
 

Här Fernand Etgen 
President vun der Chamber  

    

Lëtzebuerg, den 3. Februar 2021 

 
 
 
Här President, 
 

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech dës parlamentaresch 
Fro un d’Madame Justizministesch weiderzeleeden. 
 

Den LBR, de Lëtzebuerger Regëster fir déi wirtschaftlech Bénéficiaires, steet scho méi laang am Fokus 
vun den ëffentlechen Diskussiounen. Ëmmer rëm war ze liesen, dass sech eng ganz Partie Entitéiten 
net géifen un déi gesetzlech Bestëmmungen halen. Dorënner och Asbl‘en, wou a ville Fäll Benevoller, 
aner Suergen hunn, wéi administrativen Tätegkeeten nozegoen. 
 
Nodeems d’Madamm Justizministesch den 11. Dezember 2019 am Chamberplenum deklaréiert huet:  
 

„Mir ginn dem Parquet déi ganz Lëscht weider, well et ass jo net un ons - also un ons, um LBR -
, fir eng Selektioun ze maache vun deenen Dossieren, déi solle poursuivéiert ginn oder net.“ 

 
gi mëttlerweil déi éischt Sommatiounen vu Säiten vum Parquet bei den Asbl’en an, wou och drop 
higewise gëtt, dass déi betraffen Associatiounen eng Amende vu bis zu 1,25 Milliounen Euro riskéieren.  
 
Mir ass, an dësem Kontext, och zougedroe ginn, dass de Site vum LBR net ëmmer fonctionéiert 
respektiv Informatiounen verluer ginn. 
 
An dësem Kontext wéilt ech folgend Froen un d’Madamm Justizministesch stellen : 
 

- Huet d’Madamm Justizministesch Kenntnis iwwer eventuell Problemer mam Site vum LBR? 
 

- Kann d’Madamm Justizministesch mir soen, wéi vill Entitéiten nach ëmmer net „en règle“ sinn, 
opgeschlësselt no der Forme juridique vun de concernéierten Entitéiten (Asbl etc.)? 
 

- Ass d’Madamm Justizministesch weiderhin der Meenung, dass d’Asbl‘en genuch sensibiliséiert 
goufen? 
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- Ass d’Madamm Justizministesch der Meenung, dass d’Gesetz am Bezuch op d’Ermëttlung vum 
Bénéficiaire effectif kloer genuch ass?  
 

o Wéi eng Strofe riskéieren Associatiounen, déi, opgrond vun engem onklore 
gesetzleche Kader, falsch Indikatiounen maachen betreffend de Bénéficiaire effectif ?  
 

o Eng strofrechtlech Verurteelung setzt déi net, opgrong vum Prinzip vun der „légalité 
des peines“, e klore gesetzleche Kader viraus?  

 
- Wéi bewäert d’Madamm Justizministesch d’Proportionalitéit vun de Strofen am Fall vun den 

Asbl‘en?  
 

o Ass d’Madamm Justizministesch net der Meenung, dass eng Amende vun minimum 
1250 Euro fir eng Asbl vill Sue sinn, och virum Hannergrond vun der aktueller 
Pandemie?  
 

o Sollt eng Asbl net „à même“ sinn fir dës Strof ze bezuelen, wie gëtt an deem Fall 
haftbar gemaach? 

Mat déifstem Respekt, 

 
Paul Galles 

Deputéierten 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dossier suivi par Christian Alff  
Service des séances plénières et 
secrétariat général 
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Fax : 466.966.210 
e-mail : calff@chd.lu 
 

 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

 
 

Luxembourg, le 04 février 2021 

 

Objet : Question parlementaire n° 3579 du 03.02.2021 de Monsieur le Député Paul Galles - Registre 
des bénéficiaires effectifs 

 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un mois afin 
que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

 

 

 

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés 
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