
Fernand ETGEN
President vun der

Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 16/09/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Mobilitéit & Sport
weiderzeleeden.

Hënt war den Optakt vum Skoda-Tour de Luxembourg, enger Vëloscourse, déi 835 Kilometer
ronderëm Lëtzebuerg féiert. An der éischter Etapp gëschter koum et fir d'Sportler awer zu e
puer geféierleche Situatiounen, well de Circuit scheinbar net komplett fir d'Sportler gespaart
war. D'Tageblatt zitéiert an engem Artikel vun haut ee lëtzebuergesche Profi, dee gläich an
e puer geféierlech Situatioune geroden ass. Notamment seet de Sportler, datt d'Sécherheet
um Circuit net garantéiert ass, well zum Beispill um Circuit Autoen op der Strooss stinn oder
well souguer ee Bus op der Strooss ënnerwee war. Glécklecherweis ass a béide Situatioune
keen Accident passéiert.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Sinn d'Ministeren a Kenntnis, dass dës Course parallel mam normale Stroosseverkéier
ofgehale gëtt?

2. Firwat goufen d'Stroossen net komplett fir de Verkéier gespaart?

3. Wéi ass et méiglech, datt Busser um Circuit gefuer sinn? Gouf et am Viraus keng
Koordinatioun tëschent dem Mobilitéitsministere an dem Organisateur?

4. Ginn d'Stroosse fir déi restlech Etappe vum Skoda-Tour fir de Privatverkéier zäitweis
gespaart, bzw. ëmgeleet?

5. Wien dréit d'Responsabilitéit am Fall vun engem Accident tëscht engem Sportler an
engem Gefier am Stroosseverkéier?

n° 2833 

Le caractère urgent de la question a été reconnu (16.09.2020) 
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Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LU XEMBOURG 
Ministère de la Mob1I té 
et des Travaux publics 

Monsieur le Ministre, 

Luxembourg, le 22 septembre 2020 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service Central de Législation 
Luxembourg 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune du Ministre 

de la Mobilité et des Travaux publics, du Ministre des Sports et du Ministre de la 

Sécurité intérieure aux questions parlementaires urgentes N°2833, N°2841 et 

N°2845, concernant le Skoda Tour de Luxembourg, tout en vous priant de bien 

vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre des 

Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l'Europe 
Luxembourg/Kirchberg 

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308 
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Gemeinsam Äntwert vum Här Fran~ois Bausch, Minister fir Mobiliteit an effentlech Aarbechten, 
vum Här Dan Kersch, Sportsminister a vum Här Henri Kox, Minister fir bannenzeg Secherheet 

zu den drengende parlamentaresche Froen 
Nr 2833 vum 16. September 2020 vum eierbaren Deputeierten Här Marc Goergen, 

Nr 2841 vum 16. September 2020 vun den eierbaren Deputeierten Här Mars Di Bartolomeo an Här 
Claude Haagen, 

Nr 2845 vum 16. September 2020 vum eierbaren Deputeierten Här Jeff Engelen 

Mat hire parlamentaresche Froe froen dei eierbar Deputeiert lnformatiounen iwwer d'Organisatioun 
vum Tour de Luxembourg 2020. 

Well de Code de la route beseet, dass all Sportscompetitioun op effentleche Stroosse verbueden ass, 
ausser wann de Minister, deen den Transport a sengen Attributiounen huet, et autoriseiert, muss eng 
Veloscourse am viraus am Aklang mat de Bestemmunge vum Artikel 3 vum ofgeännerte Gesetz vum 
14. Februar 1955 betreffend d'Reglementatioun vum Verkeier op all effentleche Stroossen, dei dem 
Minister d'Muecht ginn am Beräich vu Sportseventer op der effentlecher Strooss Autorisatiounen 
auszeginn an d'Konditioune dofir festzeleeen, guttgeheescht ginn, esouwei ach am Aklang mam 
Artikel 143 vum oofgeännerten Arrete grand-ducal vum 23. November 1955 iwwer d'Reglementatioun 
vum effentleche Stroosseverkeier, dee sech op sportlech Kompetitioune bezitt an d'Verflichtunge fir 
den Organisateur vun enger Course festleet, besonnesch wat d'Ofdeckung duerch eng speziell 
Versecherung, d'Beschelderung vun der Streck oder d'Begleedung duerch Gefierer ugeet. 

