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Na 21 uur onderhandelen heeft de CSU/CDU-SPD coalitie op 3 juni overeenstemming bereikt over 
het grootste conjunctuurpakket uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland. Dat de 
belangrijkste handelspartner van Nederland (handelsvolume in 2019 190 miljard euro), een dergelijk 
pakket aangenomen heeft, is ook voor Nederland van belang. Niet alleen vanwege de economische 
verbondenheid met Duitsland, maar ook omdat het pakket aanknopingspunten biedt voor nadere 
Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van energie- en klimaatbeleid (waterstof), 
innovatiebeleid, mobiliteitsbeleid en op het gebied van volksgezondheid.  

Hoofdlijnen coalitieakkoord 

Het conjunctuurprogramma van de coalitie bevat uiteenlopende maatregelen op de volgende 
terreinen: 

• Lastenverlichting voor burgers en bedrijven: tijdelijke verlaging btw van 19% naar 16% in de 
tweede helft van 2020, stabilisatie sociale verzekeringspremies op maximaal 40%, verlaging 
stroomkosten (EEG-Umlage), fiscale afschrijvingsmogelijkheden verruimen, fiscale 
verruiming voor participatie werknemers in startups, aanpassing faillissementswetgeving, 
overheidsinvesteringen vervroegen en aanbestedingstermijnen waar mogelijk verkorten en 
agenda voor betere wetgeving (ook Europees); 

• Financiële steun voor burgers en bedrijven: regeling voor arbeidstijdverkorting na 1 januari 
2021, programma voor overbruggingsfinanciering voor zwaar getroffen sectoren voor drie 
maanden, vereenvoudigde toegang tot de bijstand, ondersteuning maatschappelijke 
ondernemingen, culturele instellingen, bosbeleid en dierenwelzijn; 

• Financiële tegemoetkoming aan deelstaten en gemeenten: Compensatie gemeenten voor 
extra kosten bijstand, compensatie teruggang gemeentelijke belastingen, 
subsidieprogramma voor gemeentelijk klimaatbeleid voor armere gemeenten, vergoeding 
door Bondsregering voor ondersteuning gemeentelijke vervoersbedrijven door gemeenten 
en deelstaten, kredietversterking overheidsbedrijven en maatschappelijke ondernemingen, 
investeringen in sportaccommodaties; 

• Gezins- en jeugdbeleid: verhoging kinderbijslag met 300 euro per kind, vergroting capaciteit 
kinderopvang, uitbouw naschoolse opvang, ondersteuning alleenstaande ouders, versterking 
leer-werkomgeving jongeren; 

• Innovatiebeleid: fiscale aftrek voor onderzoek- en innovatie uitgaven met terugwerkende 
kracht verruimd, medefinancieringspercentages voor bedrijven bij toegepast onderzoek van 
niet-universitaire onderzoeksinstelling verlaagd, projectgebonden onderzoek en innovatie 
financieel verruimd; 

• Mobiliteitsbeleid: motorrijtuigenbelasting sterker verbonden aan CO2-uitstoot, 
innovatiepremie voor aanschaf e-auto’s, innovatiefinanciering voor aanpassing 
automobielindustrie en toeleverende industrie, gerichte ruilprogramma’s voor MKB en 
sociale instellingen in steden, uitbouw laad-infrastructuur, elektromobiliteit en 
batterijceltechnologie, verruimen eigenkapitaal Deutsche Bahn, uitbouw internetdekking, 
moderniseringsprogramma voor elektrisch openbaar vervoer en vrachtverkeer, scheepvaart 
en luchtvaart; 

• Energie en klimaatbeleid: Duitse waterstofstrategie en uitbouw H-infrastructuur, versterking 
internationale waterstofallianties, verdere uitbouw hernieuwbare energiebronnen (zon en 
wind), isolatie gebouwde omgeving; 



• Digitalisering: uitbouw digitale overheid, investeringen in kunstmatige intelligentie, 
quantumtechnologie, ontwikkeling toepassingen 5G en 6G, glasvezelnetwerk uitbouwen, 5G 
dekking realiseren, smart-city concepten uitbouwen; 

• Gezondheidszorg en pandemie-proof worden: GGD‘s versterken, investeringen in 
ziekenhuiszorg (nadruk op digitalisering), opbouw noodzakelijke medische goederen 
(bescherming en vaccinstoffen), ontwikkeling vaccins COVID en andere mogelijke 
pandemische virussen, noodvoorraden medische beschermingsmiddelen; 

• Internationaal: uitbreiding humanitaire hulp en intensiveren inspanningen in het kader van 
Compact for Africa.  

Politieke context 

De hoge ambitie van het steunpakket past bij het herwonnen zelfvertrouwen van de Grote coalitie, 
waarover de post eind april al berichtte (BLNC-038/20). Hierdoor was het mogelijk dat, weliswaar na 
lang overleg, de regeringspartijen een gezamenlijk antwoord kunnen formuleren op de economische 
crisis met beleidswijzigingen die tot voor kort tot grote politieke onenigheid zou hebben geleid.  

