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Har Fernand ETGEN 

President vun der 

Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, de 4te November 2019

Har President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, des 

parlamentaresch Fro un d'Madamm Inneministesch weiderzeleeden.

D'Gesetz vum Iten August 1972 a sain zougehéierege Reglement reegelen 

d'Anàscherung vu Verstuerwenen. Esou kënnen d'Àschen op Wonsch vu 

Familljememberen och op anere Platzen, wéi z.B. op engem Kierfecht, verstreet ginn. 
Déi englesch an déi US-amerikanesch Legislatioun ginn hei allerdéngs méi wait: do ass 

et erlaabt, d'Àsche vum Verstuerwenen an enger Urn doheem ze halen, falls dat dem 

Wonsch vum Verstuerwenen an de Familljememberen entsprécht.

Déi lëtzebuergesch Legislatioun limitéiert sech aktuell nëmmen op d'Verstreeë vun de 

mënschlechen Iwwerreschter. Dëst ass engersaits novolizéibar, well et kengem soll 
erlaabt erlaabt sinn, een anere Mënsch ze besëtzen an dës Reegel och nom Doud gëllt. 
Anerersaits besteet fir d'Familljemembere vu Verstuerwene sou awer eben keng 

Méiglechkeet, d'Àsche vun hire verstuerwene Matmënschen an enger Urn bei sech 

doheem ze halen.

Am Koalitiounsaccord huet d'Regierung eng Revisioun vun de Bestaatungsprozeduren 

ugekënnegt.

An dem Zesummenhang wëll ech der Inneministesch dës Froe stellen :
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1. Ass d'Madamm Ministesch der Meenung, dass d'Gesetz vu 1972 nach 

zaitgeméiss ass?
2. Waert d'Regierung d'Dispositiounen treffen, déi et erlabe kéinten, d'Àsche vu 

verstuerwene Matmënschen doheem ze halen, wann dëst dem klore Wonsch 

vum Verstuerwenen an de Familljememberen entsprécht? Falls nee, firwat net?
3. Bis wéini nnengt d'Madamm Ministesch déi nei Dispositiounen iwwert 

d'Anascherung presentéieren ze kënnen?

Mat déiwem Respekt,

MarcGOERGEN
Député



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l’Intérieur

La Ministre Luxembourg, le 4 décembre 2019

CHAMBRE DES DEPUTES 
Entrée le:

0 i, DEC. 2D1?
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Service central de législation
43, bld Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n*1421 du 4 novembre 2019 de i'honorable Député Marc 
Goergen concernant ia dispersion des cendres funéraires

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.

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

Pour la Ministre de l'Intérieur

n Becker
Premier conseiller de Gouvernement
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Gemeinsam Ântwert vun der Madame Inneministesch a vum Hâr Gesondheetsminister op 
d'parlamentaresch Fro n’1421 vum honorabelen Deputéierten Marc Goergen zum Sujet "Dispersion 
des cendres funéraires "

Den honorabelen Deputéierte renseignéiert sech iwwer d'Méiglechkeeten déi et ginn, fir eng Urn mat 
de mënschlechen l\wwerreschter vum Verstuerwenen ze versuergen.

D'Minsitreren verweisen dofir op d'Àntwert op d'parlamentaresch Fro n"3609 vum 7. Februar 2018 
an dar déi deemoieg Regierung op déi Froe geantwert hat.


