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Objet: Question parlementaire n°4360 de l'honorable Député Monsieur Marc Georgen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune de Monsieur le Ministre 

de I' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Madame la Ministre de la 

Justice à la question parlementaire citée sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministre de !'Agriculture, 

de la Viticulture 

et du Développement rural, 



Réponse commune du Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et 

de la Ministre de la Justice à la question parlementaire n°4360 de l'honorable Député 

Monsieur Marc Goergen 

1. A Fall wou Sécherheetsagente mat Hënn ënnerwee sinn, mussen dës Hënn der 

Sécherheetsfirma gehéieren, oder kéinten d'Agenten och op hir eegen Hënn zréckgraifen? 

D' Agente kënne souwuel Hënn vun der Sécherheetsfirma wéi och hir privat Hënn fir hir Aktivitéit 

asetzen. 

2. Wéi eng Aarte vu Maulkuerf sinn zu Lëtzebuerg erlaabt? Sinn an deene leschten 3 Joer scho 

Verstéiss duerch privat Sécherheetsfirmen oder hir Mataarbechter am Déngscht festgestallt 

ginn, well en Hond ee Maulkuerf unhat, deen zu Lëtzebuerg net erlaabt ass? Wa jo, wéi vill? 

Zu Lëtzebuerg ginn et keng detailléiert Virschrëfte betreffend Maulkierf fir Hënn. Et gi verschidde 

Modeller, entweder aus Lieder, Staff oder enger Kombinatioun aus Meta li oder Plastik a Lieder. Ali 

dës Modeller vu Maulkierf si prinzipiell erlaabt. 

An de leschten 3 Joer ass beim Service Gardiennage vum Ministère de la Justice keng Reklamatioun 

era gaangen, well en Hond ee Maulkuerf ugehat hatt, dee net dëse Modeller géif entspriechen. 

3. Wéi eng Aarte vu Halsbanner sinn zu Lëtzebuerg erlaabt? Sinn an deene leschten 3 Joer scho 

Verstéiss duerch privat Sécherheetsfirmen oder hire Mataarbechter am Déngscht festgestallt 

ginn, well en Hond een Halsband unhat, deen zu Lëtzebuerg net erlaabt ass? Wa jo, wéi vill? 

Nom Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des 

animaux sinn all Halsbanner erlaabt, och Stachelhalsbanner oder Dressurhalsbanner, déi zouzéien, 

wann den Hond un der Léngt zitt. Dës Halsbanner si just net erlaabt bei Hënn, wann se attachéiert 

sinn, z.B. un enger Ketten oder engem Seel, wat minimum 6 m muss laang sinn. En Hond daerf awer 

net permanent un esou en Dispositif ugestréckt ginn. Wann den Hond warend der Aarbecht vum 

Sécherheetsagent un der Léngt gehale gëtt, kënne samtlech Typpe vun Halsbanner benotzt ginn. 

An de leschten 3 Joer ass beim Service Gardiennage vum Ministère de la Justice keng Reklamatioun 

era gaangen, am Zesummenhang vum Droe vun engem Halsband bei engem Hond am Kader vun 

den Aktivitéiten vun enger privater Sécherheetsfirma. 

4. An engem Post vun der Zeitung Paperjam op de soziale Medien, gesait een en 

Sécherheetsagent mat engem Hond, deen de Schwanz ofgeschnidde kritt huet. Sinn esou 

Praktiken zu Lëtzebuerg erlaabt? Sinn an deene leschten 3 Joer Verstéiss wéinst solche 

Praktiken duerch privat Sécherheetsfirmen oder hire Mataarbechter am Déngscht festgestallt 

ginn? Wa jo, wéi vill? 

Nom Artikel 11. vum neien Déiereschutzgesetz daerf keng Amputatioun vu Schwanz praktizéiert 

ginn, et sief dann et gëtt eng medezinesch Noutwendegkeet dofir, z.B. duerch en Accident, wou eng 

uerg Blessur vum Schwanz dem Veterinar keng Alternativ géing loosse wéi de Schwanz ze 

amputéieren. D'Detentioun vun illegal amputéierten Hënn, och den Import oder d'Expositioun vun 



esou Hënn op Ausstellungen, si verbueden. Eis si keng Fall vu Verstéiss an dësem Kontext bekannt 

betreffend Sécherheetsfirmen. 

An de leschten 3 Joer ass beim Service Gardiennage vum Ministère de la Justice keng Reklamatioun 

era gaangen am Zesummenhang vum Verstouss zum Déiereschutzgesetz am Kader vun den 

Aktivitéiten vun enger privater Sécherheetsfirma. 

S. Wat fir Demande mussen d'Sécherheetsfirmen erareechen, fir dierfen op Hënn zréck ze 

graifen an dës an hire Servicer unzebidden? No wat fir Krittare gëtt den Asaz vun Hënn 

erlaabt, respektiv ofgeleent? Ginn et Ënnerscheeder jee no Rass vun Hond? 

Et gëllen d'Bestëmmunge vum Déiereschutzgesetz resp. vum Hondsgesetz. Am Fall wou 

Lëschtenhënn agesat ginn, muss de betreffenden Agent am Virfeld den Hondsführerschai gemaach 

hunn; des weidere muss eng schrëftlech Demande un de Landwirtschaftsminister gemaach ginn, fir 

d'Detentioun vun dësem Lëschtenhond autoriséiert ze kréien. Den Hond muss och en Cours de 

dressage maachen, an den Agent muss all dës Dokumenter (Hondsführerschain, ministeriell 

Autorisatioun an Diplom vum Cours de dressage) warend sengem Asaz bei sech hunn. 

6. Mussen d'Sécherheetsfirmen noweisen, dass d'Hënn an hir Halter Formatioune gemaach 

hunn? Mussen dës Formatiounen no enger Gewëssener Zait opgefrëscht ginn? 

Am Fall vu Lëschtenhënn si gefrot: Hondsführerschain, Autorisatioun vum Landwirtschaftsminister 

MiRister a Cours de dressage fir den Hond. Den Hondsführerschain an d' Autorisatioun bleiwen am 

Prinzip fir ëmmer bestoen; den Diplom vum Cours de dressage ass 3 Joer gülteg a muss nom Oflaf 

vun dësen 3 Joer erneiert ginn. Fir aner Rassen, also net-Lëschtenhënn, ginn et keng gesetzlech 

oder reglementaire Bestëmmunge betreffend den Halter oder den Hond. Hondsgesetz an 

Déiereschutzgesetz mussen natierlech ëmmer respektéiert ginn. 
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