
Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro 
n° 6603 vum 4. August 2022 vum Här Deputéierten Marc Goergen. 

Den honorabelen Deputéierte freet Prezisiounen iwwert personaliséiert Plackennummer déi 
kënnen am Grand-Duché benotzt ginn. 

Grondsätzlech kritt all Gefier bei senger Umeldung eng eendeiteg Nummer aus der sougenannter 
“série courante” zougewisen a gëtt domadder fir Notzung op den ëffentleche Stroossen 
identifizéiert. Dës Nummer bleift, konform zum Artikel 23 vum “Règlement grand-ducal modifié 
du 26 janvier 2016 relatif à la réceptioun et l’immatriculatioun des véhicules routiers“ op dem 
Gefier attribuéiert bis datt dëst Gefier endgülteg aus der Circulatioun geholl gëtt. Dëst ass als 
generelle Prinzip vun der Attributioun vun Immatrikulatiounsnummeren ze gesinn. 

Am Fall wou eng Persoun allerdéngs eng personaliséiert Nummer ufreet, kann dës Persoun no 
deem Datum, wou se den Accord vun der SNCA krut huet, fir dës Nummer kënnen ze notzen, 3 
Joer laang dës Plackennummer fir eng Immatrikulatioun vun engem Gefier gebrauchen. Gëtt ee 
Gefier op Basis vun esou enger personaliséierter Nummer ugemellt, esou bleift dës am Fall vun 
der Ofmeldung net um Auto attribuéiert, mee dës Plackennummer fält erëm fir 3 Joer an de 
sougenannte “garde plaque” vun der jeeweileger Persoun, déi dës Nummer fir eng weider 
Immatrikulatioun notze kann. 

Deemno muss ee kloer tëschent dësen zwee Systemer ënnerscheeden. Am generelle System ass 
d’Plack op d’Gefier attribuéiert a bleift iwwert d’Notzungsdauer, oder esou laang dëst Gefier net 
op Basis vun enger personaliséierter Nummer ugemellt gëtt, op dem Gefier attribuéiert. Am Fall 
vun enger personaliséierter Plackennummer fält dës no all Ofmeldung vun engem Gefier fir 3 
Joer zeréck bei den ale Proprietär oder Detenteur vum Gefier. 

Een einfache Wiessel vun enger Plackennummer op engem immatrikuléierte Gefier ass net 
méiglech an ëmmer un eng Umeldung vun engem Gefier gebonnen. Dëst aus deem einfache 
Grond, datt ee Gefier, wéi am generelle Prinzip och virgesinn, soll eendeiteg iwwert seng 
Notzungsdauer identifizéierbar sinn, an net zu all Moment seng Identifikatioun ka geännert ginn, 
just well de Besëtzer eng aner Plackennummer wëll op sengem Gefier hunn. Dësen Zäitraum vun 
der Identifikatioun ass bei der Notzung vun enger personaliséierter Plackennummer op d’Zäit 
limitéiert wou den Auto op déi jeeweileg Persoun ugemellt ass. 

An dësem Zesummenhang bleift allerdéngs ze ënnersträichen datt de Prinzip vum Plackewiesel 
allerdéngs fir Plackennummeren déi nom ale Format ausgestallt goufen, zu all Moment ouni eng 
Ofmeldung vum Gefier méiglech ass, woubäi de Proprietär oder Detenteur an deem Fall muss 
een neien Immatrikulatiounszertifikat ufroen. Dëst ass iwwert eng spezifesch 
Iwwergangsbestëmmung aus dem uewen ernimmte Reglement méiglech. 
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Och am Zesummenhang mat 4-stellegen a 5-stellege Placken, déi grondsätzlech als 
personaliséiert Plackennummeren unzegesinn sinn, gëllt dëse Prinzip, woubäi laut dem uewe 
genannte groussherzogleche Reglement dës Placken, wann d’Nofro ze grouss ass, an der 
Reiefolleg verdeelt gi wéi d’Ufroe bei der SNCA era kommen. Tatsächlech ass et esou, datt, wéi 
och am Interview vum 27 Juli 2022 mat dem RTL “Sécherheetsrisike bei Nummereschëlder kéinte 
geschwë behuewe ginn” präziséiert, datt bei de 4-stellege Placken eng gréisser Waardelëscht 
existéiert. 

Aktuell sinn all 4-stelleg Placke verginn a ronn 4.500 Leit stinn op der Waardelëscht fir esou eng 
Nummer ze kréien. Dës Plackennummere ginn a Funktioun vun de Placken déi fräi ginn un d’Leit 
op der Waardelëscht verginn, woubäi am Joer ronn 185 Plackennummere nei attribuéiert ginn. 

Bei de 5-stellege Placken ass Disponibilitéit méi grouss an et huet nach keng Waardelëscht misse 
opgesat ginn. Esou waren op den Datum vum 11. August 2022 nach 23.006 Placke fräi, woubäi 
6.874 Placken op Gefierer attribuéiert waren, déi virum 31.12.1974 ugemellt goufen, an 39.125 
op Gefierer, déi no dem 1.1.1975 ugemellt goufen. Zousätzlech dozou sinn aktuell 20.995 5-
stelleg Nummere vu Persoune reservéiert an net op engem Auto genotzt. 

Wat d’Opdeelung vun der gréisster Unzuel vu Gefierer déi mat enger 5-stellege Placken ugemellt 
sinn ugeet, esou ka festgehale ginn datt déi Matricule mat der gréisster Unzuel 255 Gefierer 
ugemellt huet. Zesummen hunn déi 5 Matricule mat der gréisster Unzuel vu 5-stellege Placke 629 
Gefierer ugemellt. 

Och wa vill Leit sech vir 4-stelleg Placken interesséieren, ass et net geplangt aner Formater vun 
Zuelen- a Buschtawekombinatiounë, wéi déi aktuell bekannten anzeféieren. Et si genuch Placke 
mat sämtleche Kombinatiounen disponibel an dowéinst si komplett personaliséiert Placken net 
virgesinn. Dëst och well de Verwaltungsopwand däitlech méi grouss wäert si mat esou Placken. 
Eleng Filtersoftware fir ze vermeiden datt Placken an den Ëmlaf kommen, déi diffaméierent 
kéinten sinn, wier, bedéngt duerch déi grouss kulturell Diversitéit am Grand-Duché schwéier 
ëmsetzbar a géif enger kontinuéierlecher Aktualiséierung ënnerleien, déi mat héijem Opwand 
verbonne wier. 

Lëtzebuerg, den 6. September 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch 


	6603
	qp_6603_04-08-2022_réponse_2155538



