
Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro 
n° 6604 vum 4. August 2022 vum Här Deputéierten Marc Goergen. 

Den honorabelen Deputéierte freet Prezisiounen iwwert de méiglechen Handel mat 
personaliséiert Plackennummer. 

Grondsätzlech soll vermidde ginn datt iergendwellechen Handel mat Plackennummere kéint 
bedriwwe ginn. Aus dësem Grond ass déi national Reglementatioun och relativ strikt doranner, 
wéi Placke kënne vun enger Persoun op eng aner Persoun transferéiert ginn. 

Wéi an der Äntwert op parlamentaresch Fro n°6603 beäntwert, ginn et zwou Zorte vu 
Plackennummeren. Déi Plackennummeren déi aus der sougenannter “série courante” kommen 
an déi personaliséiert Plackennummeren, déi vun enger Persoun no hirem perséinleche Choix 
ugefrot gouf. Oft ass et esou, datt besonnesch bei personaliséierten Nummeren, wourënner och 
déi 4- a 5-stelleg Plackennummere falen, vill Demande virleien. Eng besonnesch grouss Nofro 
besteet tatsächlech fir 4-stelleg Nummeren, wat sech duerch eng grouss Waardelëscht 
manifestéiert. Fir hei sämtlech Tentative vun engem Handel vu Plackennummeren, ze 
ënnerbanne gesäit Gesetzgebung verschidden Dispositioune vir. 

Prinzipiell kann eng Persoun vun enger personaliséierter Plackennummer beim Verkaf respektiv 
beim Ofmelle vun engem Gefier op seng perséinlech Plackennummer verzichten, an esou et dem 
neie Besëtzer erméiglechen d’Gefier mat dëser Plackennummer nees ze immatrikuléieren. Mécht 
den alle Besëtzer dëst net, fält déi Plackennummer fir 3 Joer a säi sougenannte “garde plaque” a 
kann dann benotzt gi fir een anert Gefier op Basis vun dëser Nummer unzemellen. 

Bei de 4-stellegen Nummeren, wou déi beschriwwe laang Waardelëscht besteet, verhält sech dat 
aneschters. Esou kann eng Plackennummer net einfach vun enger Persoun op eng aner 
iwwerdroe ginn andeems op déi Nummer beim Ofmelle vum Gefier verzicht gëtt. Dës 4-stelleg 
Plackennummer géif am Fall vun engem Verzicht automatesch un déi éischt Persoun vun der 
Waardelëscht goen. Domadder soll séchergestallt ginn dat d’Distributioun vun de 4-stellege 
Plackennummeren, déi am meeschte gefrot sinn, a just an enger klenger Quantitéit disponibel 
sinn, eenheetlech erfollegt. 

Et sief awer ze betounen, datt et zu dëser Prozedur eng Ausnam gëtt. Am Fall vum Verscheede 
vun enger Persoun, déi ee Gefier mat enger 4-stelleger Plack op sech ugemellt hat oder och mat 
enger anerer personaliséierter Plackennummer, kann den Iewe vum Gefier d’Plackennummer 
mat iwwerhuelen an den Auto mat dëser Plackennummer umellen. Dëse Prinzip applizéiert sech 
och beim Kaf vun engem Oldtimer wann den ale Propriétaire op seng 4-stelleg Plack verzicht. 

Lëtzebuerg, den 6. September 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch 
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