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Lëtzebuerg, den 07/03/2019

Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, des parlamentaresch 
Fro un d'Ministere fir Mëttelstand & Aarbecht weiderzeleeden.

Am Koalitiounsaccord an och am neie Budgetsprojet betount de Wirtschaftsministère ëmmer erëm, datt en eng 
Prioritéit doran geséit aus Lëtzebuerg eng "Start-up Nation" ze maachen. Virun allem nei an innovativ Entreprisë 
sollen dozou bruecht ginn, Lëtzebuerg als hire Standuert ze wielen.
Grad vun innovative Produiten an Déngschtieeschtunge geet awer en héije Risiko aus, well net ail Innovatioun vun 
de Konsumenten och ugeholl gëtt, nëmme well se nei ass. An dësem Kontext ass et dofir ganz wichteg, 
Entrepreneuren eng gewësse Sécherheet bei der Existenzgrënnung ze garantéieren an doriwwer eraus mussen 
d'Demarchen, déi néideg sinn, fir eng Entreprise ze grënnen, iwwersichtiech a séier ofgewéckelt kenne ginn, fir dass 
déi Betraffen de Courage net schonns verléisst, éier si hiert Geschàft iwwerhaapt opgemaach hunn.
D'Vereinfachung vun de Prozedure bei der Existenzgrënnung an eng Dàmpfung vum individuelle Risiko géingen 
dobâi net nëmmen neie Start-ups mat innovative Produiten zegutt kommen, mee allgemeng nei Entreprisen 
ënnerstëtzen. Et dâerf ee schliisslech net vergiessen, dass och Persounen, déi sech mat traditionelle Produiten an 
Déngschtieeschtunge seibststânneg maache wëllen, wéi bspw. am Beràich vum Handwierk, e wichtegt Elément vun 
der lëtzebuergescher Wirtschaft duerstellen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

• D'Europàesch Unioun encouragéiert seng Memberlànner dozou, d'administrativ Demarchen, déi fir eng 
Existenzgrënnung néideg sinn, esou ze gestalten, dass et méiglech ass, innerhalb vun 3 Deeg eng Entreprise 
ze grënnen.
Gett des Frist zu Lëtzebuerg agehalen? Wéi vill Deeg dauert et zu Lëtzebuerg an der Moyenne bis ail 
d'Demarchen (z. B. den Depot beim RCSL, d'Homologatioun vum Diplom, d’autorisation d'étabiissement an 
d'Umeldung bei der CCSS/TVA) ofgewéckelt sinn?

• Ass et méiglech des administrativ Demarchen alleguerten online ze maachen?

• Wéi vill muss een insgesamt fir d'Demarchen, déi am Zesummenhang mat der Existenzgrënnung stinn, 
bezuelen?

• De Christian Müller huet am Tageblatt vum 07.03.2019 d'Iddi opgeworf nom schwedesche Virbild e Congé 
sans solde vu sechs Méint fir zukünfteg Existenzgrënner anzeféieren. Wâert d'Regierung esou e Congé 
aféieren, fir den individuelle finanzielle Risiko, dee mat enger Firmëgrënnung verbonnen ass, ze dâmpfen, fir 
esou en zousâtziechen Ureiz zur Seibststânnegkeet ze schafen?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven 
Député

www.pjrcjten.lu
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Luxembourg, le 10 avril 2019

Le Ministre des Classes Moyennes 
à
Monsieur le Ministre aux 
Relations avec le Parlement

L-2450 LUXEMBOURG

Réf. : Co/QP465-02/JM-rg

Objet: Question parlementaire N” 465 du 7 mars 2019 de Monsieur le Député Sven
Clement

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire 
reprise sous rubrique.
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Àntwert vum Har MFnister fîr Mëttelstand, Lex Déliés, a vum Har Minister fir Aarbecht, Dan Kersch, op 
d'parlamentaresch Ufro nr 465 vum 7. Mâerz vum Har Deputéierten Sven Clement

