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Ipiraten^
Fernand ETGEN 
President vun der 
Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 8ten Abrëll 2019

Hâr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Administrativ Reform, Bannenzeg 
Sécherheet, Mobilitéit, Intérieur, Finanzen, Justiz & Digitalisatioun weiderzeleeden.

No der Prozedur vum Code de la Route a sengen zougehéierege Réglementer kann eng 
Infraktioun, wéi zum Beispill Faischparken, mat engem Avertissement taxé bestrooft ginn. 
Nieft der Police Grand-Ducale dâerfen Gemengebeamten en Avertissement taxé 
dresséieren, wann se eng Infraktioun konstatéieren. Wéi vertraulech Quelle mer beriicht 
hunn, ginn et aktuell a verschiddene Gemengen erhieflech Schwieregkeete fir d'Montante 
vun den Avertissements taxés anzedreiwen. No mengen Informatiounen bezuelen Net- 
Residenten an enger gewësser Reegelméissegkeet hir Avertissements taxés net, well déi 
penal Prozedure vum Gesetz, aus engem Mangel u Ressourcé bei der Police, net ugewannt 
ginn. Dëst bedeit, dass een onbekannte Montant un Avertissements taxés nach als Recette 
oppe stoe bleift.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Opgelëscht no Joer vun 2013 bis 2019, wéi vill Avertissements taxés si vun 2013 
bis 2019 dresséiert ginn?

O No der selwechter Opiëschtung, wéi vill Avertissements taxés si bezuelt ginn 
Oder net bezuelt ginn?

O No der selwechter Opiëschtung, wéi vill Recettë sinn duerch 
d'Avertissements taxés an deene Jore generéiert ginn?

O No der selwechter Opiëschtung, wéi eng Recetten un Avertissements taxés 
sti bis Stand Abrëll 2019 nach oppen?

2. Kann d'Regierung confirméieren, dass d'Avertissements taxés, virun allem bei Net- 
Residenten, vun 2013 bis Februar 2019, ail agedriwwe gi sinn? Falls nee, aus wéi 
enge Grënn sinn se net agedriwwe ginn?

3. Si beim Andreiwe vun den Avertissements taxés prozedural Ënnerscheeder tëscht 
Residenten a Net-Residenten gemaacht ginn?

O Falls jo, wéi gesâit d'Prozedur fir Residenten aus? Wéi gesinn d'Prozeduren 
fir Net-Residenten aus?
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4. Kann d'Regierung confirméieren, dass bestëmmten Avertissements taxés erreischt 
ab engem gewëssen Montant agedriwwe gi sinn? Falls jo, a wéi enge Fâll ass dëst 
bis elo zougetraff?

5. Am Koalitiounsprogramm steet geschriwwen: "Afin de renforcer le respect des 
règlements communaux, les compétences des agents municipaux seront élargies 
sur base du projet de loi existant." (Sait 36).

O Wéi eng Grënn schwâtze fir d'Ausbaue vun de Kompetenze vun de 
Gemengebeamten?

O Wéi eng konkret Schrëtt sinn hei virgesinn? Falls de Punkt nach an der 
Analyse oder Evaluatioun ass, op wéi setzt sech dës Analyse oder 
d'Evaluatioun zesummen (Kritâren, Ëmfang, Zaitpiang)?

6. Kéint de Minister fir Digitalisatioun an Administrativ Reform sech virstellen, 
d'Gemengebeamten méi an dë Prozess vum Andreiwe vun den Avertissements 
taxés matanzebannen an doriwer eraus d'Prozedur ze digitaliséieren? Wéi eng 
weider Schrëtt gedenkt den Har Minister ze ënnerhuelen?

7. Ass d'Regierung der Meenung, dass d'Police Grand-Ducale an hirem aktuelle 
Fonctionnement mat hiren administrativen Aufgaben iwwerlaascht ass?

Mat déiwem Respekt,

Marc GOERGEN 
Député



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Digitalisation

Luxembourg, le 13 mai 2019

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le:

1 3 mai 2ü;S

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n’ 614 du 8 avril 2019 de Monsieur le Député Marc Goergen 
Avertissements taxés

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe et aux fins qu'il appartiendra la réponse commune à 
la question parlementaire susvisée.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération.