Doordat het een breed pallet aan beleidsterreinen omvat, was er ruimte voor compromissen (met 
name op steun voor auto-industrie en ondersteuning gemeenten) en kon elke coalitiepartner 
prioriteiten identificeren. Minister Scholz (Financiën, SPD), roemde het pakket als een klassiek 
conjunctuurpakket en noemde in dat kader de ondersteuning van gezinnen, en de financiële 
ondersteuning voor gemeenten en de hoop dat de verlaging van de btw ook tot hogere consumptie 
leidt. De Beierse MP Söder (CSU) benadrukte dat het pakket erin voorziet dat de binnenlandse vraag 
stijgt ter compensatie van de verwachte teruggang van de export, dat in de afgelopen jaren de 
groeimotor van de Duitse economie was. Hij benadrukte dat het pakket past binnen de 
begrotingsruimte die Duitsland heeft. Alle betrokken politici benadrukten dat het pakket een 
routekaart is voor de modernisering van de Duitse economie voor de komende tien jaar. Met het 
pakket zijn ook zaken niet gerealiseerd, zoals de precaire financiele ruimte van gemeenten in met 
name West-Duitse deelstaten.  

Het pakket wordt in Europees perspectief geplaatst door o.a. door Scholz. Het pakket moet gezien 
worden als impuls voor de Europese economie en dient er toe om Europa als geheel beter uit de 
crisis te laten komen. In het coalitieakkoord wordt de ambitie neergelegd om tijdens het Duits EU-
voorzitterschap tot overeenstemming te komen over het EU Recovery Fund en het MFK, waarbij 
overigens verwezen wordt naar de 500 miljard euro die in het Merkel-Macron voorstel stond.  

Deze week zijn de werkloosheidscijfers voor mei 2020 bekend geworden; een 
werkloosheidspercentage van 6,1% van de beroepsbevolking. Later deze maand zal meer bekend 
worden over de impact van de crisis wanneer het beroep op de Kurzarbeit gekwantificeerd is. 
Economen houden rekening met een teruggang van de Duitse economie met 9% dit jaar. Met de 
stimulans voor de komende 1,5 jaar (btw-verlaging plus verhoging kinderbijslag) in het voorgestelde 
conjunctuurpakket hoopt Scholz in 2022 weer op het niveau van 2019 te komen.  

Economische context 

Het pakket wordt in Duitsland positief beoordeeld door werkgevers- en werknemersorganisaties, 
door economen en veel politici uit de oppositie. Sommigen wijzen ook op tekortkomingen, 
bijvoorbeeld door ontbreken van inkomensafhankelijkheid bij verhoging kinderbijslag en het risico 
dat Btw-verlaging niet bij burgers maar bij bedrijven blijft hangen.  



Het meestomstreden is het afzien van een generieke ‘Abwrackpremie’, een inruilstimulans voor 
auto’s. Vanuit o.a. de ‘auto-deelstaten’ kwam het geluid om een dergelijke premie ook voor benzine 
en dieselauto’s in te voeren. Binnen de SPD en delen van de CDU (Mittelstandsunion) was er verzet 
tegen. Nu wordt ingezet op stimulering van de verkoop van elektrische voertuigen, door de premie 
voor de aankoop van elektrische auto’s (tot €40.000) tot eind 2021 te verdubbelen tot €6000 (2,2 
miljard). Naast deze premie wordt geïnvesteerd in de versnelde uitbouw van laadinfrastructuur, R&D 
op gebied van e-mobiliteit en batterijceltechniek (2,5 miljard). Met een ‘bonus programma’ wordt 
geld uitgetrokken voor autoproducenten en toeleveranciers voor investeringen in nieuwe 
technologie (2 miljard). De hoop is dat btw-verlaging ook een stimulans is voor de auto-industrie. 

In de afgelopen weken is herhaaldelijk sprake geweest van de presentatie van de Duitse 
waterstofstrategie. In het voorliggende pakket wordt deze in het vooruitzicht gesteld en worden 
kaders neergezet. De Duitse regering investeert 7 miljard euro om de nationale waterstofeconomie 
op gang te brengen. Zo wil de regering vooral industrie en zwaar transport helpen om te 
verduurzamen en daarnaast de Duitse industrie een voorsprong verlenen om een positie als 
exporteur van waterstoftechnologie op te bouwen. Volgens de Duitse waterstofstrategie moet tot 
2030 5 GW aan duurzame waterstofproductie via elektrolyse worden gecreëerd. Volgens experts is 
de vraag naar groene waterstof veel groter en zou het ambitieniveau op minstens 10 GW moeten 
liggen. Minister Altmaier (BMWi) wil de uitbouw van elektrolyse capaciteit juist begrenzen omdat 
anders de doelen voor het aandeel van duurzame elektriciteit in het net in het geding komen. De 
waterstofproductie moet worden opgebouwd door private partijen met behulp van zowel directe 
subsidies als via zogenaamde Carbon Contracts for Difference, waarin een lagere CO2-uitstoot wordt 
beloond. Daarnaast wordt geïnvesteerd in waterstof tankstations voor zwaar transport en worden 
opties onderzocht voor het verplicht bijmengen van groene waterstof en andere synthetische 
brandstoffen in de luchtvaart. 

