LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Mobilité
et des Travaux publics

Luxembourg, le r

19 AVR. 2021

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec
le Parlement
Service Central de Législation
Luxembourg

Par Alff Christian , 15:55, 19/04/2021

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire N° 3940 du 25 mars 2021 de l'honorable député Monsieur Sven
Clement au sujet du service de transport Adapta, tout en vous priant de bien
vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre des
Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg

Bureaux: 4, Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301
Téléfax: 247 93308

Antwert vum Har François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, op
d'parlamentaresch Fro n° 3940 vum 18. Marz 2021 vum honorablen Deputéierten Sven Clement
betreffend der Reform vum Adapto Transport am Joer 2020

1.

Am Kader vun enger Demande fir ais Salarié handicapé mam Adapta op d' Aarbecht gefouert ze ginn,
gëtt di intresséiert Persoun gebieden, verschidden Dokumenter eranzereechen:
Formulaire de demande d'accès au service Adapta, mam Certificat vum Dokter, aus dar sollt
ervirgoen dass et der Persouri net méiglech ass mam Auto oder ëffentlechen Transport op hir
Aarbechtsplaz ze kommen,
Kopie vum Certificat de reconnaissance en tant que salarié handicapé (ADEM),
Copie vum Certificat de résidence,
Aarbechtskontrakt oder Aarbechtsbescheinegung,
Fiche personnelle, mat Renseignementer zum Aarbechtgeber an den Schaffzaiten.
Dës Prozedur ass net nei, mee besteet sait der Aféierung vum Adapta an zanter dass den
Transportdepartement dës Faarten bezillt. An engem rezente Courrier u verschidde Bénéficiairen
war effektiv irrtümlech eng Copie vum Aarbechtskontrakt gefrot ginn, dono gout préziséiert dass eng
Aarbechtsbescheinegung selbstverstandlech duer geet.
Main Zerviss géréiert de Register vun de Beneficiairen vum Adapta ais Responsablen vum Traitement
vun deenen Donneeën. An deem Register stinn déi Persounen, déi Accès op den Adapta-Transport
hunn an och ob se Urecht ais ,,Salarié handicapé" op déi spezifesch Aarbechtstrajeten hunn. Dëse
Register regruppéiert déi perséinlech Donnéeën vun de Beneficiairen, am Respekt vum Artikel 5 vum
,,Règlement général sur la protection des données (RGPD)". D'Finalitéit tir d'Sammelen vun den
Donnéeën ass néideg fir eng administrativ, finanziell an operationell Gestioun vum Adapta-Service .
Ais responsabelen Acteur vun dësem Traitement, ass et néideg fir d' Genauegkeet vun den Donnéeën
gelegentlech ze iwwerpréiwen an « à jour » ze halen, fir di Aarbechtstransporter vun de Beneficiairen
ze organiséieren a tir d'Continuitéit vum Zerviss weider assuréieren ze kënnen. Dest fënnt sech erëm
am Paragraf 1 Punkt d) vum uewendriwwer erwahnten Artikel 5 RGPD.
Di aktuell gesetzlech Basis, déi dem Transportminister d'Kompetenz gëtt tir e komplémentairen
Transport zum ëffentlechen Transport unzebidden, besteet am Gesetz vum 5. Februar 2021 iwwer
den ëffentlechen Transport. Di entspriechend Passagen fënnt een am Artikel 4, alinéa 1, 4° an Artikel

6, go,
2.

An enger Kommissiounssëtzung kann ech op d'Froen zu den aktuelle Kontrakter zréckkommen.

3.

Méng Zervisser schaffen eng legal Basis fir déi versprache Kommissioun aus. Et ass ugeduecht déi am
Gesetz vum 5. Februar 2021 iwwer den ëffentlechen Transport ze integriereren. Déi zukünfteg
Membere vun der Kommissioun si schon déterminéiert. Et handelt sech gréisstendeels ëm
d'Memberen vum interministériellen Aarbechtsgrupp dee fir d'Reform Adapta gegrënnt gout, an déi
concertéieren sech och haut bei der Evaluatioun vun Dossieren bei eenzele Fall.
Wéi aus der Antwert op d'parlamentaresch Fra 2552 ervir geet, ka selbstverstandlech ail Persoun, déi
keng Kaart krut, e Recours gracieux beim Minister aleeën fir géint eng Décisioun virzegoen. An deem
Fait gëtt den Dossier natiirlech nachemol iwwerpréift.

