n° 3910

Fernand ETGEN
President vun der
Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Par Alff Christian , 09:34, 23/03/2021

Lëtzebuerg, den 23/03/2021

Här President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere ﬁr Mobilitéit & Ëmwelt, Klima an
nohaltëg Entwécklung weiderzeleeden.
Lescht Joer hat d'Regierung d'Moossnam geholl, de Kaf vu Vëloen a Pedelec 25 (Vëloe mat
enger elektrescher Ënnerstëtzung bis 25 km/h), iwwert de Klimafong mat enger Primm vu
bis zu 600€ z'ënnerstëtzen. A menger parlamentarescher n°2354 hat ech d'Ministeren ëm
Informatiounen zu der gehéichter Vëlosprimm befrot, déi elo zënter bal engem Joer leeft.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Opgelëscht pro Mount, wéi vill Demandë ﬁr d'Vëlosprimm goufe bis haut, onofhängeg
vun der Héicht vun der Primm, agereecht?
2. Wéi huet sech, zënter der Erhéijung vun der Vëlosprimm vun 300€ op 600€, d'Unzuel
un Demanden entwéckelt? Ass eng positiv Korrelatioun tëscht der Erhéijung an der
Unzuel un Demande fest ze stellen?
3. An der Äntwert op d'parlamentaresch Fro n°2527 vum Deputéierte Mars Di Bartolomeo
hat d'Ministesch geschriwwen:
"Au 15 juillet 2020, le nombre de primes accordées s’élève à 3 652 pour les
vélos (montant moyen de la prime : 217 euros) et à 3 553 primes pour les
cycles à pédalage assisté (montant moyen de la prime : 293 euros). Le
montant total des primes ainsi accordées s’élève à 1 835 000 euros."
1. Wéi vill Demande ﬁr d'Vëlosprimm goufen bis haut ugeholl a wéi vill goufen
ofgeleent?
2. Wéi vill Euro un Primme goufe bis ewell am Kader vun der Vëlosprimm
ausbezuelt?
3. Wat ass den Duerschnëttsmontant vun der Primm a wat ass de Medianwäert?
4. Op d'Fro wéi laang den Traitement vun den Demanden dauert, hat d'Ministesch
geäntwert, dass et 10 Wochen dauert, bis d'Primm ausbezuelt gouf. Mir gouf an engem
Fall zougedroen, dass d'Demande am Mee 2020 agereecht gouf an d'Primm bis haut

nach net ausbezuelt gouf.
1. Wéi vill Deeg dauert et vun der Demande beim Ministère bis zum Ausbezuele vun
der Primm am Duerchschnëtt?
2. Wat ass de Medianwäert vum Delai?
3. Wat war bis elo de kierzesten Delai a wat war bis elo dee längsten Delai de
Traitement, bis eng Persoun d'Suen iwwerwise krut?
Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député
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Luxembourg, le 22 avril 2021

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet :

Question parlementaire no3910 – Réponse

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire
n°3910 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.
La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable

Carole Dieschbourg

Äntwert vun der Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, Carole
Dieschbourg, op d’parlamentaresch Fro n°3910 vum 23. Mäerz 2021 vum éirewäerten
Deputéierten dem Här Marc Goergen iwwert « Primm beim Kaf vun engem Pedelec oder Velo »
1) Opgelëscht pro Mount, wéi vill Demandë fir d'Vëlosprimm goufe bis haut, onofhängeg vun der
Héicht vun der Primm, agereecht?
Tëschent Mäerz 2019 a Mäerz 2021 goufe ronn 38 500 Demandë fir eng Primm fir ee Vëlo oder
ee Pedelec25 gestallt.
Mount/Joer Unzuel Demandë
pro Mount
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021

35
552
585
592
952
876
730
636
453
488
423
342
406
573
1 439
2 971
4 917
3 246
3 006
2 413
2 179
2 355
1 624
2 606
4 244

