
Äntwert vun der Madame Inneministesch, Taina Bofferding, a vum Här Minister fir bannenzeg 

Sécherheet, Henri Kox, op d’parlamentaresch Fro n° 3415 vun den honorabelen Deputéierte 

Fernand Kartheiser a Jeff Engelen zum Sujet « camps sauvages » 

 
Fro 1. 
 
Um Kierchbierg haten op zwou verschiddene Plaze Persounen hiert Lager opgeschloen. Heibäi huet et 
sech an deenen zwee Fäll all Kéiers just ëm een Zelt mat diversen Annexen, bestoend aus 
Plasticsbaaschen, gehandelt. Béid Zelter stoungen um Rand vum Bësch laanscht de Boulevard Pierre 
Frieden a ware vu Persoune mam Statut vum "sans domicile fixe" bewunnt. 
 
Fro 2. a 5. 
 
An de Policeregiounen "Nord" a "Centre-Est" sinn eis, ofgesi vu sporadesche Fäll vu wëllem Campéieren 
am touristesche Sënn, keng Fäll vun esou wëlle Lagere bekannt. 
 
An der Policeregioun "Sud-Ouest" par conter hu mir dëse Phenomeen säit Hierscht 2018, virun allem 
ronderëm d’Aire de Berchem an d’Aire de Capellen.  
 
Sou goufen am Joer 2020 an den Alentoure vun der Aire de Berchem zweemol Zelter, respektiv 
improviséiert Lagere fonnt, déi eendeiteg als Behausung fir Flüchtlinge gedéngt hunn. Eng Kéier gouf keng 
Persoun ugetraff, déi aner Kéier goufen 11 Leit aus Eritrea ugetraff. Dës Persoune goufen all 
friemepolizeilech erfaasst an hu missen d'Land verloossen. A béide Fäll sinn déi jeeweileg Zelter/Lager vun 
der Gemeng Réiser entsuergt ginn. 
 
Ronderëm d'Aire de Capellen, respektiv an der Ëmgéigend vun der Gare zu Klengbetten ass d'Police 
regelméisseg konfrontéiert mat der Problematik vu Flüchtlingen, déi hei illegal an improviséierten 
Ënnerstänn oder an engem hannert der Aire situéierten ale Schapp logéieren a probéieren, a Camionen, 
déi a Richtung England fueren, ze klammen, wann déi op der Aire de Capellen eng Paus aleeën. Heibäi 
muss awer bemierkt ginn, dass et sech bis elo ni ëm e regelrecht Lager gehandelt huet, an dowéinst huet 
sech d‘Fro vum Entsuerge vun iergendwelchen Zelter oder Lageren do nach net gestallt. 
 
Fro 3. 
 
Ofgesi vum Ëmwelt- an Naturschutz stipuléiert den Artikel 6 vum Gesetz vum 11. Juli 1957 iwwert 
d’Reglementatioun vum Camping: « Pour camper sur tous terrains privés, autres que ceux qui sont visés 
par la présente loi, il faut la permission du propriétaire, de la personne qui en a la jouissance ou de son 
représentant. La permission peut être tacite. »  
Als « terrains privés » sinn hei all Terraine gemengt, déi net zur Voie publique gehéieren. 
 
Fro 4. 
 
Souwuel um Kierchbierg wéi och op deenen anere Plaze féiert d'Police regelméisseg Kontrollen duerch. 
 
 
 
 



Fro 6. 
 
Bei de Kontrollen huet d’Police sech un de legale Kader gehalen, dee vum Législateur virgesinn ass. Dobäi 
ass d‘Police bei Flüchtlingen an illegaler Situatioun, déi an der Policeregioun "Sud-Ouest" ugetraff goufen, 
wéi an der Äntwert zur Fro 2 beschriwwe verfuer. 
 
Um Kierchbierg goufen déi ugetraffe Persounen e puermol invitéiert, am Foyer vun der Wanteraktioun 
um Findel, respektiv an enger anerer sozialer Ariichtung en Ënnerdaach ze sichen.  
 
Fro 7. 
 
Béid Lageren um Kierchbierg bestinn zanter dem 25. Januar 2021 net méi. 
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