
 
 
 
 

  Groupe parlementaire 

ADR – Groupe parlementaire                     25, Ënneschtgaass · L-2240 Lëtzebuerg Tel. : (+ 352) 463742 

Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 
 

Lëtzebuerg, de 24. Mäerz 2022 
 

Här President, 
 
esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm 
Finanzminister an den Här Policeminister weiderzeleeden. 
 

An de leschte Jore koum et zu Lëtzebuerg ëmmer rëm zu Iwwerfäll op Bancomaten, bei deenen 
d’Täter dës Nuets gesprengt hunn, fir Zougrëff op déi entspriechend Fongen ze kréien. Elleng 
an de leschten Deeg koum et zu zwou weideren Attacken.  
  
An deem Zesummenhang géife mir der Regierung gär dës Froe stellen:  
 

1) Kann d’Regierung eng Tabell presentéieren, déi regruppéiert wéi vill där uewe 
beschriwwen Sprengattacken op Bancomaten an de Joren 2018 bis 2022 jeeweils 
insgesamt stattfonnt hunn a wéi eng Uertschafte betraff waren?  

2) Wéi oft hunn dës Attacke Finanzinstituter betraff, déi ënnert dem Statut vu engem 
Etablissement Public constituéiert sinn? Wéi oft huet et sech em Privat 
Etablissementer gehandelt?  

3) D’Lëtzebuerger Wort schwätzt an engem Artikel vum 19. Mäerz dovun, datt et sech 
bei den Täter ëm “gut organisierte Banden” handelt. Wéi eng Erkenntnesser leien der 
Regierung vir, ob dës Banden aus dem Ausland operéieren? Léisst sech dat nämmlecht 
Muster vun Attacken och am Ausland beobachten, oder handelt et sech ëm en 
nationale Phenomen? Wéi wäit schafft d’Police hei mat auslännesche 
Partnerinstitutiounen zesummen?  

4) Wéi déi laang Serie vu Widderhuelunge weist, ass de finanziellen Ureiz fir sou Attacke 
fir d’Täter nach ëmmer ganz héich. Wéi eng Zomm gouf bäi dësen Attacken 
duerchschnëttlech geklaut? Wéi eng Moossname gi geholl, fir datt déi Fongen sech 
automatesch zerstéieren? Wéi eng zousätzlech Sécherheetsmoossname kënnen 
d’Banken huelen, fir sou Iwwerfäll finanziell méi onattraktiv ze maachen? Kënnen si 
dës Zousazkäschte steierlech ofsetzen, dëst besonnesch, well de Staat d’Sécherheet 
an deem Beräich net méi garantéiere kann?  

5) Wéi hunn sech d’Primme vun den Assurance fir Bancomaten an de Joren 2018 bis 
2022 opgrond vun deenen Attacken entwéckelt? Wéi een Impakt haten dës potenziell 
Zousazkäschten op d’Rentabilitéit vu Bancomaten, déi vu Banken an der ëffentlecher 
Hand bedriwwe ginn?  

6) Kann d’Regierung eng Tabell presentéieren, déi regruppéiert, wéi vill vun dëse 
Bancomaten duerno nees installéiert goufen an a wéi vill Fäll de Betrib agestallt gouf? 
Kann d’Regierung preziséieren, ob et sech jeeweils ëm en ëffentlech oder privat 
Etablissement gehandelt huet? 
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7) Kann d’Regierung matdeelen, wéi wäit déi onkomplizéiert Versuergung mat Boergeld, 

besonnesch a ländleche Wunngéigenden ënnert dësen Ëmstänn nach garantéiert ass? 
 

Mat déiwem Respekt, 
 
 
 
 

     
Fernand Kartheiser         Fred Keup  
Deputéierten          Deputéierten 



 
 

 
Äntwert vun der Finanzministesch Yuriko Backes a vum Minister fir bannenzeg Sécherheet 
Henri Kox op d’parlamentaresch Fro n° 5984 vum 24. Mäerz 2022 vun de honorabelen 
Deputéierten Fernand Kartheiser an Fred Keup 
 
 
Den honorabelen Deputéierten fënnt d’Äntwert op seng éischt zwou Froen an der Tabell hei drënner. 
 

