Virtuele studiedag BLV: antwoorden
openstaande vragen
TruliUs
“Wat zijn de grote verschillen en of voordelen van het gebruik/raadpleging van Trulius tov bvb de
databank van Graydon?”
•
•
•

TruliUs identity verification is fully automated vs. identity verification in Graydon DB is a
manual task
Trulius provides information on signing policy (mono sign or co-sign) vs. Graydon does not
have any information about singing policy
TruliUs automates the verification of identity in both authentication and signature process
steps

Economische impact coronacrisis
“Worden de omzetcijfers van de retail niet 'positief' beïnvloed door de stijging van het
elektronische betalingen? In sommige sectoren (zoals bakkers en, toch nog, de ReCa) zou dit wel
eens een vertekend beeld kunnen geven.”
•

•

•

De elektronische betalingen zijn inderdaad sterk gestegen, niet alleen door meer e-commerce
maar ook in ‘traditionele’ winkels. Het is niet ondenkbaar dat er hierdoor wat minder fraude
of zwarte omzet is, wat U wellicht viseert. Daar horen evenwel enkele kanttekeningen bij.
Ten eerste komen onze ERMG-cijfers over de omzet (van o.m. de retail) uit een enquête waar
de respondenten dat zelf rapporteren. Dat blijft natuurlijk altijd hun eigen inschatting en je
zou ook kunnen argumenteren dat die inschatting mogelijk te pessimistisch is (wat de eerste
statistieken over de eerste jaarhelft dus schijnen te suggereren) omdat de respondenten er
belang bij zouden hebben de situatie voor de beleidsmakers slechter voor te stellen dan ze in
werkelijkheid is.
Ten tweede worden cijfers in de nationale rekeningen in principe steeds gecorrigeerd voor
zwartwerk. Uiteraard is dat bij benadering maar die correctie moer er voor zorgen dat de
cijfers vergelijkbaar blijven als zwartwerk toe- of afneemt. Samenvattend lijken de grote
bewegingen die in de presentatie zijn getoond, zeker niet vooral toe te schrijven aan
veranderingen in de wijze van betaling (en dus, eventueel, variaties in de zwarte omzet).
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“Kan een uitgebreide investeringsagenda, Belgisch en Europees, helpen, en onder welke
voorwaarden ? Kan daarvoor uitgebreid door de overheden worden geleend?”
•

•

•

•

•

•

•

Een grote investeringsagenda wordt vooral door de internationale instellingen (bv. de EU) als
een middel gezien om de ‘relance van de economie te ondersteunen’. Ik zou dat wat willen
nuanceren.
Ten eerste is een stimuleringsbeleid in een open economie, zoals België, altijd wat moeilijk
omdat de voordelen naar het buitenland weglekken. Veel van wat we consumeren, komt uit
het buitenland.
Verder zijn Investeringen een wat log instrument (vraagt tijd) en niet aangewezen om de vraag
hic et nunc te ondersteunen en te vermijden dat de persistente corona-schade oploopt. De
invloed daarvan speelt vooral op wat langere termijn. Ik zie grote overheidsinvesteringen
eerder als een middel om de langetermijngroei (de potentiële groei, de productiviteit) van
onze economie te versterken.
Dat betekent ook dat men best inzet op de prioriteiten van de toekomst, niet zomaar à la
Keynes bruggen, wegen en cultuurcentra bouwen, enkel om (nog meer?)
liquiditeit/koopkracht in de economie te pompen. Die investeringen moeten worden ingebed
in een duidelijke strategische visie. In dit interview pleit Estelle Cantillon bv. voor
investeringen in een vergroening van de steden en duurzame mobiliteit.
Meer algemeen zou dit kunnen aangewend worden ter financiering van de klimaattransitie
(denk bv. aan renovatie van ons sterk verouderd woningenpark). Dat is uiteraard een
beleidskeuze en de praktische uitwerking van zo’n investeringsprogramma (wat? waar?) is
vaak ingewikkeld, mede door gelobby. Dit gaat dus hoe dan ook veel verder dan de loutere
vraagondersteuning om de economie weer te doen opveren.
Mag de overheid daarvoor lenen? Het is uiteraard altijd beter te lenen voor productieve
uitgaven die tot hogere groei zullen leiden dan voor niet-productieve uitgaven. In de praktijk
is dat onderscheid echter moeilijk te maken: bv. je kan ook onderwijs en gezondheidszorg als
een ‘investering’ beschouwen.
Op de lange duur kan je dan voor alles lenen (er is het recente voorbeeld van het gewest waar
ik woon, dat ook verkeerscamera’s als investering zag en dus vond dat daarvoor kon geleend
worden). Ik denk dat een houdbare begroting op zich ook positief is voor de structurele groei
en zou de nodige prioriteit geven om daarnaar terug te keren via een duidelijk stappenplan,
eerder dan de bestaande putten nog wat dieper te maken…
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