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Réponse commune de Monsieur le ministre de l’Économie, Franz Fayot, et de Madame la ministre 
des Finances, Yuriko Backes, à la question parlementaire n°5913 du 10 mars 2022 de Monsieur le 
Député Roy Reding au sujet des dividendes de la part de POST Luxembourg 

 
De Staat kritt vu POST Lëtzebuerg all Joer Dividenden, déi sech op den Exercice vum Joer virdru 
bezéien. Fir d‘Exercicë vun 2013 bis 2020 goufe folgend Dividenden ausbezuelt : 

2013 20.000.000 € 
2014 20.000.000 € 
2015 20.000.000 € 
2016 20.000.000 € 
2017 20.000.000 € 
2018 20.000.000 € 
2019 20.000.000 € 
2020 14.000.000 € 

 

Den Artikel 46(2) vum ëmgeännerte Gesetz vum 10. August 1992 (Loi modifiée du 10 août 1992 
portant création de l’entreprise des postes et télécommunications) leet fest, wat mam Gewënn vu 
POST Lëtzebuerg geschitt. Ee bestëmmten Deel vum Gewënn muss all Joer an e Fong transferéiert 
ginn aus deem d’Investissementer vu POST Lëtzebuerg finanzéiert ginn. Doriwwer eraus gëtt et en 
Accord mat der Regierung, dass d’Liquiditéite vu POST Lëtzebuerg och bei de Berechnunge vun 
Dividende  berécksiichtegt ginn. Dat alles bestëmmt also, wéi vill Dividenden de Staat all Joer vu POST 
Lëtzebuerg kritt.  

POST Lëtzebuerg erfëllt ganz vill Missiounen “d’intérêt public”. Wéi eng dat sinn gëtt entweder iwwert 
Gesetz (Service universel) oder iwwert Konventiounen, sougenannte “SIEG” (Service d'intérêt 
économique général) festgeluecht. Dem Gesetz vum 26. Dezember 2012 iwwert d’Postservicer no, 
gehéiert d’Bedreiwe vu Postbüroen net zu esou enger Missioun.  

Bei all hiren Aktivitéite muss d’POST sech engem staarke konkurrenziellen a reguléierten Ëmfeld 
stellen, dofir muss de Betrib och no privatwirtschaftleche Krittäre gefouert ginn. Dat verhënnert awer 
net, datt d’POST hir Roll am Respekt vun hirer sozialer Verantwortung erfëllt, an hiren Engagement 
dofir wäit iwwert eng reng ekonomesch Approche eraus geet. 

 

Luxembourg, le 14/04/2022 

Le Ministre de l'Économie 

(s.) Franz Fayot 
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