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La Ministre de l’Intérieur 
à 

Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

 
 
 
 

Luxembourg, le 19 octobre 2021 
 

 
 
 
Objet : Question parlementaire n°4938 du 8 septembre 2021 de l’honorable Député Sven 

Clement concernant le personnel des centrales téléphoniques 112 et 113 
                      
 
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° 4938 
Reçue le 19.10.2021



 

 

Gemeinsam Äntwert vun der Madamm Inneministesch, Taina Bofferding, a vum Här Minister fir 
bannenzeg Sécherheet, Henri Kox, op d’parlamentaresch Fro n°4938 vum honorablen Députéierte 
Sven Clement zum Sujet “Personnel des centrales téléphoniques 112 et 113” 

 
Fro 1 
 
Dat ass richteg an duerch d‘Artikelen 32, 51bis, 53 an 117 aus dem ofgeännerte Gesetz vum 27. Mäerz 
2018 iwwert d’Organisatioun vun der ziviller Sécherheet (spéider “d’Gesetz” genannt) z’erkläeren. 
D’Personal, dat de CGDIS duerch d’Reform iwwerholl huet, konnt entweder an den neie Cadre de base 
vum Fonctionnaire Pompier professionnel (Groupe de traitement C1) wiesselen, woufir déi 
Concernéiert awer d’Formatioune vum Niveau Chef de Binôme SAP a Chef de Binôme INCSA hu missen 
hunn, oder an hirem jeeweilege Statut vu virum 1. Juli 2018 bleiwen. Dëse Choix ass esou vum Gesetz 
virgesinn. 
 
Fro 2 
 

Chefs de salle 10 

Opérateurs 24 

Total 34 

 
Fro 3 
 
All haaptamtleche Pompjee aus dem Cadre de base (Groupe de traitement C1) muss den Emploi vum 
Chef de binôme INCSA a SAP um Dag vu senger definitiver Nominatioun hunn. 
 
Fro 4 
 
13 Persounen. 
 
Fro 5 
 
Alleguer d’Chefs de salle sinn an der Carrière vum Fonctionnaire de l’Etat. 1 Persoun huet de Wiessel 
an d‘Carrière vum Pompier professionnel gewielt, deen am Artikel 50 vum Gesetz virgesinn ass. Déi 
aner Agent-inn-e sinn an der Carrière vum Expéditionnaire. 
 
Fro 6 
 
14 Persoune sinn an d’Carrière vum Pompier professionnel gewiesselt, 1 Chef de salle an 13 
Opérateuren. 
 
Fro 7 
 
Fir d’Ausübe vu senge Missioune muss de Chef de salle den Emploi vum Opérateur 112 an dono den 
Emploi vum Chef de salle 112 hunn. D’Emploie Chef de binôme SAP a Chef de binôme INCSA sinn déi 
Emploien, déi de Pompjee, dee vum CGDIS agestallt ginn ass, no senger Basis-Grondausbildung huet. 
Dës Emploie sinn awer net erfuerderlech fir déi Chefs de salle, déi virun der Reform vum 
Rettungsdéngscht scho bei der Administration des services de secours (ASS) geschafft hunn an 
ausgebilt gi sinn. Wann dës Agent-inn-en awer an ee vun de Cadre vum haaptamtleche Pompjee 
(Artikel 50 vum Gesetz) géinge wiesselen, gëllen déi Konditiounen. 
 
3 Chefs de salle hunn d’Emploie vum Chef de binôme INCSA a SAP. 
 
7 Chefs de salle sinn nach mat de Formatiounen amgaangen, well si spéider an de Cadre vum 
haaptamtleche Pompjee (Artikel 50 vum Gesetz) wëlle wiesselen. 