Sen
Ministre délégué à ik Digitalisation 

Ministre délégué à la Réforme administrative

yj. iJvuuio df* la Oare 
L-1610 LuxAmbouff,

Tel 7A7 7/100
wwv*.digital.public.It»
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Ântwert vum Hâr Marc HANSEN, Delegéierte Ministerfir Oigitaliséierung, Delegéierte Minister 
fir d'Verwaltungsreform, vum Hâr François BAUSCH, Minister fir bannenzeg Sécherheet, vun 
der Madame Taina BOFFERDING, Inneministesch, vum Hâr Pierre 6RAMEGNA, Finanzminister, 
a vum Hâr Félix BRAZ, Justizminister, op déi parlamentaresch Ufro No 614 vum 8. Abrëll 2019 
vum Hâr Deputéierten Marc GOERGEN

De folgenden Tableau liwwert Zuelen vun der Police iwwer d'Avertissements taxés vun de Joren 2013 bis 
2019.

Déi Zommen déi ënnert «Total vu net bezuelten AT éier de Parquet saiséiert ginn ass" stinn, bedeite net, 
dass de Staat net awer en Deel vun deem Montant iwwert en anere Wee erakritt huet. D'Police huet awer 
keng Kenntnis iwwert de Montant vun de Recetten vun de Protokoller (Residenten an Net-Residenten 
vermëscht), déi wéinst net bezuelten Avertissements taxés erstallt an un de Parquet geschéckt goufen.

Joer

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gesamtunzuel 
vun AT

344 162
3SS 169
355 916
622 112
687 108
729 062
207 766

Unzuel vu
bezuelten
AT

262 967
274 331
275 274
513 115
556 816
590 494
132 103

Recetten

€10 627 281.00
€11211676.00

€11006 511.00
€23 266 236.00
€23 759 733.00
€ 25 624 019.00
€5 720 133.00

Unzuel vu net 
bezuelten AT éier 
de Parquet saiséiert 
ginn ass

81195

80 838
80 642
108 997
130 292
138 568

75 663

Total vu net bezuelten 
AT éier de Parquet 
saiséiert ginn ass

€ 2 213 741.00
€ 2 199 643.00
€ 2 234 904.00
€ 3 872 124.00
€4 322 319.00
€4 476 866.00

€2 715 514.00

Dozou muss ee wëssen, dass:

- ab 2016 de "Système de contrôle et de sanction automatisés" (CSA) dobai komm ass, wat méi wéi 
eng Verduebelung vun de Recetten erkiâert,

- sech de Montant vun de Recetten zesummesetzt aus ali den Avertissements taxés a 
Convocatiounen, déi souwuel vun der Police wéi och vun de Gemengebeamten ausgestallt 
goufen.

D'Andreiwe vun Avertissements taxés betrëfft eng grouss Unzuel vun Instanzen. D'Police, d'Douane an 
d'Gemengebeamten constatéieren d'Infraktiounen an etabléieren Avertissements taxés. De Parquet ass 
zoustânneg fir d'Poursuiten, de Parquet général exekutéiert d'Geriichtsuerteeler an d'Administration de 
l'enregistrement, des domaines et de la TVA ass zoustânneg fir d'Geldstrofen an d'Geriichtskâschten 
anzedreiwen. A verschidde Situatioune kann eng ausiânnesch Autoritéit implizéiert ginn.



Wann den Avertissement taxé net mat Zait bezuelt gëtt, schreift d'Police e Bericht laut Artikel 15 vum 
Gesetz vum 14. Februar 1955 iwwer d'Reglementatioun vum ëffentleche Stroosseverkéier, an 
d'Poursuitten fanne statt ënnert der Form vun enger «ordonnance pénale", déi der betraffener Persoun 
notifiéiert gëtt.

D'Persoun déi vun engem Radar geblëtzt gouf an en Avertissement taxé ausgestallt krut, gëtt identifizéiert 
op Grond vum automatiséierte System fird'Transmissioun vun Donnéeën iwwert d'Automobilisten, deen 
vun der Direktiv vum europàeschen Parlement an dem Conseil vum 11. Maerz 2015 iwwert de 
grenziwwerschreidenden Austausch vun Informatiounen betreffend Sécherheetsverstéiss am 
Stroosseverkéier agefouert gouf. Dës Direktiv ass duerch d'Gesetz vum 19. Dezember 2014 national 
ëmgesat ginn. A Saache Parkinfraktiounen ass et schwéier Autoen déi am Ausiand ugemellt sinn ze 
identifizéieren. Aktuell gëtt et keng legal Basis déi et géif erméiglechen dës Informatioune bei 
ausiânneschen Autoritéiten unzefroen. Tatsachlech ass den automatiséierte System deen vun der Direktiv 
etabléiert gouf op eng gewëssen Unzuel vun Infraktioune limitéiert, dorënner 
Geschwindegkeetsiwwerschreidungen.

