
Luxembourg, le 23 juillet 2021 

19, rue Beaumont 
L-1219 Luxembourg 

B.P. 10 
L-2010 Luxembourg 

www.gouvernement.lu 
www.luxembourg.lu 

 

 
 
 

 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation  
43, bld Roosevelt 
L-2450 Luxembourg 

 
 
 
 
Concerne : Question parlementaire n°4543 du 24 juin 2021 de Monsieur le Député Marc 
Goergen au sujet des commissions consultatives communales 
                      
                      
 
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. 
 
 
 

La Ministre de l’Intérieur 
 
 
 
 
 

  Taina Bofferding 
 
 

 
 

N° 4543 
Reçue le 26.07.2021



Äntwert vun der Madamm Inneministesch, Taina Bofferding, op d‘parlamentaresch Fro n° 4543 vum 
honorabelen Deputéierte Marc Goergen zum Sujet „ Commissions consultatives communales“ 

 
Den Artikel 15 vum modifizéierte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988 gesäit vir, dass de Gemengerot 
Kommissioune ka schafen an dass d’Compositioun, de Fonctionnement an d’Attributioune vum Règlement 
d’ordre intérieur vum Gemengerot gereegelt ginn. D’Gesetz seet ausserdeem, dass an de Gemengen, déi nom 
System vun der représentation proportionnelle wielen, d’Representatioun vun de Parteien oder 
Gruppementer an de fakultative Kommissioune proportional zu hirer Representatioun am Gemengerot muss 
sinn.  
 
Déi obligatoresch Kommissiounen ginn duerch e Gesetz oder e groussherzoglecht Reglement geschaf, a sinn 
doduerch méi oder manner am Detail geregelt. Dat sinn d’Schoulkommissioun, d’Loyerskommissioun, 
d’Integratiounskommissioun an déi konsultativ Kommissioun fir d’Surveillance vum Museksunterrecht.  
 
1. Ass et engem Gemengeconseiller, deen net Member an enger Kommissioun ass, explizitt verbueden, am 
Kader vu sengem Mandat de Kommissiounssëtzungen als Gaascht bäizewunnen? Falls jo, wat ass 
d'gesetzlech Basis vun dësem Verbuet?  
 
D’Gemengegesetz verbitt engem Gemengerotsmember net prinzipiell, fir un enger Sëtzung vun enger 
fakultativer Kommissioun als Gaascht deelzehuelen. Méiglecherweis ginn et awer sou Virschrëften an de 
jeeweilege Règlements d’ordre intérieur, déi dann och net forcément contraire zum Gemengegesetz sinn. 
 
D’Zesummesetzung vun den obligatoresche Kommissioune ass fix a gëtt duerch e Gesetz oder e 
groussherzoglecht Reglement bestëmmt, ausser bei der Kommissioun fir d’Surveillance vum 
Museksunterrecht, wou de Gemengerot d’Zesummesetzung fixéiert, a bei der Integratiounskommissioun, 
wou de Buergermeeschter oder d’Buergermeeschtesch an d’Membres suppléants als Observateure mat 
konsultativer Stëmm däerfen deelhuelen.  
 
2. Viraus gesat, datt keng Interessekonflikter am Sënn vum Artikel 20 vum Gemengegesetz bestinn, dierf 
eng Gemeng per Gemengereglement d'Präsenz vu Memberen aus dem Gemengerot an de 
Kommissiounssëtzungen verbidden?   
 
De Gemengerot kann d’Zesummesetzung vun de fakultative Kommissioune bestëmmen. Un de 
Kommissiounssëtzungen huelen déi Memberen deel, déi vun dem respektive Gesetz oder Reglement dofir 
virgesi sinn. Et ass net néideg, fir explizit Presenzen ze verbidden. Den Artikel 20.1° vum Gemengegesetz gëllt 
just fir Délibératioune vum Gemengen- a Schäfferot.  
 
3. Bewäert d'Ministesch esou ee Präsenzverbuet vum Gemengeconseiller an de Kommissiounen als een 
Aschnëtt an d'Kontrollfunktioun vum Gemengeconseiller? Falls nee, firwat net? 
 
An der Relatioun tëschent de Gemengenautoritéiten huet de Gemengerot eng Kontrollfunktioun iwwert de 
Schäfferot. Dofir ginn et och spezifesch legal Instrumenter: Consultatioun vun Akten, Piècen an Dokumenter 
zum Ordre du jour vun der Gemengerotssëtzung während dem Délai vun der Convocatioun, d’Recht op 
d’Consultatioun vum Deliberatiounsregëster vum Schäfferot, wann et ëm d’Exekutioun vun Deliberatioune 
vum Gemengerot geet, d’Recht, fir dem Schäfferot Froen ze stellen, an d’Motion de censure. Donieft gëtt et 
Initiativrechter fir d’Membere vum Gemengerot. D’Kontrollfunktioun vum Gemengerot steet net am 
Zesummenhang mat der Besetzung vun de konsultative Kommissiounen. 
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