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Le Ministre de la Famille et de l'Intégration

à

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

Concerne : question parlementaire n* 276 de Monsieur le Député Sven Clement.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la réponse commune du Ministère de la Famille, de 
l'Intégration et à la Grande Région, du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire et du Ministère de la Digitalisation à la question parlementaire n* 276 de Monsieur le Député 
Sven Clement, en vous priant de bien vouloir la transmettre à Monsieur le Président de la Chambre des 
Députés.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments respectueux.

Le Ministre de la Famille et de l'Intégration
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Antwert vun der Ministesch fir FamIII an Integratioun, dem Minister firAarbecht a 
Beschâftegung a fir Sozial- a Soiidarwirtschaft an dem delegéierte Minister fir Digitalisélerung 
op d'parlamentaresch Fro n* 276 vum Deputéierte Sven Ciement

Am Artikel 2 (1) d) vum Gesetz vum 28 Juli 2018 iwwert de Revenu d'inclusion sociale (REVIS) steet, dass 
eng Persoun déi an de Genoss vum REVIS wëllt kommen, op der ADEM muss ageschriwwe sinn. D'ADEM 
ass dann och zoustënneg fir de „Profiling" vun den Demandeuren; do gëtt décidéiert ob eng Persoun an 
eng Aarbechtsmesure vun der ADEM kënnt, oder ob se an eng Activatiounsmesure vum ONIS (Office 
national d'inclusion sociale) orientéiert gëtt.

Wann eng Persoun eng Demande fir de REVIS beim FNS mécht, kontrolléiert den FNS ob déi Demande vun 
ail de groussjâregen Demandeuren aus dem Stot ënnerschriwwen ass an ob déi néideg 
Dokumenter derbâi sinn. Wann dat de Fall ass, fixéiert den FNS direkt dem Demandeur e Rendezvous op 
der ADEM fir de Profiling. Den FNS informéiert dann den Demandeur, mat engem ageschriwwene Bréif, 
iwwert den Datum vum Rendezvous. Den Delai tëschent dem Moment wou den FNS de Rendezvous bei 
der ADEM mécht an de Bréif fortschéckt an dem Datum vum Profiling op der ADEM lëit den Ament bei 14 
Deeg.

Wann den Demandeur sech am Profiling presentéiert huet, gëtt den FNS zëitglëich doriwwer informéiert 
an de REVIS kann ausbezuelt ginn. Et kann een aiso net soen, dass an dësem Fall d'Leit méi ewéi e Mount 
op hire REVIS waarde mussen.

Wann eng Persoun an enger ganz akuter finanzieller Noutsituatioun ass, kann den FNS och eng Avance op 
de REVIS ausbezuelen éier de Profiling op der ADEM gemaach gouf.

Enn 2018 huet d'ADEM eng nei Prozedur fir d'Aschreiwungen agefouert. D'Leit déi sech wëllen aschreiwe 
kënnen eloee Rendezvous fir d'Aschreiwung iwwer Telefon oder d'Internetsëit huelen. Sou soll 
verhënnert ginn dass d'Leit musse laang an den Agence waarden an et soll erméiglecht ginn dass 
d'Conseilleren och genuch Zëit hunn fir no de Leit ze kucken.

D'Ursaach fir déi laang Waardezëiten déi et am Moment ginn, ass eng staark Hausse vun den 
Aschreiwungen am leschten Trimester vun 2018.

Am Joer 2018 sinn 30.050 Dossiere vun Demandeurs d'emploi opgemaach ginn. Dat sinn der 1.058 oder 
4% méi wéi am Joer 2017.



Vun Januar bis September 2018 ass d'Zuel vun den Aschreiwunge liicht réckleefeg par rapport zu 2018 (- 
287 Persounen oder -1.3%).