Fir Nopeschlanner kann eng Adressiwwerpréiwung bei den zoustannege Policeautoritéiten ugefrot ginn 
iwwert de «Centre de coopération policière et douanière", souwàit dës Informatiounen disponibel sinn 
an eng Geschwindegkeetsiwwerschreidung betreffen. A Lànner déi net iwwert eng zentral Datebank 
verfügen, kann et méi schwéier oder onméiglech sinn déi néideg Donnéeën ze kréie fir d'Poursuitten ze 
engagéieren an d'Avertissements taxés anzedreiwen.

Wa Net-Residenten zu Lëtzebuerg schaffen an ugemellt sinn, da sinn déi Donnéeën prinzipiell verfügbar.

Laut dem Artikel 17 1) vum Gesetz vum 14. Februar 1955, huet d'Police d'Méiglechkeet de Gefier vum 
Net-Resident, deen den Avertissement taxé net bezuelt huet, ze immobiliséieren. Dëst gëllt haaptsàchlech 
a Saache Parkinfraktiounen. An dësem Fall gëtt d'Immobilisatioun duerch eng Schlapp duerchgefouert, 
déi opgehuewe gëtt nodeems de Betrag vum Avertissement taxé bezuelt ginn ass.

D'Andreiwe vun de Geldstrofe gëtt duerch d'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la 
TVA a Form vun enger Saisie op der Pai duerchgefouert. Wann d'Geldstrof net beglach gëtt, kann de 
Parquet général den Signalement vun der betraffener Persoun decidéiere fir eng «contrainte par corps" 
duerchzeféieren. Ausserdeem kann de Parquet général fir Net-Residenten vun der kompetenter 
ausiànnescher Geriichtsautoritéit verlaangen dat lëtzebuergescht Uerteel ze exekutéieren.

Et gëllt ervirzehiewen dass kee prozeduralen Ènnerscheed tëscht Residenten a Net-Residenten gemaach 
gëtt.

Déi concernéiert national Autoritéiten ënnerhuelen déi néideg Démarché fir d'Avertissements taxés 
anzedreiwen.

Am exposé des motifs vum Gesetzesprojet Nummer 7126 stellt d'Regierung fest, dass zu Lëtzebuerg 
ëmmer méi dar kleng Infraktiounen oder Incivilitéiten begaange ginn wou et schwéier ass den Auteur vun 
de Faiten mat den traditionelle Mëttelen ze sanctionnéieren. Als Alternativ zu der klassescher 
strofrechtiecher Répressioun vu klenge Delikter huet d'Regierung de Gesetzesprojet Nummer 7126 
deposéiert, deen et soll erméiglechen, dass administrativ Sanctioune kënne verhaange ginn wann sech



net U Viirschrëfte vun de polizeilechen Gemengereglementer gehal gëtt, déi fir ëffentlech Uerdnung um 
Territoire vun der Gemeng solle suergen.

D'Infractioune géint déi Réglementer sollen an Zukunft vun de Gemengebeamte kënne constatéiert an 
duerch eng administrativ Geldstrof sanctionnéiert ginn. Fir dee neie System vun administrative Sanctioune 
schaaft de Gesetzesprojet och Prozeduren déi d'Rechter vum Bierger sollen garantéieren.

Sou kann een déi Geldstrof an engem gewëssenen Délai bezuelen oder, wann ee net mat der Strof 
averstanen ass, d'Faiten virun engem « fonctionnaire sanctionnateur » contestéieren - deen laut dem 
Gesetzesprojet e Staatsbeamten beim Inneministère wàrt sinn - an och géint deem seng Décisioun ee 
Recours virum Verwaltungsgeriicht maachen.

Op aile Fall ass d'Andreiwe vun Avertissements taxés eng Missioun vum Staat wou d'Gemengebeamten 
net kënnen agebonne ginn.

D'administrativ Tâchen déi d'Police am Alldag muss bewaltegen, sinn net ze ënnerschatzen awer am 
aktuellen Fonctionnement nach ëmmer ze bewâltegen.


