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Lëtzebuerg, den 21/05/2021

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Justiz weiderzeleeden.

A senger parlamentarescher Fro n°853 krut den honorabelen Deputéierte Marc Spautz
deemools geäntwert, datt Glécksspiller, déi vun engem anere Land aus als legal Aktivitéit
bedriwwe ginn, net kënnen zu Lëtzebuerg verbuede ginn ("Ainsi, les jeux offerts sur
Internet à partir de pays où l'activité est légale ne peuvent être prohibés"). 

Dëst bedeit, datt all Online-Glécksspillubidder aus dem Ausland säin Internetsite zu
Lëtzebuerg ubidde kann, ouni Garantien ze ginn, wien den Ubidder ass a wou d'Suen, déi
hei agesat ginn, am Endeffekt hifléissen. Et bedeit och, datt dës Online-Glécksspillfirme
keng Steieren op hier Aktivitéiten op eisem Territoire bezuelen.

D'Ministesch bestätegt an der Äntwert op meng Fro n°3317, dass d'Ubidde vun engem
Geschécklechkeetsspill, souwuel physesch wéi och um Internet, keng Autorisatioun
brauch. Des Weideren ass der Ministesch bekannt, dass hei am Land verschidden dubiéis
Spillsäiten iwwer Glécksspillbornen a Caféen ugebuede ginn. 

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Wéi vill Warnunge krut d'Cellule de Renseignement Financier (CRF) tëschent 2017 an
haut, am Zesummenhang mat der Exploitatioun vun illegale Glécksspillbornen? Wéi
vill dovunner sinn an enger Verurteelung geendegt?

2. Zu wéi vill Verurteelunge koum et an de leschten 3 Joer wéinst Geldwäsch am
Zesummenhang mat illegale Glécksspillbornen?

3. Wéi vill Verurteelunge goufen am Laf vun deene leschten 3 Joer am Zesummenhang
mat Geldwäsch duerch d'Exploitatioun vun illegale Glécksspiller um Internet?

4. Wéi vill Verurteelunge goufen am Laf vun deene leschten 3 Joer am Zesummenhang
mat der Verletzung vu Konsumenterechter duerch d'Exploitatioun vun illegale
Glécksspiller um Internet?

N° 4331 
Reçue le 21.05.2021

Déclarée recevable le  21/05/2021 
Président de la Chambre des Députés 

(s.) Fernand Etgen 
Luxembourg,  le 21/05/2021 

 



Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député




