren Accord ze froen, esou wéi et initial geplangt war. Elo wou d'Leit 
ail am CGDIS integréiert sinn an hir Donnéeën an d'Datebanken agedroe goufen, huet d'Direktioun hinnen 
déi Informatiounen zwecks Kontroll an Accord zougestallt. An deem Kontext ass och de «Lu et approuvé» 
ze gesinn, dee sech op de Formulaire mat hiren Donnéeën bezunn huet, a net op d'Reglementer.


