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Hàr President,

Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg

CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

1 9 AOUT /DIS Lëtzebuerg, den 19/08/2019

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
des parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Intérieur & Aarbecht weiderzeleeden.

Frankràich ass eent vun de wéinege Lànner weltwàit, wat sech ee gesetziechen Dispositif 
ginn huet, fir ail Bierger a Blergerin am Fall vun enger Naturkatastroph, adéquat ze 
entschiedegen. Bei eise franséische Frënn mussen an esou engem Fall zwou 
Konditiounen erfëllt sinn : de beschledegte Bien muss assuréiert gewiescht sinn, an den « 
état de catastrophe naturelle » muss duerch e ministeriellen Arrêté unerkannt sinn.

Esou een Dispositif wier eventuell och fir Lëtzebuerg intressant. Am Süde vum Land huet 
een Tornado rezent vill Schued ugeriicht. D’ACA (Association des Compagnies 
d'Assurance et de Réassurance) schwàtzt vun iwwer 2400 Schuedensfàll an engem 
Materiaischued vu méi wéi 100 Milliounen Euro. RTL-Informatiounen no, si ronn 90 
Haiser schwéier beschiedegt ginn a sinn op d'mannst kuerzfristeg net méi bewunnbar.

Well et zu Lëtzebuerg keen Dispositif wéi deen a Frankràich gëtt, musse fir ali Katastroph 
punktuell Mesuren geplangt an ergraff ginn. Am Grand-Duché kënne Privatleit a Betriber 
bis den 1. November online, iwwert e Formulaire Hèllefe bei verschiddene Ministèren 
(Famille, Logement, etc.) ufroen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Wéi stinn déi Dammen an Hàre Ministeren zu engem gesetzieche 
Solidaritéitsmechanismus, âhniech wéi bei eise franséischen Noperen, iwwert deen 
d’Biergerinnen a Bierger, am Fall vun enger „unerkannter“ Naturkatastroph, méi 
einfach rembourséiert kéinte ginn?

2. Ginn et momentan Iwwerleeunge, fir eng eenzeg zentral Ulafstell fir d'Biergerinnen 
an d’Bierger ze kreéieren déi am Fall vun Ëmweltkatastrophë souwuel de Volet 
Accueil wél och de finanziellen, psychologeschen an administrative Suivi géif op 
enger eenzeger Platz konzentréieren?

3. Hàr Minister Kersch, nieft dem finanzielle Volet ass virun allem och den Zàitopwand, 
deen domat verbonnen ass, fir d’Normalsituatioun erëm hierzestellen, fir di 
concernéiert Leit eng bedeitend Belaaschtung. Huet eng Biergerin oder e Bierger an 
deem Kontext Usproch op zousàtziech Congésdeeg? Wa jo wéi vill? Wa net, ass 
d’Regierung gewëllt de Concernéierten entgéint ze kommen an den aktuelle 
gesetzieche Kader ze adaptéleren?

Mat déiwem Respekt,
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère d'État

Luxembourg, le Q 8 OCT. 2019

ÛES DÉp,
Monsieur 
Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le Parlement 
LUXEMBOURG

Objet: Réponse commune de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État, de Monsieur le
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire et de Madame la 

Ministre de l'Intérieur à la question parlementaire n* 1074 de Monsieur le Député Marc 
GOERGEN au sujet de l'indemnisation des dommages en cas de catastrophe naturelle.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°1074 du 
19 août 2019 de Monsieur le Député Marc GOERGEN.

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

Premier Ministre

Ministre d'État
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Den Députéierte stellt eng Rei Froen a Bezuch op d'Moosnahmen, déi geholl gi fir no enger 
Naturkatastroph deene Betraffenen ze hëllefen.

Ad 1 an 2

Déi bestehend Mechanismen hu souwuel bei den Iwwerschwemmungen am Mëllerdall, wéi och beim 
Tornado gegraff. D'Hëllef war efficace an onbürokratesch. Et gouf och kioer kommunizéiert, wou déi 
betraffe Leit hier Demande fir eng Hëllef ze kréien kéinte maachen. D'Leit hunn bis elo déi néideg 
Hëllef kritt a waerten och an Zukunft déi Hëllef kréien, déi noutwendeg ass fir hinnen an dâr 
schwéierer Situatioun ënnert d'Àerem ze greifen.

Ad 3

Am Code du travail ass \weder an der genereller Congésgesetzgebung nach an den speziellen 
Dispositiounen betreffend d'Congés spéciaux eppes Spezielles fir sou Fàll virgesinn.

Et ass net ugeduecht datt sou Situatiounen sollen iwwert en extraen Régime ofgedeckt gin.

Et sief awer bemierkt, datt a Fàll wou Leit vun Naturkatastrophe betraff waren den Artikel L. 233-6 
Punkt 3 vum Code du Travail gespillt huet an déi Deeg, wou si gefeelt hun, ouni virdrun Congé gefrot 

gehaat ze hun, vum normale Congé ofgezu goufen.

Droiwwer eraus ass eng nodréiglech Regelung fir déi direkt concernéiert Leit am Fall vum Tornado zu 
Péiteng/Kàerjeng aus évidente, juristesche Grënn net méiglech.




