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Antwert vum Har Lex Delles, Minister fir Tourismus, op déi parlamentaresch Fro n°2469 vum 

2. Juli 2020 vum éierbaren Députéierten Marc Goergen 

De 50-Euro-lwwernuechtungsbong ass eng Mesure vum Plan de relance "Neistart Lëtzebuerg" fir déi 

national Wirtschaft an den Tourismussecteur ze ënnerstëtzen. Dëse Bang ka vu Frontalieren a Residenten 

iwwer 16 Joer an enger lwwernuechtungsstruktur zu Lëtzebuerg ageléist ginn. lnsgesamt krute ronn 

730.000 Persounen en 50-Euro-lwwernuechtungsbong zougeschéckt, dës an Zesummenaarbecht mam 

"Registre National des Personnes Physiques" an dem "Centre commun de la sécurité sociale". Den Artikel 

6, Punkt 1. e) vum "Règlement général sur la protection des données" rechtfaerdegt dës Virgoensweis, 

well explizitt virgesinn ass, datt "le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des 

conditions suivantes est remplie: e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt 

public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.'' Des 

Weideren huet d"'Commission du registre national" e favorabelen Avis zu der Notzung vun Donnéeën am 

Kontext vum 50-Euro-lwwernuechtungsbong ginn. 

Doduerch, datt d'Bonge per Courrier verschéckt goufen, gëtt séchergestallt, datt eng gréisstméiglech 

Unzuel vu Leit de Bang och kréien an dat ouni musse selwer aktiv ze ginn. Eng Opt-ln-Prozedur war fir de 

Bierger méi komplizéiert gewiescht an et hatt missen en Outil ·informatique geschaaft ginn, fir 

d'Verdeele vun de Bongen ze organiséieren. 

D'Prozedur fir de Bang anzeléisen ass onkomplizéiert. De Client bucht sain Openthalt an informéiert den 

Hotelier, dass en sai Bang wëll benotzen. Beim Bezuele vun der Rechnung, gëtt de Client dem Hotelier de 

Bang. Um Bang befannen sech 2 verschidde QR-Coden: 1. De QR-Code "GouvCheck": Fir d'lwwerpréiwung 

vun der Echtheet vum Bang. An deem QR-Code stinn an digitaler Form déi Donnéeën, déi och op de Bang 

geprint sinn, d.h. de Code vum Bang, de Numm, de Virnumm an de Gebuertsdatum vum Besëtzer vum 

Bang; 2. De QR-Code "Code": Dee Code déclenchéiert, dass den Hotelier 50€ iwwerwise kritt. Den Hotelier 

scannt mat sengem Smartphone a mat der GouvCheck-App de GouvCheck-QR-Code an iwwerpréift 

d'Resultat mat den lnformatiounen, déi um Bang stinn. Den Hotelier scannt mat sengem Smartphone a 
mat der Letzshop-App de Letzshop- QR-Code an dréit d'Nummer vun der Clientsrechnung an der App an. 

Den Hotelier zitt dem Client 50€ vun der Rechnung of an den Hotelier kritt vu Letzshop 50€ iwwerwisen. 

Et wier technesch méiglech, nozevollzéie wéi e Bang wéini a wou ageléist gouf. Deen Traçage ass awer 

net noutwendeg. Weder fir dass de Bang ka benotzt ginn, nach fir dass den Hotelier d'Valeur vum Bang 

ausbezuelt kritt. Aus deem Grond gëtt deen Traçage net gemaach. Fir datt den Hotelier déi Zomm 

iwwerwise kritt, déi him zousteet, gëtt festgestallt, wéi vill Bongen an deenen 

eenzelen Hebergementsbetriber ageléist goufen. Et gëtt net analyséiert wéi eng Bongen, datt dat waren. 

D'Unzuel vu Bongen, déi waerte bis Ënn vun dësem Joer ageléist ginn, kann zum aktuellen Zaitpunkt nach 

net virausgesot ginn. 
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