Fir d'Period vun Oktober bis Dezember ânnert sech awer dat Biid. Am Joer 2018 sinn 8.975 Dossieren 
opgemaach ginn, 1.345 méi wéi déi selwecht Zâit 2017. Dat ass eng Hausse vun 18%.

Des staark Hausse ass virun aiiem op 2 Gruppe vu Leit zréckzeféieren:

1. Déi éischt Grupp si Leit déi de Revenu Minimum Garanti (RMG) kréien. Vun Oktober bis Dezember 
2018 waren dat 1.177 Persounen. Dat ass eng Hausse vun 387 Persounen oder 49% par rapport 
zu der seiwechter Period am Joer 2017. Hei handelt et sech ëm Leit déi d'Ànnerungen an der 
Legisiatioun antizipéieren an sech schonn Enn 2018 bei der ADEM aschreiwe kommen.

2. Déi zweet Grupp si Leit déi am Ausiand wunne mee awer drun interesséiert sinn zu Lëtzebuerg ze 
schaffen. Vun Oktober bis Dezember 2018 waren dat 946 Persounen. Dat ass eng Hausse vun 317 
Persounen oder 50% par rapport zu der seiwechter Period am Joer 2017. Dëst Hausse dierft sech 
duerch d'Attraktivitéit vum iëtzebuerger Aarbechtsmaart erkiâre ioossen. Och déi 
rezent Diskussioune ronderëm d'Reform vum europâesche Reglement 883/2004, déi ënnert 
anerem d'Ausbezuele vum Aarbechtsiosegeld fir Frontalieren nei reegele soll, 
kéint heizou baigedroen hunn.

Enn 2018 huet d'ADEM ugefaangen een neie System fir d'Aschreiwungen anzeféieren. Ail déi concernéiert 
Leit mussen sech elo op enger vun deenen drâi groussen Agencen (Lëtzebuerg, Esch oder 
Dikrech) aschreiwe kommen.

Am Duerchschnêtt dauert et 26 Deeg tëschent der Ouverture vun engem Dossier an der definitiver 
Aschreiwung. Zu Dikrech lait den duerchschnêttlechen Délai bei 23 Deeg, zu Esch bei 24 Deeg an zu 
Lëtzebuerg bei 28 Deeg. Hei handelt et sech ëm Kalennerdeeg, dat heescht do gi Weekender a Feierdeeg 
matgezielt.

Am Moment ass d'ADEM am Gaang drun ze schaffe fir déi Delaien ze kierzen andeems zousâtziech 
Mataarbechter agesat gi fir bei den Aschreiwungen ze hëllefen.

Mat dem neie System ass een éischte Schrëtt an d'Richtung vun enger digitaler Aschreiwung gemaach. 
Mee fir d'ADEM ass et wichteg dass et och bei der Aschreiwung een direkten a physesche Kontakt 
tëschent Demandeur d'emploi a Conseiller gëtt. Den aktuelle System erméiglecht eben esou ee Kontakt.

Genereli ass De Guichet.lu eng zentral Plattform fir staatlech Démarché a si bitt de Bierger an Entreprise 
d'Méiglechkeet sech fir verschidde Servicer beim Staat anzeschreiwen.



AN Bierger kann sech, zum Beispill, online beim Ausseministère enregistréiere wann en en 
Ausiandsopenthalt plangt oder am Ausiand wunnt. Esou kann en am Noutfall méi séier op konsularesch 
Hëllef zeréckgraifen. Iwwer MyGuichet.lu kënnen d'Entreprisë och schonn hier vakant Plazen an hier 
frai Léierplaze bei der ADEM dekiaréieren.

Déi jëtzeg Servicer sollen a noer Zukunft ausgebaut ginn. Hei ass et dem Digitaliséierungsministère 
wichteg net einfach bestoend Pabeiersprozeduren an déi digital Welt ze iwwerdroen, mee d'Demarchë 
sollen an engems och iwwerpréift a, gegebenefalls, vereinfacht ginn.


