
 
Äntwert vun der Madamm Inneministesch, Taina Bofferding, op d’parlamentaresch Fro n°6231 vum 
honorabelen Deputéierte Marc Goergen zum Sujet “Distributioun vun engem Flyer an der Gemeng 
Walfer” 

 
Den Deputéierten informéiert sech iwwer e Flyer, deen an der Gemeng Walfer vun de Majoritéitsparteien 
aus dem Gemengerot verdeelt ginn ass. 
 
Quitte dass de Flyer d’Adress an eng E-mail-Adress vun der Gemeng Walfer, souwéi e QR-Code iwwert 
deen een op eng Internetsäit vun der Gemeng kënnt, wou een Zougank zum PAP kritt, schéngt et mir awer 
kloer ze sinn, dass d’Editeuren d’Lokalsektioune vun de Majoritéitsparteien aus dem Gemengerot sinn an 
dass keng Verwiesslungsgefor mat der Gemeng selwer besteet.  
 
D’Kontakter, déi am Flyer stinn, sinn alleguer ëffentlech zougänglech, a well d’Gemengeverwaltung 
souwisou den Adressat vun Objektiounen an Observatiounen am Kader vun enger PAP-Prozedur ass, 
gesinn ech och kee Mëssbrauch vun den Adressen. Doriwwer eraus ass et och net u mir, fir mech als 
Inneministesch zu politeschen Initiative vun de Lokalsektioune vun de Parteien z’äusseren. 
 
Wat d’Kommunikatioune vun de Gemengen ugeet, verweisen ech op meng Äntwerten op 
d’parlamentaresch Froen n°905, n°1969 an n°6071, déi un des Äntwert annexéiert sinn. 
 
Als Inneministesch hunn ech eng Surveillance iwwert d’Gestioun vun de Gemengen, mat de bekannten 
Instrumenter aus dem Gemengegesetz, déi awer net d’Kommunikatioune vun de Gemenge viséieren. Ech 
si weder zoustänneg, fir d’Lokalsektioune vun de Parteien z’iwwerwaachen, nach ze sanktionéieren.   

 
Lëtzebuerg, de 07/06/2022. 

D'Inneministesch 
(s.) Taina Bofferding 



Äntwert vun der Madame Inneministesch Taina Bofferding op d’parlamantaresch Fro n° 905 vum 

honorabelen Deputéierten Marc Goergen. 

Den honorabelen Deputéierten Marc Goergen wëll sech iwwer „Publikatioune vun de Gemengen“ 

informéieren ouni genee ze soen wéi eng Publikatiounen hie viséiert.  

Wann d’Gemeng den Éditeur vun der Publikatioun ass, kann een dovunner ausgoen, dass de “Bulletin 

d’information” aus dem Artikel 82 vum Gemengegesetz gemengt ass. 

De “Bulletin communal”, oder Gemengebuet, wéi en oft genannt gëtt ass am Prinzip do fir d’Leit 

regelméisseg an allgemeng iwwer d’Verwaltung vun der Gemeng ze informéieren.  

Wann eng Gemeng Publikatioune mécht, ass ze recommandéieren, dat déi vum Gemengerot 

reglementéiert ginn, domat kloer Regele fir de Contenu vun der Publikatioun festgehalen kënne ginn.  

De Gemengebuet ass déi eenzeg periodesch Publikatioun vun der Gemeng un d’Stéit,  déi d’Gesetz 

virgesäit, an och just fir den Zweck vun der Publikatioun vu Gemengereglementer.  

Dësen ass net vum Gesetz geregelt, an den Ament existéiert och keen Deontologieskodex, un deen 

sech eng Gemeng misst fir hir Publikatiounen halen. Den Artikel 82 vum Gemengegesetz erlaabt awer, 

och aner Publikatioune kënnen ze maachen.  