Déi noutwenneg administrativ Demarchë fireng Entreprise ze grënne mussen iwwersiichtiech sinn a séier 
ofgewéckelt kënne ginn. Dofir schafft d'Regierung permanent drun fir de legale Kader an d'Prozedure vün 
enger Existenz-Grënnung op dat Néidegst ze begrenzen. Mëttlerweil ass et och méiglech quasi déi ganz 
Bandbreet u Formalitéiten, déi een am Kader vun enger Betribsgrënnung muss maachen 
{Handelsermachtegung ufroen, TVA-Nummer ufroen asw.), iwwert de Wee vun der Plattform Guichet.lu 
duerchzeféieren.

Et ass souwuel fir de Staat, wéi och fir den Demandeur vu Virdeel, dass eng Autorisatioun iwwert den 
digitale Wee ugefrot gëtt. Net nëmmen, well eng Ufro esou méi séier ka verschafft ginn, ma och wéinst 
derTraçabilitéit, dem méi einfache Suivi vum Dossier, grad wéi aus Ëmweltgrënn, well sou manner Pabeier 
verbëtzt gëtt.

An deem Kontext wëlle mir drop hiweisen, dass de Ressort vum Mëttelstand virun 10 Joer, als ee vun den 
Éischten, de Wee vun der Digitalisatioun ageschloen huet. Et ass dofir intéressant ze analyséieren, wéi 
sech d'online-Ufroen a Saachen Handelsermachtegung entwéckelt hunn.

Joer
- .i „ , ... i .i. t"..

" Pabeier-Dossieren 4 507 4131 4 621 4109 4 261 3 727 4 026 4 896 4 944

Digital-Dossieren 2 536 584 349 361 606 1117 1307 1692

Total 4 509 4 667 5 205 4 458 4 622 4 333 5143 6 203 6 636

Den Undeel vun den Dossieren, déi iwwert den digitale Wee beim "Service des autorisations 
d'établissement" vun de Classes moyennes erakommen, geet vu Joer zu Joer an d'Luucht an entwéckelt 
sech an déi richteg Richtung. Et gesait een awer och, dass ee groussen Deel nach ëmmer op Pabeier 
erakënnt. Eng vun der Erkiarungen heifir ass, dass een ausiannesche Betribs-Grënner, dee sech zu 
Lëtzebuerg neier léisst, sech an de seelenste Fall um Guichet.lu kann digital identifizéieren. Dës 
Dossiere ginn dofir weiderënnert Pabeierformat erageschéckt.

Wat d'Dauer vun der Prozedur betrëfft, huet de Service des autorisations d'établissement virun e puer 
Joèr nach ronn 3 Woche gebraucht fir een Dossier ze verschaffen. Haut si mir bei engem Delai vu maximal 
5 Deeg ukomm (ëmmer virausgesat dass den Dossier komplett ass).



'Nieft der Prozedur vun der Handelsermachtegung kënnen nach aner Prozeduren an d'Spill kommen. 
D'Unzuel vun dësen anere Prozeduren ass allerdéngs ofhangeg vu ville Variabelen. Dofir ass 
d'Gesamtdauer vun den administrativen Démarché vu Fall zu Fall verschidden a kann net op eng eenzeg 
Zuel reduzéiert ginn. Stellvertriedend fir déi sëlleche verschidde Situatiounen wëlle mir just 2 Fall 
ervirhiewen, déi dës Ausso illustréieren;

1. Gëtt eng Aktivitéit am eegene Numm ausgeüübt, brauch een net bei de Notaire ze goen, fir seng 
, Statuten opzesetzen. Wann een aw/er zum Beispill eng Kapital-Geselischaft grënnt, muss ee bei de

Notaire goen a seng Statuten am Handelsregester androen. D'Dauer vun de Prozeduren ass 
logescherweis net identesch.

2. Wann d'Aktivitéit vun engem Betrib en Impakt op d'Ëmwelt huet an eng Autorisatioun Commodo- 
Incommodo muss ugefrot ginn, ass d'Dauer vun de Prozeduren doduerch aus verstandlechen an 
och berechtegte Grënn dâitlech méi laang.

