
Fernand ETGEN
President vun der

Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 22/05/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un de Minister fir Aarbecht
weiderzeleeden.

Den 20te Mee 2020 am koum owes de Formulaire eraus, fir eng Verlängerung vum “congé
pour raison familiales lié à la pandémie covid 19” ufroen ze kënnen. Den 21te Mee war ee
gesetzleche Feierdag, soudass nëmmen nach de Freiden als Wochendag iwwreg bleift, fir de
Formulaire virum Auslafe vum ale Congé auszefëllen an ofzeschécken. Op guichet.lu steet
des Weidere geschriwwen: 

“Une nouvelle demande du congé pour raisons familiales est à introduire même si
vous avez déjà effectué une demande avec le formulaire qui a été mis en ligne le
30 mars 2020.“

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Wei kann eng Persoun zäitlech, an nëmmen engem Schaffdag, ee Formulaire ausfëllen,
ofschécken an eng Äntwert erwaarden?

2. Falls Persoune bis de Méinden, de 25te Mee keen Accord vum Ministère op hire
Congésdemande kréien an duerch hire Kanner doheem bleiwen mussen, kéint dëst als
Refus de Travail consideréiert ginn oder sinn d'Salariéeën hei op iergend eng Weis
geschützt ?

3. Op guichet.lu steet :

“Le parent qui a recours au congé pour raisons familiales doit informer son
employeur au plus vitede manière orale ou écrite en indiquant le
début et la fin du congé. “

Esou munch Betriber hunn de Bréckendaag am Mee allerdéngs genotzt, fir net ze
schaffen. 



Wéi kënnen dës Salariéeë virum 25te Mee de Patron iwwert dëse Formulaire
informéieren? 
Wéi soll ee Patron seng Schichtepläng vum 25te Mee richteg opstelle kënnen,
wann hie fréistens den Dag selwer eng Äntwert vu sengem Salarié kritt?

4. Kann ee Patron vu sengen Ugestellten verlaangen während dem Congé pour raisons
familiales iwwer PC oder Handy disponibel ze sinn oder verschidden Aufgaben ze
iwwerhuelen?

Falls nee, wéi stellt de Minister sécher, dass sech och doru gehale gëtt?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député


