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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Service central de législation
43, bld Roosevelt
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Concerne : Question parlementaire n*1642 du 23 décembre 2019 de l'honorable Député Sven 
Clement concernant le CGDIS

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 de l'Intérieur

Alain BecKer
Premier conseiller de Gouvernement

Boîte Postale 10 L-2010 Luxembourg FAX 221125



Ântwert vun der Madame Inneministesch, Taina BOFFERDING, op d'parlamentaresch Fro n* 1642 vum 
honorabelen Deputéierten Sven CLEMENT zum Sujet "CGDIS"

Als éischt wëll ech dorop hiweisen, datt kioer Hierarchien de Garant vun engem erfollegraichen Asaz sinn. 
Nëmme wa jiddereen seng Aufgaben a seng Verantwortung kennt, kann d'Zesummespill vu ville Krafte 
beim Asaz funktionéieren. D'Feele vun enger kioerer Hiérarchie war iwweregens eng vun de Kritiken um 
deemolege System am Rapport vun den Experte fir d'Reform vun de Rettungdéngschter am Joer 2010. An 
enger moderner Organisatioun wéi dem CGDIS soll awer en Ënnerscheed gemaach ginn tëscht dem 
Féierungsstil am Asaz, dee sécher méi autoritâr muss sinn, a méi engem kollaborative Féierungsstil am 
Alldag.

De CGDIS huet ënner anerem d'Aufgab dofir ze suergen, dass d'Zesummeliewen tëschent de fràiwëliegen 
an haaptberuffleche Pompjeeë gutt funktionéiert. Et ass eng Tatsaach, dass zënter 2015 vill 
Haaptberufflecher dobâi komm sinn, déi zesumme mat de Fràiwëliegen de CGDIS ausmaachen an eng 
landeswâit Couverture garantéieren. A villen Zentren uechtert d'Land ass haaptberufflecht Personal dobâi 
komm, wou virdu nëmme Fraiwëlleger waren. Dëst bedeit fir alleguerten d'Leit am CGDIS eng Ëmstellung 
déi seng Zait brauch, awer mam noutwennege géigesaitege Respekt geléngt.

Vill Moossname si scho geholl ginn, respektiv ginn ëmgesat, fir dëst ze fôrderen, wéi z.B. d'Integratioun 
vun der Thematik an d'Leadership-Formatioun fir Offizéier a Kadere vum CGDIS souwéi an 
d'Grondausbildung vun den haaptberufflechen a frâiwëllege Pompjeeën, wou d'SoziaIkompetenzen sech 
wéi e roude Fuedem duerch d'Matière zéien.

Natierlech stinn d'Zonen- an Zentercheffen als éischten Uspriechpartner jidderzait zur Verfügung fir de 
Fall wou et sollt zu Spannungen tëschent fràiwëliegen an haaptberuffleche Pompjeeë kommen. Geplangt 
sinn an Zukunft och Ausbildunge fir déi managerial Emploie vum CGDIS wéi z.B. dee vum Zenterchef 
(fraiwëlieg an haaptberufflech), wâhrend d'Leit op hir Aufgabe virbereet a wou dës Thematik och 
behandelt wàert ginn.

Allgemeng ass de CGDIS beméit, déi frâiwëlieg an haaptberufflech Pompjeeën glâich ze behandelen, sief 
et bei de Graden, der perséinlecher Schutzausrüstung, an och soss ginn zousâtziech Efforte gemaach, fir 
op d'Bedierfnesser vun de Fràiwëliegen anzegoen, wéi z.B. beim Accès zu de Formatiounen, wou si 
prioritar behandelt ginn.

De "Règlement opérationnel" an de "Règlement Intérieur" sinn Dokumenter vum CGDIS an 
deementspriechend ass et un de Verantwortiechen vum CGDIS, d'Memberen iwwer eventuell Ànnerunge 
vun hire Rechter a Flichten z'informéieren.

Zu dësen Dokumenter soll awer prâziséiert ginn, datt se virum 1. Juli 2018, deem Dag wou de CGDIS huet 
missen operationell sinn, ausgeschafft goufen. Hei woren deemools ënner anerem 
d'Pompjeesfederatioun, de Comité des sages vun der Protection civile an déi deemoieg frâiwëlieg 
Regionalinspekteren agebonnen. Déi allermeescht Bestëmmungen, déi d'Flichten an d'Rechter 
ubelaangen, si Widderhuelunge vu Bestëmmungen déi et och scho virum CGDIS goufen, wéi z.B. en 
AIkoholverbuet wâhrend der Permanence.

Dës Dokumenter goufe vun de jeeweilegen Zentercheffen un hir Membere weidergeleet a verschidden 
Theme sinn och an de periodesche Reuniounen tëschent Zonen- an Zentercheffe beschwat ginn. Bei der 
Vermëttelung vun dësen Themen gouf aiso net mat Verspéidung gehandelt.



Niewent enger aktueller Versioun vun deenen Texter, déi um Internet-Site vum CGDIS (www.112.lu) 
disponibel sinn, wâerten d'Memberen an Zukunft och iwwert de neien Portail CGDIS (Intranet) informéiert 
ginn. Doriwwer eraus waert de CGDIS och eng gedréckte Publikatioun erausbréngen an u seng Membere 
verdeelen.

Beim Thema Dateschutz war et de Wonsch vun der Pompjeesfederatioun, d'Leit net direkt bei der 
Integratioun vun hiren Donnéeën ëm hiren Accord ze froen, esou wéi et initial geplangt war. Elo wou d'Leit 
ail am CGDIS integréiert sinn an hir Donnéeën an d'Datebanken agedroe goufen, huet d'Direktioun hinnen 
déi Informatiounen zwecks Kontroll an Accord zougestallt. An deem Kontext ass och de «Lu et approuvé» 
ze gesinn, dee sech op de Formulaire mat hiren Donnéeën bezunn huet, a net op d'Reglementer.