ATTAQUES  DISTRIBUTEURS A BILLETS / DAB 

1 POST NIEDERANVEN 2018 
2 BIL HEIDERSCHEID 2018 
3 BGL HOSINGEN 2018 
4 BCEE WINCRANGE 2019 
5 CRR REMICH 2019 
6 POST MERSCH 2019 
7 CRR WEISWAMPACH 2020 
8 BIL GREVENMACHER 2020 
9 BGL POMMERLOCH 2020 

10 CRR WORMELDANGE 2020 
11 CRR WINCRANGE 2021 
12 POST BASCHARAGE 2021 
13 BGL BNP BASCHARAGE  2022 
14 POST ESCH/SAUER 2022 

 
De Phänomen vun de Bancomat-Sprengungen ass, wéi dat schonn an der Äntwert op d’parlamentaresch 
Fro n° 5965 vum 22. Mäerz 2022 erkläert gouf, scho méi laang an de Nopesch-Länner bekannt an d’Police 
schafft ganz enk am Ermëttlungsberäich esou wéi an der Präventioun mat hiren auslännesche Kollegen 
zesummen. De Modus Operandi ass am Ausland an hei am Land ähnlech.  
 
Aus ermëttlungstechnesche Grënn kënne keng chiffréiert Informatiounen zu de geklauten Zommen 
matgedeelt ginn. De materielle Schued ass bei de meeschten Attacken allerdéngs héich.  
 
Et gëtt an dësem Kontext nach emol op d’Äntwert op d’parlamentaresch Fro n° 5965 vum 22. Mäerz 2022 
verwisen, wou erkläert ass, dass d’Police säit Joeren an permanentem Kontakt mat der Banken-
Associatioun ABBL steet, an regelméisseg de “Protocole d’accord sur la sécurité dans les banques” 
adaptéiert gëtt. De nationale Präventiouns-Service vun der Police mécht Recommandatiounen iwwert déi 
verschidde Méiglechkeeten, wéi een e Geld-Automat séchere kann, an dat an enker Zesummenaarbecht 
mat der ABBL.  
 
Des Weideren ass ze bemierken, datt et keng zentraliséiert Erfassung vun der Ouverture voire Schléissung 
vun Bankautomaten gëtt.  
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Méi allgemeng ass awer ze bemierken, datt en Deel vun den Bancomaten, déi sait 2018 gesprengt goufen 
erem opgemach hunn an anerer net. D’Grënn fir d‘Re-Ouverture oder definitiv Schléissung vun 
Bankomaten ginn vun de Banken op base vun enger ganzer Rei Critèren geholl. Dës sinn onofhängeg 
Décisiounen vun de verschiddenen Banken, a sinn net ausschliesslech op d’Sprengung vun Bancomaten 
zeréckzeféieren. D’Primme vun den Assurance fir Bancomaten sinn kommerziell Informatiounen, déi der 
Regierung net virleien.  

Zum Schluss ass ze bemierken, datt zu Lëtzebuerg d’Zuel vu Bancomaten 2020 bei 107 Stéck pro 100.000 
Erwuessener louch, wat wait iwwert der Zuel an der Euro-Zone lait, wou ronn 64 pro 100.000 Erwuessener 
vun der Weltbank gezielt ginn. Zu Lëtzebuerg ass dës d’Zuel och iwwert, déi leschten 15 Joer relativ 
konstant bliwwen. 

 

 

Lëtzebuerg, den 25. Abrëll 2022 

         D‘Finanzministesch 

(s.) Yuriko Backes 

  

 


	5984.pdf
	qp_5984_24-03-2022_réponse_2153888.pdf



