SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 162
van STEPHANIE D'HOSE
datum: 19 juni 2020

aan BENJAMIN DALLE
VLAAMS MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Mediasector - Aandeel corona-steunmaatregelen
Onlangs kondigde de minister extra steunmaatregelen aan voor de mediasector. Deze
sector kan rekenen op 10 miljoen euro steun voor gesubsidieerde organisaties. De VRT
en regionale tv-zenders krijgen elk 3,8 miljoen euro. Er is ook 1,9 miljoen euro
vrijgemaakt voor productiesteun aan tv-series via het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
en de digitale kleine spelers en lokale radiostations krijgen samen een half miljoen euro.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere maatregelen die de Vlaamse overheid nam om de
gevolgen van de lockdown voor de Vlaamse economie te beperken.
1.

Kan de minister een globaal overzicht bezorgen van welk bedrag er van de
verschillende steunmaatregelen naar welke onderdelen van de brede mediasector
gaat? Hoe ziet de verdeling per sector er in absolute en relatieve cijfers uit voor de:
a)

hinderpremie;

b)

compensatiepremie;

c)

aanvullende compensatiepremie?

2.

Hoe evalueert de minister het aandeel van de mediasector binnen dit globale
overzicht? Is die binnen de te verwachten proporties en kan de minister dat
uitgebreid toelichten?

3.

Kan de minister een overzicht bezorgen van welk bedrag er van de verschillende
steunmaatregelen naar de verschillende subsectoren van de mediasector gaat? Hoe
ziet de verdeling per subsector er in absolute en relatieve cijfers uit voor de:

4.

a)

hinderpremie;

b)

compensatiepremie;

c)

aanvullende compensatiepremie?

Hoe evalueert de minister het aandeel van de verschillende subsectoren binnen de
mediasector? Is die binnen de te verwachten proporties en kan de minister dat
uitgebreid toelichten?
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ANTWOORD

op vraag nr. 162 van 19 juni 2020
van STEPHANIE D'HOSE

De maatregelen waarnaar gepeild wordt zijn geen media-maatregelen, maar ‘andere
maatregelen die de Vlaamse overheid nam om de gevolgen van de lockdown voor de
Vlaamse economie te beperken.’, zo luidt de vraag.
De hinderpremies en (aanvullende) compensatiepremies zijn premies die uitgereikt worden
en opgevolgd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaio en Vlaio valt
onder de verantwoordelijkheid van minister Crevits. Ik heb dan ook geen zicht op de
concrete overzichten of bedragen die gevraagd worden.
Voor een globaal overzicht van de steunmaatregelen rond coronavirus van VLAIO kan
alvast
verwezen
worden
naar
https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/zoek?thema=190.
Deze cijfers moeten via de bevoegde Minister bij Vlaio worden opgevraagd.

