
Lëtzebuerg, den 13/02/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech,
dës dringend parlamentaresch Fro un de Minister fir Finanzen weiderzeleeden.

Virun zwee Deeg gouf an der Chamber eng Interpellatioun vun e puer Stonne gefouert
zum Thema vum ländleche Raum. Haut, also zwee Deeg dono, huet d'Spuerkeess an
engem Communiqué matgedeelt, dass no enger interner Studie11 Agencen am Land hier
Diere fir ëmmer wäerten zoumaachen. Verschidde Gemengeresponsabelen hunn
monéiert, dass si näischt vun dëser Decisioun wossten. D'Gesetz vum 24te Mäerz 1989
gesäit vir, dass d'Spuerkeess duerch seng Aktivitéiten zur wirtschaftlecher an der sozialer
Entwécklung vum Land bäidroe soll. D'Spuerkeess als Etablissement public gehéiert zu
100% dem Lëtzebuerger Staat. Am Verwaltungsrot vun der Spuerkeess sëtze 5
Administrateuren, déi vum Staat nominéiert sinn, soudass d'Decisiounen net ouni
d'Averständnis vum Finanzminister geholl konnte ginn..

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Wosst de Finanzminister am Virfeld vum Communiqué vun der Spuerkeess
Bescheed, dass déi 11 Agencë schléisse wäerten?

2. Huet d'Spuerkeess de betraffene Gemengen am Virfeld vun hirer Decisioun
Bescheed gesot? Falls nee, empfënnt de Finanzminister et net als schlechte Stil,
dass d'Gemengen aus der Press viru fäerdeg Tatsaache gestallt goufen?

3. Ugesiichts vum Fakt, dass de Staat 5 vu 9 Administrateuren am Verwaltungsrot vun
der Spuerkeess stellt, hunn d'Fonctionnairen d'Decisioun, d'Filialen zou ze
maachen, mam Accord vum Finanzminister getraff? 

4. Wéi ass d'Schléissung vu Filialen vun engem Service public vereenbar mam Zil,
d'ländlech Géigende méi attraktiv ze gestalten? 

5. Wéi wëll d'Spuerkeess verhënneren, dass Bierger, déi keen Accès op Online-
Banking hunn, vun dësem Service ausgeschloss ginn?

6. Ass virgesinn, déi zukünfteg eidel Agencë vun der BCEE fir de Logement oder de
klenge Commerce ze notzen?
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