Eventuell Gemengereglementer iwwer d’Publikatioune vun der Gemeng mussen net vum 

Inneministère approuvéiert ginn. D’Servicer vum Ministère stinn de Gemengen awer berodend zur 

Säit fir déi bescht méiglech Rechtssécherheet ze erreechen. 

Wann de Wonsch do ass, e Kader ze setzen, bitt hei déi geplangte Refonte vum Gemengegesetz 

d’Geleeënheet fir dëst ze diskutéieren. 

 



Gemeinsam Äntwert vun der Madame Inneministesch, Taina Bofferding, a vum Här Kommunikatiouns- 

a Medieminister, Xavier Bettel, op déi parlamentaresch Fro n° 1969 vum honorabelen Deputéierte Sven 

Clement iwwer de Gemengebuet. 

D’Haaptinformatiounsquelle vun der Bevëlkerung iwwer d’Gemenge sinn normalerweis den Internetsite 

an de Gemengebuet. Gesetzlech gereegelt ginn et donieft och nach de klasseschen oder den 

elektronesche Raider, d’Recht op Consultatioun vum Délibératiounsregester vum Gemengerot an op 

d’Publikatioun oder d’Kommunikatioun vun administrativen Dokumenter op Basis vum Gesetz vum 14. 

September 2018 iwwer d’administration transparente et ouverte. Ausserdeem kommunizéieren eng ganz 

Rei Gemengen op de soziale Medien, oder iwwert elektronesch Déngschter ewéi sms2citizen, eng App 

asw. 

Fro 1. 

Dat ofgeännert Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988 erwänt de “...bullletin communal distribué 

périodiquement à tous les ménages” am Artikel 82, reglementéiert en awer net. De Gemengerot kann dat 

awer am règlement d’ordre intérieur maachen.  

Fro 2. 

Mir hu keng Kenntnisser vun Inhalter déi d’Dignitéit vum Mënsch verletzen. Beim Gemengebuet handelt 

et sech ëm eng Publikatioun wouvunner d’Gemengenautoritéiten den Editeur sinn a woufir si och 

d’Verantwortung droen. Dofir si mir zouversiichtlech, dass de Gemengebuet net mëssbraucht gëtt fir 

Inhalter, déi d’Dignitéit vum Mënsch verletzen, un d’Ëffentlechkeet ze bréngen. Sollt dat trotzdem emol 

de Fall sinn, da wäerten eventuell strofbar Faiten dem Parquet matgedeelt ginn, esou wéi et eis Flicht ass.  

Fro 3. 

D’Gemengepublikatiounen, respektiv d’Informatioun an d’Kommunikatioun, sinn e Sujet deen am Kader 

vun der Reform vum Gemengegesetz och schonns undiskutéiert gouf. Sollt vum Secteur de Wonsch 

geäussert ginn, zesummen esou ee “Leitfaden” ze erstellen, verschléisse mir eis deem net. Aktuell ass dëst 

awer nach net de Fall gewiescht. 

Fro 4. 

D’Legislatioun vum Gemengesecteur gesäit keng speziell Critère fir de Contenu vum Gemengebuet vir. 

D’Gesetz iwwer d’liberté d’expression dans les médias, mat ënner anarem Dispositioune betreffend 

d’Protection de la réputation et de l’honneur an och engem Devoir d’exactitude et de véracité, applizéiert 

sech op de Gemengebuet wéi och op all aner Publikatioun.  

Fro 5. 

Eng Reglementatioun ass net prinzipiell ausgeschloss, muss awer kompatibel mat der 

Gemengenautonomie sinn. 



 
 

 

 

Äntwert vun der Madamm Inneministesch, Taina Bofferding, a vum Här Kommunikatiouns- a 
Medieminister, Xavier Bettel, op d’parlamentaresch Fro n°6071 vum honorabelen Deputéierte Fred 
Keup zum Sujet « Canaux de communication utilisés par les communes » 

 
 
Den Deputéierten informéiert sech iwwert d’Kommunikatioune vun de Gemengen, besonnesch am 
Hibléck op d’Gemengen- an d’Chamberwalen am Joer 2023.  
 
