
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le :

IpiratenI 2 ^ JAN. 2020

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

Lëtzebuerg, den 24te Januar 2020

Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, des 
parlamentaresch Fro un d'Ministere fir bannenzeg & ëffentlech Verwaltung weiderzeleeden.

D'Iescht Joer hunn ech dem Minister fir bannenzeg Sécherheet zwou parlamentaresch Froen (n°84 an 
203) iwwert d'Aarbechtszaite bei der Police gestallt. An de jeeweilegen Àntwerten erkiaert de 

Minister, dass d'Akraafttriede vum Policegesetz 2018 deemools dozou bàigedroen huet, dass d'Police 
huet missten hire Schichteplang ëmstellen. Glàichzaiteg huet de Minister zouginn, dass d'Schaff- a 
Rouzaiten net ëmmer kënne respektéiert ginn.

De 17te Juni 2019 huet de Minister den Accord "relatif au temps de travail et de repos dans la police" 
mat de betreffende Gewerkschaften ënnerschriwwen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Am Kontext vum Accord iw\A/ert d'Schaff- a Rouzaiten; Wéi vill Fàll gouf et sait dem llte Juni 
2019 (opgelëscht pro Mount),

a. an deene Policebeamte méi ewéi 10, awer manner ewéi 12 Stonnen hu misse schaffen ? 
an deene Policebeamten op engem Schaffdag méi wéi 12 Stonnen hu misse schaffen? 
an deene Policebeamte kee Repos vu mindestens 11 Stonnen tëscht zwee Schaffdeeg 
kruten? Wéi vill Stonne Repos haten dës Policebeamten, bei deenen déi 11 Stonne Repos 
net respektéiert goufen ?
an deene Policebeamte méi ewéi 48 Stonnen an enger Woch geschafft hunn? 
an deenen déi 35 Stonne Repos hebdomadaire net respektéiert goufen? Wéi vill Stonne 
Repos haten dës Policebeamten, bei deenen déi 35 Stonne Repos net respektéiert 
goufen ?

b.
c.

d.

e.

2. Vum 15te bis den 18ten Oktober war déi beisch Kinnekskoppel op offiziellem Staatsbesuch zu 
Lëtzebuerg. Warend deenen drai Deeg gouf eng immens Zuel u Policepatrullen an der Flaaptstad 

agesat.
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a. Kann de Minister garantéieren, dass wàrend der Presenz vun der beischer Kinnekskoppel 
d'Dispositiounen iwwert d'Schaf- a Rouzàiten aus dem Gesetz vum Iten August 2018 
souwéi aus dem viru genannten Accord respektéiert goufen?
Falls net, bei wéi ville Beamten gouf géint den Accord iw\wert d'Schaf- a Rouzàiten 
verstouss an ëm wat fir eng Verstéiss huet et sech gehandelt?

b. Wéi vill Stonnen (genau Stonnenzuel pro Beamten) hunn déi Polizisten geschafft, déi un 
dësen Deeg méi ewéi 12 Stonnen hu misste schaffen, an a wéi enge Situatiounen ass dat 
virkomm?

3. Ween ass bei der Police responsabel dofir, dass déi gesetziech virgesinne Schaff- a Rouzàite 
respektéiert ginn?

4. Kann et bei Verstéiss géint d'Dispositiounen iwwert d'Schaff-a Rouzàiten zu 
Disziplinarmoossname kommen?
Falls jo, ginn dës Disziplinarmoossname géint de betraffene Beamten oder géint de 
Responsabelen ageleet an a wéi vill Fall goufe schonns esou konkret disziplinaresch 
Suitten ageleet?

Mat déiwem Respekt,

MarcGOERGEN
Députéierten
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Sécurité intérieure

CHAMBRE DES DEPUTES i 
Entrée le

03 mars m Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
p.a. Service Central de Législation

Lu«mb«„g.le n 3 MARS 2020

Objet : Question parlementaire n* 1776 du 24 janvier 2020 de Monsieur le Député Marc GOERGEN 
concernant le temps de travail et de repos dans la police

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire reprise 
sous rubrique.

Je vous prie de croire. Monsieur le Ministre, à l'expression de ma considération distinguée.

Le Ministre de la Sécurité intérieure.

Françoi; BAUSCI

Adresse postale : 
B.P. 219
L-2012 Luxembourg

Adresse bureaux :
4, Place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg

secrétariat @msi.etat.lu 
Tél. (+352) 247-84659 
Fax(+352)22 72 76

www.luxembourg.lu
www.gouvernement.lu



Gemeinsam Ântwert vum Hâr François Bausch, Minister fir bannenzeg Sécherheet a vum Har Marc 
Hansen, Minister fir d'Fonction publique op déi pariamentaresch Fro n*1776 vum 24. Januar 2020 vum 
honorabelen Deputéierte Marc Goergen betreffend « Schaffzâiten an Reposzâite bei der Poiice »

Ad. Fro 1:

Well een an deem aktuellen informatesche Programm net déi verschidde Moyennen oder déi respektiv 
Quote berechne kann, déi an deene verschiddenen Texter virgesi sinn, ass et net méiglech, déi gefroten 
Zuelen ze liwweren. D'Police waert awer am Kader vun der Digitalisatioun un sou enger informatescher 
Solutioun schaffen.

