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Här Fernand Etgen 

President vun der 

Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 

Mamer, den 14. Januar 2021 

Här President, 

sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den 
Här Policeminister weiderzeleeden. 

Et geet ëm de Rekrutéierungsxamen (épreuves spéciales) fir d’Karriäre B1 an C1 bei 
der Police, déi elo fir d’éischt nom groussherzogleche Reglement vum 29. Juli 2020 
organiséiert ginn. 

Zil ass et, fir dëst Joer 200 nei Stagiären opzehuelen (140 am B1 a 60 am C1), déi dann 
am Abrëll 2021 an der Policeschoul ufänken. 

 Iwwer 800 Kandidaten, déi de Staatsexamen erfollegräich gepackt haten, hunn sech 
2020 ugemellt fir de Rekrutéierungsexame matzemaachen. 

D’Modalitéite sinn definéiert am groussherzogleche Reglement vum 29. Juli 2020 iwwert 
d’Rekrutéierung bei der Police. 

Am Kontext vun der Elaboratioun vun dësem Reglement an och duerno bei der 
Uwendung ginn et anscheinend eng Rei Problemer oder esouguer 
Onreegelméissegkeeten, déi geschitt sinn. 

An deem Kontext hätt ech folgend Froen un den Här Minister: 

Déi éischt Froe betreffen d’Elaboratioun vum Reglement. 

D’Staatsbeamtekummer huet den 2.6.2020 en Avis erausginn zum Gesetzesprojet 7543 
an zum Reglement iwwert d’Modalitéite vun der Rekrutéierung bei der Police. 

Dësen Avis ass dunn direkt un de Ministère fir bannenzeg Sécherheet adresséiert ginn 
an och do ukomm, fir dass dëse Ministère dann dofir suerge kann, datt den Avis 
weidergeleet gëtt iwwert den SCL (service central de législation) un all zoustänneg 
Instanzen, dorënner d’Chamber an de Staatsrot. 

Dëst sollt awer dunn sechs Woche laang daueren. 
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Den Avis vun der Staatsbeamtekummer ass eréischt de 17. Juli an der Chamber 
ukomm, een Dag no der Sëtzung vun der zoustänneger Kommissioun. 

De Staatsrot konnt en awer net méi an säin eegenen Avis mat afléisse loossen, well dëse war 
schonn den 10. Juli vum Staatsrot un d’Chamber geschéckt ginn. 

1. Kann de Ministère fir bannenzeg Sécherheet erklären, firwat hie sechs 
Woche gebraucht huet, fir den Avis vun der Staatsbeamtekummer un d’Chamber an un 
de Staatsrot weider ze leeden? 
 

2. Wéi laang dauert dës Prozedur normalerweis beim Ministère fir bannenzeg Sécherheet 
an ass et schonn eng Kéier virkomm, datt et méi wéi eng Woch gedauert huet? 

Déi nächst Froe betreffen den Exame selwer, fir deen zu dësem Moment, wou des Zeile 
geschriwwe ginn, schonn d’Sproochentester am Franséischen an am Däitsche gemaach gi 
sinn. 

No de Sproochenexamen, déi elo viru kuerzem statt fonnt hunn, ass vun den 
Examenskommissiounen anscheinend en Tri gemaach ginn, bei deem iwwer d’Hallschent vun 
de Kandidaten eliminéiert gouf an net méi fir den nächsten Examen (Sportsexamen) geruff 
gi sinn. 

Dorops hin sollen eng Rei vun deenen eliminéierte Kandidaten d’IGP ageschalt hunn an eng 
Plainte gemaach hunn géint d’Prozedur vun der Rekrutéierung, also géint d’Eliminatioun op 
Grond vum Sproochentest. 

3. Kann de Minister dëst bestätegen? 
 

4. Wa jo, wien huet déi Entscheedung getraff, datt de Sproochenexamen „éliminatoire” 
wier?  
 

5. Wéini ass déi Entscheedung getraff ginn? Virum Examen oder nom Examen? Goufen 
d’Kandidaten doriwwer informéiert? Ass dëst am Virfeld vum Examen oder duerno 
passéiert? 
 

6. Wéi gëtt de Sproochentest am Franséischen an am Däitsche bewäert an wéi fléisst déi 
Benoutung an de weidere Verlaf vun der Rekrutéierung an, respektiv, wat fir eng Roll 
spillt déi Bewäertung bei der Evaluatioun vun engem Kandidat? 

Am groussherzogleche Reglement vum 29. Juli 2020 steet nämlech, datt just de Sportstest 
an de psychologeschen Test „éliminatoire” sinn. D’Sproochentester am Franséischen an am 
Däitsche sinn net „éliminatoire“. 

7. Ass de Minister der Meenung, dass hei also eng Entscheedung getraff ginn ass, déi 
contraire zum groussherzogleche Reglement ass? 

D’IGP huet d’Plainte anscheinend ugeholl an eng administrativ Enquête an d’Weeër geleet 

8. Kann de Minister dat bestätegen? 

Elo, op de 6. Januar 2021, goufen anscheinend e bemol Kandidaten, déi an enger éischter 
Decisioun op Grond vum Sproochentest eliminéiert goufen, awer per Mail kontaktéiert an 
zougelooss zum nächsten Examen.  

9. Kann de Minister dat bestätegen? 
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10.Wann jo, firwat goufen dës Kandidaten dann an enger éischter Phas eliminéiert an elo 
awer zougelooss a wien huet dat decidéiert?  

11. Ass déi Ëmentscheedung deen Ament dorop hinzeféieren, datt d’IGP sech der Saach 
ugeholl huet? 

12. Kann den Här Minister d’Zuelen nenne fir de B1 an C1: 

- vu Kandidaten, déi sech gemellt hate fir den Examen, 

- vu Kandidaten, déi de Sproochentest matgemaach hunn,  

- vu Kandidaten, déi nom Sproochentest eliminéiert goufen? 

- vu Kandidaten, déi eliminéiert goufen an duerno awer erëm zougelooss ginn sinn an 
dat elo an der éischter Januarwoch matgedeelt kruten,  

- vu Kandidaten, déi elo zougelooss si fir de Sportstest am Januar 2021? 

13. Vu datt jo elo schonn Tester statt fonnt hunn a schonn en Tri gemaach gi war: Ass den 
Anonymat vun de Kandidaten an dëser Rekrutéierungscampagne nach garantéiert?  

14. Wat gedenkt de Minister ze ënnerhuelen, fir datt sämtlech Kandidaten eng fair Chance 
kréien op Stageplazen an der Policeschoul an datt den Anonymat bis zum Enn 
respektéiert gëtt? 

  

 

Mat déiwem Respekt, 

 

Fred Keup 
Deputéierten 



 
 

 

 
 
 
 
 

Dossier suivi par Christian Alff  
Service des séances plénières et 
secrétariat général 
Tél : 466.966.223 
Fax : 466.966.210 
e-mail : calff@chd.lu 
 

 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

 
 

Luxembourg, le 14 janvier 2021 

 

Objet : Question parlementaire n° 3444 du 14.01.2021 de Monsieur le Député Fred Keup - 
Recrutement auprès de la Police grand-ducale 

 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un mois afin 
que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

 

 

 

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés 
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