Wann een elo a\wer d'Beispill vun enger einfacher kommerzieller Aktivitéit hëlt, déi am eegene Numm 
ausgeüübt gëtt, a wou keng weider Prozeduren néideg sinn (Beispill: Ëmsaz vu manner wéi 30.000 € an 
dem Regimm vun der Franchise bei der TVA / Revenu vu manner wéi 1/3 vum Mindestloun an enger 
Dispens bei der Sécurité sociale), da sinn d'Prozeduren op ee Minimum beschrankt. Fairerweis muss een 
awer och soen, dass am Fall vun enger "exploitation en .nom propre", den Demandeur seng 
Handelsermachtegung muss selwer op de CCSS siche goen. Dass hei keng digital Léisung ugebuede gëtt, 
ass als sënnvolle "garde-fou" ze gesinn, well sou séchergestallt ass, dass den Demandeur och an déi richteg 
Keese mat de richtege Sozialversécherungen ageschriwwe gëtt. Wéinst der Komplexitéit vun dëser Etapp 
an den extrem groussen Implicatiouhen op d'Sozialversécherung vun de Leit, ass et vu Virdeel hei de 
physesche Kontakt vum Demandeur mat der Administratioun baizebehalen. An dësem Fall leie mir bei 
enger Gesamtdauer vu 5 Deeg an d'Grënnungskaschte belafen sech an deem Fall op 24 €.

D'Regierung ass permanent beméit fir d'Prozeduren esou effizient wéi méiglech ze halen. Wann et awer 
drëms geet fir d'Sécherheet vun de Mataarbechter, der Ëmwelt an dem Verbraucher ze garantéieren, 
steet de Staat allerdéngs och an der Flicht a muss déi néideg Iwwerpréiwunge maachen, éier eng 
Autorisatioun ausgestallt ka ginn.

Et geet awer net eleng duer d'Prozeduren online ze erméiglechen: et muss een d'Betriber och begleeden. 
A fir d'Betriber um Wee vun der Digitalisatioun ze begleeden, waert ee 5. Plan d’action fir de Mëttelstand 
lancéiertginn. An deem Plan d'action gëtt een daitleche Fokus op d'Digitalisatioun gesaat mam Zil ënnert 
anerem, dass d'Betriber an Zukunft nach méi Prozeduren online duerchféieren.

Lëtzebuerg ka sech de Numm als "Start-up Nation" awer net eleng duerch d'Vitesse an d'Digitalisatioun 
vu senge Prozedure verdéngen. Well ee Betribs-Grënner stellt sech extrem vill a komplex Froen. Dofir ass 
etgrad sou entscheedend, déi néideg Ulafstellen ze offréieren, wou bien eng professionell Berodungfënnt 
fir sou déi richteg Decisiounen ze treffen. Nieft der Plattform vum Guichet.lu spillen och vill aner Acteuren 
eng wichteg Roll wéi z.B d'House of Entrepreneurship bei der Begleedung vum Client, de "Contact 
Entreprise" vun der Chambre des Métiers fir d'Formalitéiten am Numm vum Client ze maachen, 
d'Luxinnovation bei der Begleedung vun enger Start-up oder och nach d'House of Start-ups fir d'Acteuren 
aus dem Secteur zesummen ze bréngen. An dëst si just e puer Beispiller vun Ulafstelle wou de Betribs-



)

Grënner konkret berode gëtt. Et ass d'Zesummespill tëschent dëse villen Elementer, mat deem mir 
Lëtzebuerg grouss op der Landkaart placéieren.

E Congé sans solde vu sechs Méint fir zukünfteg Existenzgrënner'nom schwedesche Modell, wéi vum 
Deputéierten ugesch\wat, ass net am Regierungsprogramm virgesinn a gëtt och aktuell net thematiséiert 
um Niveau vun der Regierung.
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