Fir der Kommissioun vum Artikel 9 vum "Accord relatif au temps de travail et de repos dans la Police" 
Rechnung ze droen, war awer probéiert ginn, a sàmtlechen operativen Unitéiten a Servicer vun der Police 
d'Zuelen vun Hand aus zesummen ze droen, an déi sinn an enger Réunioun presentéiert ginn. Duerch 
d'Komplexitéit vun der ganzer Matière an d'Implicatioun vu ville verschiddenen Acteuren bei der 
Opstellung war et awer leider onméiglech, ail d'Moyennen ze rechnen. D'Zuele weise just Tendenzen an 
hunn nët d'Pratentioun honnert Prozent vun der Situatioun erëmzeginn.

Et bleift awer nach ze bemierken, dass den Accord d'Méiglechkeet virgesàit, Tir an exzeptionnelle Fàll, 
iwwert 12 Stonne Schaffzait am Dag an ënnert 11 Stonnen Reposzait ze goen.

Ad. Fro 2:

Ad. a.:
Wéinst iwwergeuerdneten imprevisiblen Déngschtobligatioune konnten d'Dispositioune vun de 
respektiven Texter net tel quel respektéiert ginn. Dëst ass geschitt, well kuerzfristeg Adaptatioune vum 
geplangten Oflaf vum Programm gemaach gi sinn, iwwert déi d'Police kee Matbestëmmungsrecht hat, an 
déi awer hu misse vun der Police ëmgesat ginn, dat am Sënn vum ëffentleche sécherheetsrelevanten 
Interessi an am Kader vun internationalen Accorden iwwert d'Sécherheet vu Persoune mat 
diplomateschem Statut. D'Beamte waren aiso an enger Zort "Etat de nécessité" fir entweder hirer 
obligatorescher Protectiounsmissioun nozekommen oder d'Dispositioune vun der Aarbechtzaitregelung 
unzewenden. Bis elo setzt d'Police an esou Fall nach ëmmer d'Prioritéit op de Schutz vu Persounen.

Ad. b.:
Aus Sécherheetsgrënn kann d'Unzuel vun de Beamten, déi warend der drai Deeg laanger Visite vun der 
beischer Kinnekskoppel am Asaz waren, nët public gemaach ginn. Bei de Spezialisten am Beraich 
"Persouneschutz an Eskorten", souwéi och am operationellen Encadrement, ware Beamten am Asaz, wou 
op engem Dag d'Mindestunzuel un "heures de repos" nët konnt respektéiert ginn (an dat an der Moyenne 
ëm manner wéi eng Stonn), respektiv déi méi wéi 12 Stonne geschafft hunn (wat an exceptionnelle Fall



vum Accord erméiglecht gëtt). Wéi schonn ënnert dem Punkt 2, a., beschriwwen, setzt d'Police an esou 
Fall nach ëmmer d'Prioritéit op de Schutz vu Persounen.

Ad. Fro 3:

Laut Statut vum Fonctionnaire (art. 32) ass de Staat als Employeur responsabel fir d'Sécherheet an d 
'Gesondheet vu senge Beamten, an dozou gehéiert och d'Anhale vu Schaff- a Rouzâiten. Bei Beamten, 
wou den Déngscht agedeelt gëtt, ass de Chef d'administration an de respektive Supérieur hiérarchique op 
ail Niveau zoustànneg fir de geplangten Déngscht am Virfeld esou anzedeelen, dass en de legalen a 
réglementaire Kader respektéiert. Verschidde Beamten, déi eng méi grouss Autonomie hunn an hiren 
Aarbechtszaiten, notamment well se méi imprévisibel Missiounen erfëllen am Kader vun der ëffentlecher 
Sécherheet, mussen dëst och am Kader vun de Limite maachen, déi am Statut iwwert d'Aarbechtszait 
virgesinn ass, dëst ënnert der Responsabilitéit vum Chef d'administration.

Ad. Fro 4;

Bei Situatioune wou d'Dispositiounen iwwert d'Schaff- a Rouzâiten nët kënnen agehale ginn an déi och 
nët duerch déi virgesinnen Ausnamen oder e justifizéierten "Etat de nécessité" ze rechtfertege sinn, kann 
et zu disziplinaresche Moossname kommen, virausgesat, et war keng Urgence an d'Police huet net missen 
am ieweschten Interessi vun der Allgemengheet intervenéieren.

Bis elo si keng Disziplinarmoossname géint Beamte vun der Police an dësem Kader ageleet ginn.


