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Här President, 
 
 
 
Hei t’Fakten, wéi ech së beim Här Kontrolldokter P…… erlieft hun: 
 
Well ech am Joër 2006 vum Här Dr. G….z krankgeschriwe si gin wéinst grousse Problemer mat ëmmer 
ërëm Tendiniten etc… um rietsen Arem, a well ech dofir Krankegeld kritt hun, sin ech natiirlech bei de 
Kontrolldokter zitéiert gin. Daat woar och kee Problem fir mech. 
Bei der 1. Visite huet de Kontrolldokter mir geroden, ech soll lues man, fir dass déi Saachen nët nach méi 
schlëmm gin! 
 
Bei der 2. Visite Enn Juli huet hien mir awer geroden, ech sollt t’Invalide-Rent ufroën; en huet mir den 
Nummer vum Formulaire matgedeelt (R4), deen ech misst ufroen, deen den Dr. G….z misst ausfëllen an 
un t’Sécurité Sociale schécken. Ech hun dun am Oktober 2006 déi Ufro gemat. 
 
Bei der 3. Visite vum 29. Dezember 2006 hun ech den Androck gehat, den Här Kontrolldokter  géif mech 
nët méi kennen. 
 
 An am Januar 2007 huet deeselwechte Kontrolldokter genee daat refuséiert, waat hien mir e puer Méint 
virdrun geroden haat, nämlech t’Invalide-Rent unzefroen. 
 
 
Elo epuer Bemierkungen dozou: 
 
 
Ech gin dovun aus, dass deen Här Kontrolldokter P…… nach nët dement as, also nach voll 
zourechnungsfäheg! 
 
Ech gin och dovun aus, dass den Här P…… daat do nët express gemat huet, fir mëch rosen ze man! 
 
Dofir verstinn ech him séng  Art a Weis nët, mat mir esou ëm ze sprangen! 
 
Ech hu mëch iwer den Dësch gezun gefillt! 
 
Wann ët awer nët de Fall sollt sin, dass hien nach ganz zourechnungsfäheg as, da froën ech mëch, waat 
deen nach op deër Plaatz ze sichen huet! 
 
An enger Zäit, wou muench Leit wéi ët schingt eng General- Amnesie hun, kënnt ët jo awer nët 
onméiglech sin, dass dee Krees méi grouss ass wéi ee mengt! 
 
Wann daat sollt de Fall sin, da verstinn ech elo och Leit besser, déi mengen, së kënnten deen een oder 
aneren Kontrolldokter nët méi verstoën…! 
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Weider kann ech perséinlech nët verstoën, woufir dee Kontrolldokter nët selwer virum Conseil Arbitral 
oder dem Conseil Supérieur brauch opzeztrieden, wann ee Litige as, mee sëch kann vu Leit vertriede 
loossen, déi de Baak mussen duerhalen, a fir aneren hir Mëscht mussen riichtstoën! 
 
Daat kann ët dach nët sin!  
 
Jidfereen as dach fir daat verantwortlech waat e mëcht, oder as daat nëmme fir déi „kleng an déi domm“? 
 
Op jidfer Fall sin ech elo nach e bësse méi gescheit gin a gleewen vun elo un nach manner un daat waat 
„vun uewen“ gesot gët! 
 
Dëse Bréif gin ech virun un t’Landwirtschaftkammer, an un all aner Gremien déi mat Problemer an der 
Landwirtschaft an dem Wäibau all Dag konfrontéiert sin. 
 
Näischt fir ongudd Här President, mee daat hei huet eng Kéier musse geschriwe gin! 
 
Dir kënnt mir gären Äre Point de Vue matdeelen. 
 
 
 
Mat frëndlech Gréiss a merci fir Är Gedold Düsseldorf Guy 
 
 
 
 
 