 

 

Fro 8 
 
Chef de binôme SAP a Chef de binôme INCSA sinn déi Emploien, déi de Pompjee, dee vum CGDIS 
agestallt ginn ass, no senger Basis-Grondausbildung huet. An Zukunft wäerten all d’Opérateuren dës 
2 Emploien automatesch virun hirer Affectatioun beim 112 hunn. Fir d’Missiounen um 112 allerdéngs 
kënnen auszeüben, ass den Emploi vum Opérateur 112 néideg.  
 
14 Opérateuren hunn d’Emploie vum Chef de binôme INCSA a SAP. 
 
10 Opérateure sinn nach mat de Formatiounen amgaangen, well si spéider an de Cadre vum 
haaptamtleche Pompjee (Artikel 50 vum Gesetz) wëlle wiesselen. 
 
Fro 9 
 
15 Opérateuren hunn de Promotiounsexamen als Fonctionnaire, respektiv de Carrièresexamen als 
Employé gemaach. 
 
Fro 10 
 
Dat ass richteg - dës intern Mobilitéit ass wéinst enger medizinescher Inaptitude néideg ginn, 
allerdéngs war déi Persoun scho virum CGDIS vun der ASS als Ambulancier agestallt ginn a krut esou 
den Emploi Chef de Binôme SAP. Wéi bei den Äntwerten 1 an 8 erkläert ginn ass, bleift déi Persoun an 
hirem ale Statut vu virum CGDIS, well si den Emploi Chef de binôme INCSA net huet an dës Formatioun 
de Moment aus medizinesche Grënn och net maache kann. Si kann dofir laut dem Gesetz och net an 
de Cadre vum haaptamtleche Pompjee (Artikel 50 vum Gesetz) wiesselen an domat och net 
alleguerten déi operationell Aufgaben ausüben. Si muss natierlech d’Formatioune maachen, déi 
néideg sinn, fir den Emploi vum Opérateur 112 kënnen auszeüben. 
 
Fro 11 
 
All d’Chefs de salle hunn e Promotiounsexamen. 
 
Eng Persoun, déi den Emploi vum Chef de salle ausübt, mécht, ausser am Kader vu Formatiounen a 
Stagen, keen operationellen Déngscht op enger Ambulanz oder engem Läschwon. D’Emploien am SAP 
an INCSA sinn also net néideg. Dëst ass allerdéngs, wéi schonn uewe beschriwwen, nëmmen de Fall 
bei deenen Agent-inn-e vum 112, déi de CGDIS vun der ASS iwwerholl hat. Fréier war den Opérateur 
an enger separater Carrière, déi näischt mat där vum Pompjee vun haut ze dinn huet. An Zukunft ass 
d’Grondausbildung déiselwecht, soudass d’Grond-Emploien am INCSA a SAP zur Standard-Ausbildung 
gehéieren. 
 
Fro 12 
 
De Poste vum Chef de salle ass kee Poste à responsabilité particulière (PRP) am Groupe de traitement 
C1. Wéinst der méi héijer Responsabilitéit ass de Chef de salle am Niveau vum Ënneroffizéier am 
Groupe de traitement B1 agestuuft. 
 
Fro 13 
 
De Poste vum Opérateur ass kee PRP. Dës Agent-inn-e sinn an der nämlechter Gehaltsklass wéi en 
operationelle Beruffspompjee. 
 
Fro 14 
 



 

 

Wat déi spezifesch Emploien ugeet, déi fir d’Aarbechten um 112 néideg sinn, huet all Opérateur 
d’Formatioun CSU1 (oder den Equivalent dovun, nom ale Formatiounsplang vun der ASS), während all 
Chef de salle d’Formatioun CSU2 (oder den Equivalent dovun, nom ale Formatiounsplang vun der ASS) 
huet, déi inhaltlech wesentlech méi wäit geet.  
 
Fro 15 

Aktuell sinn um Centre d’intervention national 17 Opérateuren affectéiert, déi all am Police-Kader 

sinn. Dës Leit hunn all de Promotiounsexame gemaach. 
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