2) Wéi huet sech, zënter der Erhéijung vun der Vëlosprimm vun 300€ op 600€, d'Unzuel un
Demanden entwéckelt? Ass eng positiv Korrelatioun tëscht der Erhéijung an der Unzuel un
Demande fest ze stellen?
D’Opschlësselung vun den Demandë pro Mount weist eng signifikant Erhéijung vun der Zuel vun
den Demanden ab Mee 2020, dem Startpunkt vum Programm “Neistart Lëtzebuerg” am Kader
vun de Subsiden fir Vëloen a Pedelecs25 no uewen ugepasst goufen.

3) An der Äntwert op d'parlamentaresch Fro n°2527 vum Deputéierte Mars Di Bartolomeo hat
d'Ministesch geschriwwen:
"Au 15 juillet 2020, le nombre de primes accordées s’élève à 3 652 pour les vélos (montant
moyen de la prime : 217 euros) et à 3 553 primes pour les cycles à pédalage assisté (montant
moyen de la prime : 293 euros). Le montant total des primes ainsi accordées s’élève à 1 835
000 euros."
1. Wéi vill Demande fir d'Vëlosprimm goufen bis haut ugeholl a wéi vill goufen ofgeleent?
Bis Ënn Mäerz 2021 goufe knapp 13 000 Subsiden accordéiert. Just 305 Demanden hu musse
refuséiert ginn.
2. Wéi vill Euro un Primme goufe bis ewell am Kader vun der Vëlosprimm ausbezuelt?
Bis Ënn Mäerz 2021 goufe 4 106 000 € u Subsiden accordéiert.
3. Wat ass den Duerschnëttsmontant vun der Primm a wat ass de Medianwäert?
Den Duerchschnëttsmontant vun der Primm ass 316 €; de Medianwäert läit bei 300 €.
4) Op d'Fro wéi laang den Traitement vun den Demanden dauert, hat d'Ministesch geäntwert,
dass et 10 Wochen dauert, bis d'Primm ausbezuelt gouf. Mir gouf an engem Fall zougedroen,
dass d'Demande am Mee 2020 agereecht gouf an d'Primm bis haut nach net ausbezuelt gouf.
1. Wéi vill Deeg dauert et vun der Demande beim Ministère bis zum Ausbezuele vun der Primm
am Duerchschnëtt?
Am allgemenge ginn d’Primme fir elektresch Gefierer (Autoen Camionnetten, Motorrieder, etc.)
aus dem “Clever fueren”-Regime innerhalb vun e puer Wochen ausbezuelt. Eenzeg an eleng
beim Traitement vun den Demandë fir eng Primm fir ee Vëlo oder ee Pedelec25 gëtt et
momentan, wéinst dem grousse Succès vum Regime zanter dem Start vum Programm “Neistart
Lëtzebuerg”, ee grousse Retard. Fir dëser Situatioun entgéint ze wierken, gouf de concernéierte
Service vun der Ëmweltverwaltung personell verstäerkt.
D’Duerchschnëttsdauer louch, fir Demanden déi direkt komplett sinn, bei 103 Deeg, a fir
Demanden déi net direkt komplett sinn, bei 153 Deeg.
2. Wat ass de Medianwäert vum Delai?
Den Medianschnëtt louch bei 98 Deeg fir Demanden déi direkt komplett sinn a bei 163 Deeg fir
Demanden déi net direkt komplett sinn.
3. Wat war bis elo de kierzesten Delai a wat war bis elo dee längsten Delai de Traitement, bis
eng Persoun d'Suen iwwerwise krut?
De kierzten Delai bis zum Ausbezuele war 13 Deeg.
De längsten Delai bis zum Ausbezuele war 8,5 Méint fir Demanden déi direkt komplett waren.
Bei eenzelen Demanden déi net komplett waren huet et bis 18 Méint gedauert bis den Dossier
en règle war an d’Primm konnt accordéiert ginn.

