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Létzebuerg, den 05/03/2020

Hâr Presidënt,
Sou wéi den Artikel 83 vün eisem Çhambersreglement et virgesëlt, bleden ech lech,
des parlamëntâresch Fro un d'Ministèsch fir Intérieur weiderzeleedéh.
D'ofgeânnert Gesetz vum 19te Juli 2004 îwwer d'Gemengebauten.an d'urban
Éntwécklung gèsâit am Artikel 37 vir, dàss d'Büérgerméeschtèren d'Autorisatioune fir
Baugeheemegungen an ënger Gemeng erdeelen. Deemno dotéiert d'Gesetz
d'Gerherigepappen^ à Marhmeîmat engér géwësséher-Entscheédungsmuecht an och
engem.gewëssen Insiderwëssen iwwert d'Bauprojetën an der Gemeng. Müecht ass àn
enger Demdkratie'awer ni absolut an esougëllen och um'Gemengenniveau d'Prinzippie
yum géigësâitege Kontroll vun den Ihstanzen, an dësem Fall duerch de Gemëngerot an
den ihneministère.
An deem Zësummenhang:wéi!t ech der Ministesch dés Froe.stellen:
.1. Gesâit dèi aktuell Gesetzgebung Aschrànkunge vir, dass Buergermeeschtere;
wârend hirem Mandât oder déi'Joren dpno selwer kënnen a Bauprbjëten
investéieren, fir déi si eng Geneemegung ginn? Falls nee, wéi kann een
ausschléissen, dass Buergermeeschterèn hier Schlë'ssëlpositioun vum Artikel 37 fir
Eegenirlteresse benotzen?
2. Fàlls ee Buergërmeeschter als Privatpersoün eng Immobilie keeft oder baue léisst,
existéiëren heizou iergendwellech gësetziech Grdndlaâgën, déi de Prâis vun esou
enger Transaktioun berechnen? Falls nee, wéi ass auszeschléissen, dass
Buergemeeschtëren Bauten zu-Soriderpràisser ugebuede kritt?
3. Sinn der Inneministesch.FâlI bekannt, dass verschidde Gemengeh Grdhdstécker
opkafen,.se duerno un ee Promoteur weiderverkaafen an de Buérgermeeschlèr um
finale Bauprojet selwer och Immobillien keeft?
4; Sinn der Inheministésch Fâll bekàhnt, wou ee Bùergermeëschter Wunhehgeh, fir
déi bien eng Bàugenehmegung àusgestallt huét, kéeft an dat mam Zwèck dësize
verlounen?
5. Wéi eng Instrumenter stinn der Inneministesch zur Verfügung, fir méiglech
InteressekOnflikter um Geméngennivèau fëstzestellen? Existéiert züm Beispill ee
Meldesystem, dee Buergermeeschteren oder aner Bie'fger bénotze kënnën? Gesâit
d'Ministëschpt als Sënnvoll un, dass Buergefrriëéschtëren; déi^vvârërid hirér
Amtszàit Oder kuerz dono Imnffdbilie kafen, dëst dem Public dëklaréiere soïlten? Ass
esou eng Mesure fir den neie Gemengen-Dëontdlogieskodex geplangt?
6. Wou kënnen d’Bierger eng consdlidéiert Versioun vum Gesetz vum 19te Juli 2004
iwwer d'Gemengebauten an d'urban Éntwécklung fannen?
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Respekt,

iJépulé:
Sensibiiité'politique:
Bpîrpostâiè;83‘ '
t-ïïQI^Bereldange:

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

La Ministre

Luxembourg, le 18 mars 2020

CHAV18R& OtS DÉPUTÉS
Entrée le;

19 MARS 20?fj

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

Concerne: Question parlementaire n’ISe? du 5 mars 2020 de l'honorable Député Marc
Goergen concernant les conflits d'intérêts dans le cadre d'autorisations de construire

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 d|e l'Intérieur

Alain Becker
Premier conseiller de Gouvernement

Boîte Postale 10

L-2010 Luxembourg

FAX 221125

Antwert vun der Madame Inneministesch, Taina Bofferding, op d'parlamentaresch Fro n°1967 vum
honorabelen Deputéierten Marc Goergen iwwer Baugenehmegungen.

Den honorabelen Deputéierte
Buergermeeschteren.

renseignéiert

sech iwwer

Immobilientransaktioune vun

de

Buergermeeschteren hunn déi selwecht capacité juridique wéi aner Persounen, fir Immobilien ze
kafen. Et gëtt do keng Limite, ausser dass et der Buergermeeschtesch oder dem Buergermeeschter,
op Basis vum Artikel 1596 vum Code civil net erlaabt ass weder perséinlech, nach par personne
interposée e Bien vun der Gemeng ofzekafen. Ziviirechtiech ass sou e Kaf automatesch ongüiteg.
Och

um

Niveau vun

der

Praissgestaltung

vun enger

Immobilientransaktioun,

bei

dar

d'Buergermeeschtesch oder de Buergermeeschter Keefer oder Bauhar ass, gëtt et keng Ausnam zum
allgemeng güitege Recht an och keng per Gesetz fixéiert Praisser.
De Code pénal gëtt gewësse Garantie fir Faiten ze verhënneren, wou d'Buergermeeschtesch oder de
Buergermeeschter sech kéint Avantage verschafen an dës prise illégale d'intérêts a Korruptioun ze
bestroofen. Wann ech Kenntnis vun esou Faite kréie sollt, ginn ech se un de Parquet weider.
Ausserdem daerf d'Buergermeeschtesch oder de Buergermeeschter, wéi ail déi aner Conseilleren, net
un Décisioune vum Gemengerot deelhuelen, un deenen si selwer oder ee vun hire Familljemembere
bis zum 3. Grad een direkten Intérêt hunn.
Fall déi an de Froen 3 an 4 zitéiert ginn, si mir net bekannt.
E Meldesystem fir Immobiliegeschâfter vu Buergermeeschteren existéiert net. Mam Gesetzesprojet
n°7514 soll, ënner anerem, eng legal Basis fir eng Charte fir Gemengemandatstrager geschaf ginn. De
Contenu vun dëser Charte waert zesummen mat de Gemengen ausgeschafft, an iwwert
Groussherzoglecht Reglement fixéiert ginn..
Eng consolidéiert Versioun vum ofgeannerte Gesetz vum 19. Juli 2004 fënnt een op legilux.lu am Code
communal.

