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Duitse blockchainstrategie  
 

De Duitse federale regering had in september 2019 haar blockchainstrategie gelanceerd. Hiermee 

stelde de regering randvoorwaarden voor innovaties op het gebied van blockchain. De strategie 

was ontwikkeld door de Duitse ministeries van Economische Zaken (BMWi) en Financiën (BMF), in 

samenwerking met de andere departementen. 

 

Minister Altmaier (BMWi): “De nog jonge blockchain technologie biedt veel potentie. Duitsland is 

één van ‘s werelds meest toonaangevende locaties. Met de blockchain strategie willen wij bijdragen 

aan het behouden en uitbreiden van deze voorsprong. Eén focus is de energie sector. Hier kunnen 

we dubbel scoren door de mogelijkheden van blockchain technologie te benutten in pilot projecten 

en tegelijkertijd de digitalisering van de energie transitie te bevorderen.” 

Minister Scholz (BMF): “We willen vooroplopen en Duitsland sterker maken as toonaangevende 

technologie locatie. De blockchain technologie kan hieraan bijdragen. Het is een bouwsteen voor het 

internet van de toekomst. Tegelijkertijd moeten we consumenten en de staatssoevereiniteit 

beschermen. Een belangrijk element van soevereiniteit van de staat is de uitgifte van valuta. Dit 

zullen wij niet aan particuliere bedrijven overlaten.” 

Volgens de strategie wil de Duitse regering hierin nauw samenwerken met haar Europese en 

internationale bondgenoten. Daarnaast zal de regering haar bestaande dialoog met de Bundesbank, 

de nationale centrale bank van Duitsland, over digitaal centrale bankgeld intensiveren om de huidige 

stand van zaken te onderzoeken en mogelijke risico’s aan te pakken. 

Met de blockchain strategie wil de Duitse overheid de kansen van de technologie benutten en haar 

potentieel voor digitale transformatie mobiliseren. Om dit doel te bereiken, zijn er maatregelen 

gepresenteerd in vijf actiegebieden: 

1. Stabiliteit bewaren en innovaties stimuleren: blockchain in de financiële sector 

2. Innovaties bereiken: promotie van projecten en laboratoria 

3. Investeringen mogelijk maken: duidelijke, betrouwbare randvoorwaarden 

4. Technologie toepassen: digitale administratieve diensten 

5. Informatie verspreiden: kennis, netwerken en samenwerking 

Uit het document blijkt onder andere dat de Duitse regering dit jaar ook wetgeving wil voorstellen 

die de invoering van op blockchain gebaseerde elektronische obligaties mogelijk zou maken. 

De nieuwe blockchain strategie is hier te vinden. 
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