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Hâr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, 
des parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Finanzen, Héichschoul a Fuerschung & 
Wunnéngsbau weiderzeleeden.

Heimat géif ech gàren op meng mëndlech Fro aus der Chamberssitzung vum 11. Februar 
zréckkommen. Meng Fro war, ob den Hâr Finanzminister bereet wier, een Inventaire vun 
den Entreprisen, Sociétés de portefeuille, Sociétés d'investissements an ail anere 
Konstrukter, déi keng „personne physique" sinn an zu Lëtzebuerg am Besëtz vu Grond 
Oder Immobilië sinn ze ënnerbreeden - dat ganzt op Basis vun de Kadasterdonnéeën. 
D'Kadasterdonneeën sinn am Prinzip ëffentlech zougânglech an et wâr fir den Eenzelen 
eng Sisyphusaarbecht fir ail dës Donnéeên eenzel unzefroen an ze bezuelen. Dowéinst 
wier et méi einfach, wann den zoustànnege Ministère dem LISER an/oder dem 
Observatoire de l'Habitat dës exhaustiv Lëscht géif zur Verfügung stellen, op Basis vun 
dâr kéint eng Etüd ausgeschafft ginn, déi d'Besëtzverhâltnesser um Logementsmarché 
zu Lëtzebuerg genee kéint opzeechnen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Hâr Finanzminister, wiert Dir bereet dem LISER an/oder dem Observatoire de 
l'Habitat de genannten Inventaire zur Verfügung ze stellen? Wa net, finwat net?

2. Hâr Minister fir Logement, wiert Dir bereet dem Observatoire de l'Habitat d'Missioun 
ze ginn eng Analyse vun de Besétzverhâltnesser um Logement- an Terrainsmarché 
duerchzeféieren?

3. Hâr Minister fir Héichschoul a Fuerschung, wiert Dir bereet dem LISER d'Missioun 
ze ginn eng Analyse vun de Besétzverhâltnesser um Logement- an Terrainsmarché 
duerchzeféieren?

4. Dir Hâre Ministère fir Finanzen, Logement, Héichschoul a Fuerschung, wiert Dir 
bereet, a Concertatioun tëscht dësen drâi Ministèren, déi genee Modalitéite vun 
enger Etüd iwwert Besétzverhâltnesser um Logement- an Terrainsmarché ze 
diskutéieren an dann an Optrag ze ginn?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven 
Député
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
p.a. Service Central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 LUXEMBOURG

Référence : 830xfe710

Luxembourg, le 11 mars 2020

Concerne : Question parlementaire n* 1870 du 13 février 2020 de Monsieur le Député Sven 
Clement concernant l'inventaire des entreprises possédant des biens immobiliers 
au Luxembourg sur la base de données cadastrales

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire 
sous rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre des Finances,

TPierre GRAMEGNA

3. rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg Fax (+352) 247-92625 1-2931 Luxembouig

minîstere-finances@fi.etat.lu
www.etat.lu



Gemeinsam Antwert vum Finanzminister, Pierre Gramegna, vum Minister fir Héichschoul a 
Fuerschung, Claude Meisch, a vum Wunnengsbauminister, Henri Kox, op d'parlamentaresch Fro 
N“ 1870 vum honorabelen Deputéierte Sven Clement zum Sujet vun de Besëtzverhâltnesser um 
Immobiliëmarché

Am Kader vun de Besëtzverhâltnesser um Immobiliëmarché ginn eng Rei Froen iwwer eng méiglech 
wëssenschaftiech Etüd gestallt.

Am Februar 2019 huet den Observatoire de l'Habitat eng éischt Etüd zum Thema vun de 
Besëtzverhâltnesser verëffentlecht^ Zu glaicher Zait krut de USER am Kader vum Observatoire de 
l’Habitat vum Wunnengsbauministère den Optrag, dës Etüd weiderzeféieren an ze verdéiwen, fir e 
besseren Iwwerbléck ze kréien, wéi sech d'Konzentratioun vum Immobiliëbesëtz an de leschte Joren 
zu Lëtzebuerg entwéckelt huet. Den Optrag bezitt sech esouwuel op den Immobiliëbesëtz vu 
Privatpersoune wéi och vu Geselischaften.

Deementspriechend goufen déi dofir néideg Donnéeë beim Kadaster ugefrot. Am Moment gëtt 
gekuckt, ob an ënnert wéi enger Form dës Informatiounen am Respekt vun de gesetzleche 
Bestëmmungen zum Schutz vu perséinlechen Donnéeë kënnen zur Verfügung gestallt ginn.

Fir déi gefroten Donnéeën a Statistiken ze generéieren a well d'Publicité foncière net als statisteschen 
Outil ugeluecht ass, muss gekuckt ginn ob de Kadaster och mat den néidegen techneschen 
Applicatiounen équipéiert ka ginn. An deem Kontext schafft d'Administratioun ganz enk mam CTIE 
zesummen.

Parallel muss eng weider Etüd iwwer d'Konzentratioun vum Immobiliëbesëtz och de Bénéficiaire 
économique vun de Geselischafte mat a Betruecht zéien. Am anere Fall géife wesentlech Aspekter 
ignoréiert ginn, besonnesch dann, wann Immobiliëbesëtz an engem Grupp iwwert méi Geselischafte 
verdeelt ass.

De Sujet, deen den honorabelen Deputéierte uschwatzt, gëtt aiso ganz enk mat de concernéierten 
Partien studéiert an d'Recherchen waerten och an Zukunft weidergefouert ginn. D'Etüd waert och 
kënnen am Kader vun der Konventioun tëschent dem Wunnengsbauminister an dem LISER realiséiert 
a finanzéiert ginn.

* La Note nr. 23 de l'Observatoire de l'Habitat : Le degré de concentration de la détention du potentiel foncier 
destiné à l'habitat en 2016


