
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Digitalisation

Luxembourg, le 4 mars 2019

CHAMBRfÔÊS'D'iPUTls'
Êhtrftc le;

0 i, MARS 2ÜI9

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n°249 du 23 janvier 2019 de Monsieur le Député Sven 
Clement - Communication entre les administrations et les citoyens

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe et aux fins qu'il appartiendra la réponse à la question 
parlementaire susvisée.

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

rc Hansen
Ministre délégué à la^éforme administrative 
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Àntwert vum Har Marc Hansen. Minister fir d'Fonction publique an Delegéierte Minister fir 
d'Verwaltungsreform op d'parlamentaresch Fro No 249 vum 23. Januar 2019 vum Har Deputéierten 
Sven Clement

D'Informatiounen déi d'Bierger an d'Betriber am heefegsten ufroe, kënnen allgemeng an zwou 
verschidden Kategorien opgedeelt ginn :

1) generell Informatiounen iwwer d'Servicer, dorënner falen notamment d'Detailer zu 
Prozeduren an soss allgemeng Informatiounen ;

2) spezifesch Informatiounen zu hirem Dossier.

D 'Strategie vun der Regierung vum 24. Juli 2015 fir d'Entwécklung vun der eAdministratioun gesait 
vir, den Guichet.lu als "Portail privilégié" fir d'Interaktioun mam Staat ze etabléieren. De Guichet.lu 
huet aiso d'Roll vun engem "Single point of contact" fir d'Bierger an d'Betriber. D'Iddi vun dësem 
Portail ass, dass jiddereen sech transparent an zu jidder Zâit kann op enger eenzeger Platz iwwer d' 
Prozeduren déi fir bien relevant sinn, renseignéieren.

De Portail Guichet.lu gëtt permanent à jour gesat an ausgebaut. Am Moment sinn méi wéi 1.660 
Démarchen online beschriwwen. Dës Offer gëtt kompletéiert vun enger 120 staatlechen Websaiten 
déi nach méi Informatiounen zu de staatlechen Servicer ubidden.

De Guichet.lu Helpdesk an de Guichet.lu Accueil bidden eng weider Méiglechkeet wou d'Bierger sech 
kënnen iwwertd'staatlech Prozeduren renseignéieren. Si kënnen iwwertTelefon oder iwwer en online 
Formuler kontaktéiert ginn (op lëtzebuergesch, daitsch, franséisch an englesch) oder déi concernéiert 
Persoun kann och perséinlech laanschtgoen an de Guichet.lu Accueil 
(https://guichet.public.lu/fr/support/contact.html). Sou bitt dës Offer och deene Bierger eng 
Méiglechkeet sech ze renseignéieren déi keen Internetaccès oder keen Computer hunn.

D'Iescht Joer huet den Guichet.lu Helpdesk op méi wéi 27.100 Appeller an op méi wéi 10.200 
schrëftiech Ufroen iwwert den Online Formulaire geantwert. Des Chifferen leeën no, dass bis elo den 
Telefon daitlech par rapport zum Online Formulaire virgezunn gëtt.

Wat d'Betriber ugeet, sou sief drun erënnert, dass d'House of Entrepreneurship an den Helpdesk vun 
der Chambre des métiers hei als Uspriechpartner fungéieren, awer och iwwert de Guichet.lu 
Formulaire accessibel sinn.

Wéi den honorabelen Deputéierten umierkt, besteet beim Versuch e bestëmmten Agent direkt iwwer 
Email oderTelefon ze kontaktéieren, de Risiko dass dës Persoun neterreechbarass, well si zum Beispill 
an enger Reunioun oder am Congé ass.

Dofir hunn déi Administratiounen déi mat villen Appeller konfrontéiert sinn a wou d'Demandeuren 
spezifesch Informatiounen iwwert hiren Dossier froen extra Call Centren ageriicht. D 'Géréieren vun 
Demanden iwwert eng éischt zentral Ulafstell erlaben eng effikass Gestioun vun den Appeller an 
Ufroen. Demanden déi net kënnen vun dëser Ulafstell assuréiert ginn, kënnen direkt un eng 
kompetent Persoun weidergeleet ginn. Informatesch Hëllefsmëttelen garantéieren en effizienten 
Suivi vun den Demanden.

D'Décisioun e Call Center anzeriichten, oder en Weiderleeden vun den Telefonen op eng 
Standardnummer ëmzeleeden, lait an der Verantwortung vun de jeeweilegen Administratiounen.