Fro 1 
 
D’Regierung féiert keng Statistiken iwwert d’Kommunikatioune vun de Gemengen. 
 
Déi verschidden Tëleesprogrammer, déi vun de Gemenge bedriwwe ginn, sinn um Site vun der ALIA 
opgelëscht. 
 
Fro 2 
 
Den Artikel 82 vum Gemengegesetz gesäit vir, dass d’Reglementer an engem Bulletin kënne publizéiert 
ginn, dee periodesch erausbruecht an un d’Ménagë verdeelt gëtt. Et gëtt keng weider spezifesch 
Reglementatioun fir Gemengepublikatiounen.  
 
Fro 3 
 
Publikatiounen am Numm vun der Gemeng, also vun enger ëffentlech-rechtlecher Autoritéit, mussen 
Neutralitéit garantéieren. Et ass un den Organer vun der Gemeng selwer, fir ze garantéieren, dass se de 
Missioune vun der Gemeng als solch gerecht ginn. D’ofgeännert Gesetz vum 8. Juni 2004 iwwert d’Liberté 
d’expression dans les médias, mat ënner anerem den Dispositioune betreffend d’Protection de la 
réputation et de l’honneur an den Devoir d’exactitude et de véracité, applizéiert sech op de Gemengebuet 
wéi och op all aner Publikatioun.  
 
D’Konzessioun, déi en Tëleesprogramm laut dem ofgeännerte Gesetz vum 27. Juli 1991 iwwert d’Médias 
électroniques brauch, obligéiert iwwerdeems zu Onparteilechkeet an Objektivitéit an der Presentatioun 
vun der Informatioun. D’Iwwerwaachung vum Tëleesprogramm ënnerläit der ALIA.  
 
Fro 4 
 
D’Gemenge kënne Medie just am Intérêt communal asetzen. Déi legal Basis dofir ass den Artikel 28 vum 
ofgeännerte Gemengegesetz vum 13. Dezember 19881. 
 
Fro 5 
 
De Gemengerot muss déi néideg Kreditter fir d’Kommunikatiounen am Gemengebudget virgesinn. 

                                                 
1 Art. 28. « Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; (…) » 



 
 

 

 

 
Froe 6 a 7 
 
D’Kommunikatioune sinn am Prinzip neutral, wéi an der Äntwert op d’Fro 3 scho preziséiert ginn ass. Et 
ginn awer Kanäl, wou dee Prinzip net strikt agehale ka ginn, wéi zum Beispill bei der Diffusioun oder der 
Rediffusioun vu Gemengerotssëtzungen oder der Publikatioun vu Compte-rendue vun de 
Gemengerotssëtzungen, wou de Contenu forcément lokalpolitescher Natur ass. Während an dësem 
Kontext keng spezifesch Legislatioun applikabel ass, ass de Gemengerot fräi, dës Matière via Règlement 
d’ordre intérieur méi präzis ze regelen. 
 
Froen 8 bis 10 
 
Et gëtt keng onofhängeg Kontrollinstanz fir d’Publikatiounen an d’Kommunikatioune vun de Gemengen, 
déi als ëffentlech Autoritéite selwer Garant musse si vun der Neutralitéit vun hire Publikatiounen.  
 
D’ALIA ass awer zoustänneg fir d’Iwwerwaache vun den Tëleesprogrammer, déi sech un dat ofgeännert 
Gesetz vum 27. Juli 1991 iwwert d’Médias électroniques an un hir Konzessioune mussen halen. 
 
Mir verweisen och nach op d’Äntwerten op d’parlamentaresch Froen n°905 an n°1969, déi un dës Äntwert 
annexéiert sinn. 
 
     
 
 
 

Lëtzebuerg, de 30/05/2022. 
D'Inneministesch 

(s.) Taina Bofferding 
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