
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Justice 

Luxembourg, le .2 8 SEP. 2020 
Réf. QP-66/20 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service Central de Législation 
Luxembourg 

Objet : Question parlementaire n°2720 du 25 août 2020 de l'honorable Député Sven Clement 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe ma réponse à la question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée . 
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Reponse de Madame Sam T ANS ON, Ministre de la Justice ä la question parlementaire 

n°2720 de !'honorable Depute Sven Clement 

1. Wei ass et ze begrennen, datt eng Prozedur, deenen d' Leit an Entreprisen sech mussen ennerzeien, 

faktureiert gett? 

De Registre des Beneficiaires Effectifs (RBE) ass duerch d' Gesetz vum 13. Januar 2019 iwwer den 

Registre des Beneficiaires Effectifs entstanen wat den Artikel 30 vun der ofgeännerten Direktiv (UE) 

2015/849 am letzebuergem Recht transposeiert huet. 

De Registre des beneficiaires effectifs ass e Register dee getrennt vum Registre de Commerce ass an 

dem seng Gestioun duerch den Artikel 5 vum Gesetz vum 13. Januar 2019 un de Luxembourg Businness 

Registers (LBR) delegeiert ginn ass. 

Fir d' Käschten die duerch de RBE entstinn ofzedecken, huet d' Gesetz vum 13. Januar 2019 am Artikel 

16 folgend virgesinn: "« /a remuneration du gestionnaire pour /es coüts de fonctionnement et 
d'utilisation du registre des beneficiaires effectifs estfixee par reg/ement grand-duca/ dans /a /imite des 
coüts de fonctionnement et d'uti/isation encourus. », wat konform ass zum Artikel 30 (5bis) vun der 

ofgeännerter Direktiv 2015/849. 

Den Artikel 11 vum Reglement Grand-Duca! vum 15 Februar 2019 gesäit an dem Zesummenhang fir, 

dass bei der Aschreiwung vun de Beneficiaires effectifs d' Fraien wei se an der Annexe vum Reglement 

Grand-Duca! detailleiert sinn ze bezuelen sinn. 

Et soll awer hei rappeleiert ginn dass während den 6 eischt Meint d' lnscriptiounen gratis waren (Artikel 

27 vum Gesetz vum 13. Januar 2019 an Artikel 13 vum Reglement Grand-Duca! vum 15. Februar 2019) 

an dass des Mesure vum LBR verlängert ginn ass während den zousätzlech Delai administratif vun 2 

Meint deen nodeems den eischten Delai ofgelaf war accordeiert ginn ass. 

2. Wei eng Käschte gi mat de 15€ Aschreiwung Fraise gedeckt? 

Fraise vun 15 Euro sinn da fir d' Fonktionnement Käschten vum LBR ze droen. Dat deckt souwuel dei 

lnformatesch Infrastruktur- an Developpement Käschten wei d'Personnal- an d'Büro-Käschten. 

3. Wei eng Käschte gi mat den 20€ Supplement gedeckt? 

De Guichet d'assistance ass am Artikel 4 (2) vum Reglement Grand-Duca! vum 15 Februar 2019 

virgesinn. D'Zil ass dass d' Leit, die net d' lnformatesch Material hunn oder den Online Dengscht vum 

LBR net wellen benotzen, vun engem Employe vum LBR kenne assisteiert kenne ginn fir d' Aschreiwung 

ze maachen. 
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D'Fraien vun 20 € sinn geduecht fir d'Personal Käschten an Fraien die am Zesummenhang mam 

Bedreiwen vun engem physeschen Büreau entstinn. 

4. Wei vill Recetten huet den RBE bis ewell mat den Aschreiwunge genereiert ? 

Zweschen den 1. Mäerz 2019 an den 30 Juni 2020 sinn 330 375 €als Recetten vir Aschreiwungen am 
RBE genereiert ginn. 

5. Wei vill Aschreiwunge goufen insgesamt iwwert de Guichet d'Assistance gemaach? 

Zweschen den 1. Mäerz 2019 an den 30 Juni 2020 sinn 327 Aschreiwungen iwwert den Guichet 

d'assistance gemat ginn. D 'Halschent vun den Aschreiwungen hunn ASBLen concerneiert. 
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