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

 
 
 
 
 
Concerne : Question parlementaire n° 2482 du 6 juillet 2020 de l’honorable Député Sven 
Clement concernant la participation citoyenne dans les communes 
                      
 
 
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. 
 
 
 

La Ministre de l’Intérieur 
 
 
 
 
 

  Taina Bofferding 
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calff
Reçu



Äntwert vun der Inneministesch op d’parlamentaresch Fro n°2482 vum éierbaren Deputéierten Här 
Sven Clement zum Thema Biergerbedeelegung an de Gemengen 

 

D’Biergerbedeelegung ass ee Sujet, dee mir a menger Aarbecht ganz wichteg ass. Dëst ass och de Grond, 

firwat ech d’Reform vum Gemengegesetz ënnert de Motto “mateneen fir eng modern Gemeng” gesat 

hunn, an dës Reform an engem breede participative Prozess ausgeschafft gëtt, zesumme mam 

Gemengesecteur a mat de BiergerInnen.  

 

Och d’Thema vun der Biergerbedeelegung selwer, grad ewéi vun den Elementer vun der direkter 

Demokratie wéi dem Referendum, dat den Här Deputéierten uschwätzt, gëtt an dësem Prozess 

diskutéiert. Esou huet den Inneministère Enn 2019 iwwert eng Onlinebefroung d’BiergerInnen zu 

verschiddenen Aspekter befrot, wou iwwer 5.600 Leit matgemaach hunn, an am Januar e Biergeratelier 

organiséiert, wou ënnert anerem  iwwert d’Thema Biergerbedeelegung diskutéiert gouf. D’Resultater vun 

dëse Consultatioune ginn aktuell an engem Rapport verschafft, deen deemnächst verëffentlecht wäert 

ginn an als Grondlag soll déngen, fir Initiativen a Konzepter am Gemengesecteur ze fërderen.  

 

Aktuell sinn am Gemengegesetz, ausser dem, vum Deputéierten zitéierte kommunale Referendum 

(Artikel 35 vum modifizéierte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988),  keng aner Instrumenter vun der 

Biergerbedeelegung oder der direkter Demokratie op Initiativ vun de BiergerInne gesetzlech 

festgeschriwwen. Den Artikel 36 vum Gemengegesetz gesäit donieft generell d’Méiglegkeet fir, datt de 

Schäffen- oder Gemengerot d’BiergerInnen aus der Gemeng zu Themen, déi d’Gemeng betreffen, 

consultéiere kann. D’Gemengen hunn doduerch d’Méiglegkeet,  Modeller vu Biergerbedeelegung ze 

notzen. Hei drënner kënne méi traditionell Iddien falen, wéi Informatiounsversammlungen, awer och ganz 

innovativ Projeten ewéi d’Asetze vun engem Biergerrot, oder participative Budgeten.  

 

De kommunale Referendum gëtt duerch den zitéierten Artikel 35 vum modifizéierte Gemengegesetz vum 

13. Dezember 1988 an duerch d’groussherzoglecht Reglement vum 18. Oktober 1989 dat d’Modalitéite 

vum kommunale Referendum organiséiert, gereegelt. D’Krittäre fir eng Demande anzereechen, a fir datt 

d’Demande recevabel ass, sinn also déi, déi am Gesetz an am Reglement stinn:  

- Eng Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum op Initiativ vun de WielerInne muss an de 

Gemenge vu méi wéi 3.000 Awunner, vun engem Fënneftel, an den anere Gemenge vun engem 

Véierel vun de WielerInnen ënnerstëtzt ginn; 

- Et kënnen eng oder méi Froe gestallt ginn; 

- D’Froe mussen esou formuléiert sinn, dass d’WielerInnen net duerch d’Froestellung kënne 
beaflosst ginn; 

- D’Froe musse mat Jo oder mat Nee kënne beäntwert ginn.  
 

Den Artikel 2(2) vum groussherzogleche Reglement vum 18. Oktober 1989  gesäit vir, dass jiddereen, deen 

d’Ufro fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt, säin Numm, Virnumm, Gebuertsdatum a seng 

Adress handschrëftlech muss uginn, a seng perséinlech Date mat senger Ënnerschrëft confirméiere muss. 

Eng elektronesch Ënnerschrëft vun der Ufro ass deemno aktuell net méiglech. 

 



Am Kader vun der Reform vum Gemengegesetz, kann een d’Aféierung vun enger elektronescher 

Ënnerschrëft, zousätzlech zu der handschrëftlecher Ënnerschrëft, am Kader vun esou Ufroen an d’A 

faassen. 

 

Zënter 2010 hu folgend kommunal Referende stattfonnt: 

 
Sujet: Gemengefusioun  
 
Clervaux, Heinerscheid, Munshausen - 2008 
Bascharage, Clemency - 2010 
Burmerange, Schengen, Wellenstein - 2010 
Consthum, Hoscheid, Hosingen - 2010 
Ermsdorf, Medernach - 2010 
Eschweiler, Wiltz - 2014 
Larochette, Nommern, Fischbach- 2014  
Hobscheid, Septfontaines - 2014 
Tuntange, Boevange - 2014 
Rosport, Mompach - 2016 
 
Sujet: Wiessel vum Walbezierk  
 
Kopstal - 2017 
Leudelange - 2019  
 
Sujet: Konstruktioun vun engem Hotelkomplex 

 

Weiswampach - 2019 
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