Eng Ufro vun engem Organisateur fir eng ministeriell Autorisatioun fir e Velosevent ze kreien, muss 
duerch d'Velosfederatioun gemaach ginn, dei de Joreskalenner vu Veloscoursse mecht, an et mussen 
eng Rei Dokumenter dobäi sinn, ewei z.B. de Wee, d'Horairen, d'Konditioune vun der 
Stroossebauverwaltung an dei vun der Police. 

Den Oflaf vun der Course geschitt enner der Verantwortung vum Organisateur a muss deem 
entsprieche wat d' Autorisatioun an dei dozou passend Annexe virschreiwen. 

Dei betreffend Veloscourse Tour de Luxembourg 2020, aus der Kategorie UCI Pro Series, gouf de 6. 
August 2020 vum Mobiliteitsminister fir d'Zäit vum 15. bis den 19. September 2020 autoriseiert. 

Den Organisateur vum Tour de Luxembourg huet d' Konditioune fir eng Autorisatioun erfällt, esou wei 
et aus der Demande vum 13. Juli 2020 ervirgeet: 

• D'Veloscourse ass am Evenementskalenner vun der F.S.C.L. am Oktober 2019 opgeholl ginn an si 
gouf zesumme mat der Pol ice als Velosevent an der entspriechender Secherheetskategorie klasseiert. 

• D'Demande fir d' Autorisatioun gouf ewei virgeschriwwe weinstens 4 Woche virum Event ofginn. 

• Den Demandeur huet bei senger Ufro eng Assurance bäigeluecht, dei d'Responsabiliteit vun den 
Organisateure vum betreffende Velosevenement ofdeckt. 

• Den Demandeur huet sech verflicht dass d'Participanten duerch individuell 
Haftflichtversecherungen ofgedeckt sinn. 

• Den Demandeur hat eng Consultatiounsversammlung mat de concerneierte Gemengeverwaltungen 
an de kompetente Servicer vun der Stroossebauverwaltung fir secherzestellen dass et keng aner 
Eventer gett (Stroossebau, Manifestatioun oder soss eppes) dei meiglecherweis de gudde Verlaf vun 
der Veloscourse hätte keinte steieren. 

• Stroossebauverwaltung huet hiren Accord de principe de 26. Juni 2020 ginn. 

• Den Demandeur hat Consultatiounsversammlunge mat der Police, dei hiren Accord de principe de 
16. Juni 2020 ginn huet. 
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• De geplangte Wee präziseiert d'Uertschaften a Stroossen, d'Horairen, d 'Police-Eskort an d'Detailer 
vun de jeeweilege Posten. 

• Den Organisateur huet sech verflicht d'Secherheetsmoossnamen ze organiseieren dei wesentlech si 
fir de Service vun der Uerdnung ze garanteieren an d'Stroossesecherheet ze schützen, inklusiv 
d'Posten, d' Agente vun der Police a Commissairen (op seng eege Käschten). 

Am Senn vun der Stroossesecherheet muss den Organisateur och dofir suergen dass: 

- D'Course virun de Velofuerer duerch e Getier mat Blenkluuchten a mat engem Scheid wou „Course 
cycliste" dropsteet an hannert de Velofuerer duerch e Getier mat Blenkluuchten a mat engem Scheid 
wou „Fin de course" dropsteet begleet gett; 

- D'Cyclisten an aner Participanten d'Reegele vum Code de la route kennen, weil deen applizeiert muss 
ginn, ausser am Fall wou d'lnterventioun vun der Police den Oflaf vun der Course reegelt. 

