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Äntwert vum Wunnengsbauminister op d'parlamentaresch Fro n°6625 vum 8. August 2022 vum Här 
Deputéierte Sven Clement an vum Här Deputéierte Marc Goergen betreffend « défauts constatés dans 
des logements commercialisés par la SNHBM ». 
 

Ad 1 

De Fonds du Logement als ëffentleche Promoteur geréiert all Bauprojet als Maître d’ouvrage a suergt fir 
eng enk a duerchgoend Kontroll vun den Drëttentreprisen, déi fir hien d’Aarbechten ausféieren. All 
Bauprojet gëtt vun enger Ekipp aus dem Service Construction (zesummegesat aus engem Chef de projet, 
engem Chargé d’opération an engem Gestionnaire de chantier) vun der Planung bis zum Ofschloss vun 
den Aarbechte begleet. Dobäi gi reegelméisseg Visitten op de Chantieren duerchgeféiert. D’Kontroll vun 
den Drëttentreprisen ass duerch intern Prozedure gereegelt an d’Qualitéit vun den Aarbechte 
gëtt souwuel bei der Bauofnam sou wéi och bei de ‚constats intermédiaires‘ um Chantier iwwerpréift an 
dokumentéiert. 

Donieft schafft de Fonds du Logement mat externen Architekten-, Ingenieursbüroen a Büro de contrôle 
zesummen, déi als Maître d’oeuvre op de Projeten intervenéieren a fir déi néideg Opsiicht vun 
de Bauentreprisë suergen. 

D’SNHBM schafft souwuel mat internen, wei och mat externen Architekten an Ingenieuren. Fir all 
Projet gëtt et eng intern Equipe bestoend aus engem Chef de projet (internen Architekt), engem Ingenieur 
an e Coordinateur de chantier. Wärend de Coordinateur de chantier en permanence op engem 
Chantier säi Büro huet, sinn de Chef de projet an den Ingenieur bei relevanten Etappen um Chantier. 
En normale Chantier bei der SNHBM huet op mannst 25 Wunnunitéiten. De Rôle vum Coordinateur de 
chantier ass nieft der Gestioun vun den Entreprisen déi op engem Chantier schaffen, virun allem och eng 
Kontroll vun den Aarbechte vun den Entreprisen. Sou gëtt eng gutt Qualitéit vun de Wunnenge 
séchergestallt. 

Reegelméisseg Chantiersreuniounen a Visitte mat den Entreprisë stelle sécher, dass den Oflaf awer och 
d’Qualitéit kontrolléiert a superviséiert ginn. Chantiersrapporten dokumentéieren a suivéieren den État 
d’avancement. Reegelméisseg gräift d’SNHBM och op en externe Büro de contrôle zeréck. 

Am Fall vum Projet vum Kierchbierg ass de Projet iwwert en Concours ausgeschriwwen a vun engem 
externen Architekt geplangt ginn. En externe Büro d’Ingenieur hat eng Komplettmissioun. Op der Säit vun 
der SNHBM war di uewe beschriwwen Equipe en place. 

 
Ad 2 

Bei der Bauofnam vun de Wunnenge vun den ëffentleche Promoteure SNHBM a Fonds du Logement, gi 
wéi an der Äntwert op d’Fro 1 beschriwwen, déi néideg Kontrollen duerch déi intern an extern Experten 
duerchgeféiert, op Basis vun den interne Prozeduren an de professionelle Standarden. Doduerch ass 
séchergestallt dass nëmme Bauprojeten opgeholl ginn, déi all Qualitéitskrittäre respektéieren. 

Fir déi Gebaier a Wunnengen déi verlount gi këmmert sech wärend der gesamter Liewensdauer de Service 
Gestion du Patrimoine ëm den techneschen Ënnerhalt a Suivi. De Chargé de patrimoine zesumme mat 
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Mataarbechter um Terrain si responsabel  fir d‘Kontrolle vun der Qualitéit duerchzeféieren, déi néideg 
Maintenanceaarbechten duerchzeféieren a bei eventuellen technesche Problemer ze 
intervenéieren. Dobäi ginn och souwuel reegelméisseg wéi punktuell Visitten an de Wunnenge gemaach. 

Fir déi laangfristeg Qualitéit vun de Wunnengen ze garantéieren hunn de Fonds du Logement an d’SNHBM 
och Maintenancekontrakter mat Drëttentreprisen, déi spezifesch Kontrollen an Aarbechten ausféieren. 

De Service Gestion du Patrmoine ass beim Fonds du Logement a regionale Gruppen opgedeelt. Bei der 
SNHBM funktionéiert de Service ouni intern Regionaliséierung. 

 
Ad 3 

An de Joren 2019-2021 goufen et beim Fonds du Logement an der Moyenne 3 Plaintë wéinst Problemer 
mat Schimmel, Infiltratiounen, oder enger schlechter Ventilatioun. All Plainte vun engem Locataire vum 
Fonds du Logement gëtt vun den interne Servicer analyséiert an traitéiert. 

Fir déi Jore virdru sinn déi Donnéeën net disponibel. 

D’SNHBM hat an de leschte 4 Joer, 3 Chantier’en wou gréisser Interventioune vum Service après-vente 
noutwenneg waren. Déi Problemer sinn alleguer duerch de Service après-vente an an der Reegel mat 
der ausféierender Entreprise am Kader vun de Garantie biennale an décennale behuewe ginn. 

D’SNHBM feiert keng Statistike pro Joer. 

 
 Ad 4 

Wéi beschriwwe kann en Defekt eng Aganksdier sinn, di muss ajustéiert ginn, bis hin zu gréisseren 
Interventiounen. Et ass leider net méiglech ze soe wéi vill Wunnengen an de leschte 15 Joer vun Defekter 
betraff waren. 

Am Fall vun Defekter ginn déi zesumme mat de jeeweilegen Entreprisë behuewen, entweder am Kader 
vun der Garantie biennale respektiv décennale oder duerch spezifesch Kontrakter. 

  
 
 

Lëtzebuerg, den 14/09/2022. 
  

De Wunnengsbauminister, 
(s.) Henri Kox 
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