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------M Lëtzebuerg, den 07/03/2019

Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, dës 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 
dobài net nëmmen neie Start-ups mat innovative Produiten zegutt kommen, mee allgemeng nei Entreprisen 
ënnerstëtzen. Et dàerf ee schliisslech net vergiessen, dass och Persounen, déi sech mat traditionelle Produiten an 
Déngschtieeschtunge seibststànneg maache wëllen, wéi bspw. am Berâich 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, 6'autorisation d'établissement an
d'Umeldung bei der CCSS7TVA) 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. Wàert d'Regierung esou e Congé
aféieren, fir den individuelle finanzielle Risiko, dee mat enger Firmëgrënnung verbonnen ass, ze dàmpfen, fir 
esou en zousâtziechen Ureiz zur Seibststânnegkeet ze schafen?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven 
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 07 mars 2019

Objet : Question parlementaire n° 465 du 07.03.2019 de Monsieur le Député Sven Clement - 
Création d'entreprise

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

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg 
Tél.; (-t-352) 466 966-1 I Fax: (-t-352) 22 02 30 

www.chd.lu