De CTIE offréiert de Verwaltungen eng Infrastruktur fir Call Centren zur Verfügung ze stellen. Aktuell 
profitéieren 17 Administratiounen vun dëser Offer. 2018 goufen am ganzen 599.045 Uriff op der dëser 
Infrastruktur gezielt.



Wat déi Call Centrer) ugeet, déi de CTIE selwer bedreift an déi sech un de grand public riichten, lait 
d'Unzuel vun Uriff, déi net entgéint geholl gi sinn, bei 12,77% fir de Standard téléphonique an bei 
18,7% fir de Guichet.lu Helpdesk. Dëse Chiffer beinhalt souwuel Appeller ausserhalb vun de 
Bürosstonnen wéi Uriff déi net konnten un een Agent weidergeleet ginn, wéi och déi Appeller vu 
Persounen déi warend der Bande d'Annonce opgeluecht hunn.

Wat d'Kommunikatioun per Mail ugeet, esou kann just generell gesot ginn, dass ronn 10,8 Milliounen 
Mailen an de leschten 12 Méint vun alléguer de Verwaltungen a Ministèren déi vum CTIE geréiert ginn 
(aiso hors Sécurité sociale an Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse) un 
Adressen déi net am Staatsreseau sinn verschéckt goufen. Hei ass et awer net méiglech ze 
ënnerscheeden a wéi engem Cader des Mailen verschéckt goufen.

Wat den Echange vu sensibelen an perséinlechen Donnéeën ugeet, ass d'Kommunikatioun via Mail 
aus Sécherheetsgrënn net recommandéiert a gëtt net encouragéiert. Dofir ass d'MyGuichet.lu 
Plattform en zentraalt Elément vun der Strategie vun der Regierung fir mat hire Bierger an den 
Betriber ze interagéieren. Dësen interaktiven Portail bitt verschidden digital Kanal un, fir 
d'Kommunikatioun tëscht de Bierger (den Betriber) an dem Staat online an an aller Sécherheet ze 
assuréieren, och iwwert déi initial Démarche eraus.

Sou gesait ail online Démarche op MyGuichet.lu vir, dass d'Administratioun iwwert elektroneschem 
Wee kann weider Dokumenter ufroen an de Bierger (de Betrib) kann um namiechten Wee antwerten. 
Dëst geschitt iwwert en gesëcherten Kanal, esou dass och de Schutz vun de perséinlechen Donnéeën 
garantéiert ass.

D'MyGuichet.lu Démarchen verfügen iwwert eng Tracking-Funktionalitéit, iwwert déi 
d'Administratioun dem Bierger (dem Betrib) ka matdeelen wou sëin Dossier drun ass. Sou kann dësen 
iwwert sain Dossier informéiert bleiwen ouni mussen bei d'Administratioun unzeruffen oder en Mail 
ze schreiwen. Fir d'Administratiounen ze entlaaschten an de Bierger (den Betrib) iwwert de Fortgang 
vu hirem Dossier ze informéieren, bitt MyGuichet.lu zanter 2016 op ausgewielten Pabeiersdémarchen 
eng eTracking-Funktionalitéit (www.etracking.lu) un. Hei kann de Bierger (de Betrib) sech fir en online 
Suivi op engem Formulaire aschreiwen deen bien nach iwwert de Pabeierswee muss erareechen. Sou 
gëtt bien op elektroneschem Wee (SMS oder Mail) iwwert de Status vu senger Démarche informéiert.

Weider huet den Bierger (de Betrib) d'Méiglechkeet a sengem geschützten Beraich op MyGuichet.lu 
iwwert déi sougenannten "Sources authentiques" déi Donnéeën ze consultéieren, déi bien der 
Administratioun scho matgedeelt huet. Nieft dem Virdeel, déi och an aneren Démarchen kënnen ze 
benotzen (once on/y), erlaben dës Sourcen dem Bierger (dem Betrib) verschidden Informatiounen ze 
consultéieren ouni bei der Administratioun mussen unzeruffen. Weider ass et méiglech online 
Démarchen zur Verfügung ze stellen, sou dass de Bierger (de Betrib) direkt och eng Verbésserung vun 
den Donnéeën kann online ufroen wann dës net méi richteg sollte sinn. Och hei ass et wichteg, dass 
dës Donnéeën net iwwert en ongesëcherten Moyen (Mail) iwwermëttelt ginn.