Naast de 7 miljard voor nationale maatregelen wordt er nog eens 2 miljard euro beschikbaar gesteld 
voor economische partnerschappen met landen waar waterstof efficiënt geproduceerd kan worden. 
In deze regio’s wil men grote “made in Germany” productiefaciliteiten neerzetten om de lokale 
energieproductie te verduurzamen en import van waterstof naar Duitsland op te starten. Daarbij 
worden ook efficiënte opslag en transportmogelijkheden onderzocht. Daarnaast wil Duitsland met 
andere lidstaten een Europees Waterstofagentschap opzetten om gezamenlijk de capaciteit voor 
Europese waterstofproductie en infrastructuur te benutten. 

De grootste post op energiegebied (€11 miljard) is de compensatie van de EEG-Umlage. De 
Erneuerbare Energie Gesetz (wet voor hernieuwbare energie) garandeert door middel van een 
toeslag een afnameprijs voor hernieuwbare energie, de kosten worden doorberekend aan de 
elektriciteitsgebruiker d.m.v. een EEG-toeslag bovenop de elektriciteitsprijs. Door de lage 
elektriciteitsvraag als gevolg van corona en de hoge productie van groene elektriciteit, daalt de 
elektriciteitsprijs en zou het verschil tussen gegarandeerde vergoeding en marktprijs sterk stijgen. 
Voor 2021 werd een EEG-toeslag voorspeld van meer dan 8 cent/kWh, in 2020 is deze 6,756 
cent/kWh. Met het conjunctuurpakket is de EEG-Umlage vastgezet op 6,5 cent in 2021 en 6,0 cent in 
2022. De hoge elektriciteitsprijs wordt in Duitsland veel aangehaald als argument tegen de 
energietransitie. De stabilisering van de elektriciteitsprijs zou moeten leiden tot meer 
planningszekerheid bij bedrijven.  

Met een pakket ter hoogte van in totaal €50 miljard ondersteunt de regering onderzoek en 
ontwikkeling op toekomstgerichte gebieden zoals kunstmatige intelligentie, klimaattechnologie, 
waterstof, e-mobility en quantumonderzoek. Minister van Onderwijs en Onderzoek Anja Karliczek 
benadrukte dat deze besluiten de basis leggen om van dit decennium een decennium van onderwijs, 



onderzoek en innovatie te maken: “We bestrijden de gevolgen van deze pandemie en gebruiken de 
crisis om ons te herpositioneren in de internationale concurrentiestrijd”.  

Kunstmatige intelligentie (AI) zal de komende jaren een doorslaggevende rol spelen bij 
productinnovatie en zodoende bijdragen aan de economische groei in bijna alle velden. Daarom 
worden de geplande investeringen in AI van 3 miljard euro tot 5 miljard euro in 2025 verhoogd. Deze 
middelen zullen o.a. worden gebruikt voor de aanschaf van extra supercomputers in Duitsland om te 
voldoen aan de vraag naar rekencapaciteit en om de systematische levering van data uit tot nu toe 
niet-toegankelijke datapools t.b.v. AI-toepassingen mogelijk te maken. Competentiecentra voor AI-
onderzoek worden op de lange termijn versterkt en nauw met de regionale toepassingshubs worden 
verbonden. Men wil AI-ecosystemen van internationale betekenis opbouwen en de basis leggen 
voor een Europees AI-netwerk en het concurrentievermogen van AI "Made in Europe". Daarnaast wil 
Duitsland aan de wereldtop komen als het gaat om quantumtechnologieën en met €2 miljard de 
opbouw van een nieuwe industrietak stimuleren. Daartoe geeft de regering consortia de opdracht 
om minstens twee quantumcomputers op te bouwen.  

Om de digitale soevereiniteit te bewaren wil Duitsland een Centrum voor Digitalisering en 
Technologisch Onderzoek van de Bundeswehr oprichten om de nationale beschikbaarheid van 
digitale en technologische innovaties voor de publieke en private sector te verbeteren en om 
innovatief en interdisciplinair onderzoek te kunnen uitvoeren.  

Ook in de Duitse gezondheidszorg staan innovatie en digitalisering voorop. Met een 
“Zukunftprogramm Krankenhäuser” wordt o.a. de digitale infrastructuur in ziekenhuizen ten 
behoeve van verbeterde verzorging, organisatiestructuren, communicatie, telegeneeskunde, 
robotica, hightech geneeskunde en documentatie uitgebouwd. In totaal wordt voor de 
modernisering en digitalisering van de gezondheidszorg €7 miljard uitgetrokken.  

Duitsland wil zich beter voorbereiden op toekomstige epidemieën en minder afhankelijk zijn van 
internationale ketens. Een investering van in totaal €2 miljard moet zeker stellen dat beschermende 
hulpmiddelen en geneesmiddelen in voldoende mate in Duitsland kunnen worden geproduceerd, 
dan wel dat er voldoende voorraad in Duitsland wordt opgeslagen. Daarnaast worden programma’s 
voor vaccinontwikkeling voor door virussen veroorzaakte ziektes uitgebreid.  
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