Den Organisateur iwwerhelt d'Verantwortung fir all Accident oder Schued, dee wärend dem 
betreffenden Event geschitt ass, entweeder un de Participante vun der Course, un Drettpersounen 
oder un der effentlecher Ausrüstung. 

D' Autorisatioun vum Mobiliteitsministere an d' Accorde vun aneren lnstitutiounen verfale wann den 
Organisateur net de virgeschriwwene Konditioune gerecht gett. 

Wat ennert Anerem d'Circulatioun vu Bussen op der Streck vun der Veloscourse ubelaangt, ass 

folgendes unzemierken: 

D'Koordinatioun teschent dem Mobiliteitsministere an dem Organisateur, respektiv de betraffene 

Gemengen, a punkto Bussen gett vum Service Chantier RGTR aus dem Transportdepartement, 

Direction des transports publics, assureiert. 

Fir de Skoda Tour de Luxembourg krut dee Service vun den Organisateuren Enn August den 

allgemengen Trace vun der Streck, fir kennen eng Viraarbecht ze leeschten an d'Analyse ze maachen, 

wei vill Buslinnen a Faarten emgeleet misste ginn. 

An enger zweeter Phas krut de Service Chantier dei definitiv Verkeiersreglementer vun de Gemengen 

respektiv vun der Stroossebauverwaltung. Dei Reglementer sinn als Ennerlag benotzt gi fir all d'RGTR 

Buslinnen, dei hiren Trace op der Streck hunn, kenne propper emzeleeden an awer nach d'Passageier 

mat netze vill Retard schnellstmeiglech op hir Destinatioun ze brengen. 

No de Bestemmunge vum Artikel 100 vum oofgeännerten Arrete grand-ducal vum 23. November 1955 

gouf de Verkeier also wärend der Manifestatioun temporär op de Staatsstroossen duerch ministeriell 

Reglementer gereegelt. Deemno si je no Deelstecker vun der Streck entweder Fuerverbueter an eng 

oder zwou Richtungen, respektiv Parkverbueter reglementeiert ginn. Dei entspriechend 

Verkeiersschelter gi vun der Stroossebauverwaltung opgeriicht. 

Zousätzlech huet de Service Chantier RGTR d'lnformatioun vun der Stroossebauverwaltung kritt, dass 

op deene Punkten op deenen aner Stroossen de Circuit kräizen, den Verkeier fir de Passage vun der 

Course vun der Police geif ugehale ginn, an duerno keint normal weiderfueren. 

Wichteg ass et nach ze preziseieren dass d'Direction des transports publics de ganzen RGTR Busreseau 

koordineiert; aner Faarten ewei z.B. de Grondschoultransport, Gemengennavetten, asw. awer ennert 

d'Responsabiliteit vun de Gemenge falen. 
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Ze erwähnen ass, dass d'Police dee selwechten Secherheetsdispositif zur Verfügung gestalt huet ewei 

all Joers an esouguer no deenen eischten lncidenten nach opgestockt huet. 

Dei Virfäll aus dem Tour de Luxembourg 2020 sinn natirlech bedauerlech. Dei vum Minister fir 

Mobiliteit an effentlech Aarbechten ausgestalten Ausnahmereegelung fir Sportsmanifestatiounen 

enthält kloer Regelen an dei mussen applizeiert ginn. Et muss een an engem Debriefing mat alle 

concerneierten Akteuren, des Situatiounen analyseieren an zesummen kucken wei een esou 

Teschefäll an Zukunft ka verhenneren an d'Secherheet vun de Sportler besser kann garanteieren. Et 

ass am Senn vun allen Akteuren dass d'Secherheet bei esou Organisatiounen un eischter Stell steet, 

an dofir muss een alles drusetzen fir an Zukunft esou Teschefäll wa meiglech ze verhenneren. 
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