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PFAS-verontreiniging Zwijndrecht: Landbouwers kunnen vanaf 24 januari
tegemoetkoming aanvragen
3M zal tegemoetkoming voor impact no regret-maatregelen financieren
17 januari 2022 - Vanaf 24 januari kunnen landbouwbedrijven in de regio Zwijndrecht die door de impact
van de no regret-maatregelen als gevolg van de PFAS-verontreiniging schade hebben ondervonden, een
tegemoetkoming aanvragen. Het gaat concreet om o.a. extra investeringen, kosten en omzetverlies.
Tegen eind maart moeten alle getroffen landbouwers vergoed zijn. "Zowel op economisch als op sociaal
vlak is dit een belangrijke stap. We hebben strenge no regret-maatregelen opgelegd in de regio
Zwijndrecht. Deze mensen hebben dat in hun portefeuille gevoeld. Ik ben dan ook blij dat we op initiatief
van 3M en samen met de landbouworganisaties tot deze regeling zijn gekomen en deze landbouwers
een tegemoetkoming kunnen voorstellen", zegt Karl Vrancken.
Veel landbouwbedrijven ondervonden (financiële) schade door de toepassing van de no regret-maatregelen die
er kwamen na de vaststelling van de PFAS-verontreiniging in het gebied rond de 3M-site in Zwijndrecht. Vanaf
24 januari tot en met 14 februari kunnen landbouwers een tegemoetkoming aanvragen. Belangrijk: in deze fase
gaat het niet over de mogelijke remediëringsmaatregelen ten gevolge van de (bodem)verontreiniging zelf.
Daarvoor is het nog wachten op het Beschrijvend Bodemonderzoek dat een onafhankelijk bodemdeskundige
momenteel uitvoert in opdracht van 3M, onder leiding van OVAM. 3M stelde vrijwillig voor om deze
tegemoetkoming te financieren.
Er zijn verschillende vormen van (financiële) schade waar een vergoeding tegenover kan staan:
inkomstenverlies of omzetdaling, bijkomende operationele kosten, kosten die het gevolg zijn van een
operationele omschakeling, etc. Landbouwers kunnen online of tijdens de door de landbouworganisaties
georganiseerde zittingsdagen hun dossier indienen. De experten van het Departement Landbouw & Visserij
beoordelen de aanvragen op hun conformiteit.
De tegemoetkoming wordt inhoudelijk uitgewerkt door de stuurgroep waarin de verschillende
landbouworganisaties, het Departement Landbouw & Visserij, de opdrachthouder en 3M vertegenwoordigd zijn.

Deze stuurgroep bepaalt of een tegemoetkoming kan worden toegekend. Is die beoordeling gunstig, dan
ontvangt de landbouwer een voorstel. Dat kan hij aanvaarden of weigeren.
"Ik wil benadrukken dat het voorstel dat een landbouwer ontvangt, niet mag gezien worden als een dading of
andere vorm van schikking. Hij doet bij aanvaarding geen afstand van enig recht, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot, vorderingen voor mogelijke latere schadevergoeding. Dit voorstel is een voorlopige
tegemoetkoming op korte termijn voor de geleden schade die voortkomt uit de no regret-maatregelen. Dat is zo
zeer duidelijk afgesproken met de landbouworganisaties én met 3M", zegt opdrachthouder Vrancken.
Voor de landbouwers die het voorstel aanvaarden, is het streefdoel om de uitbetaling door 3M te doen tegen
eind maart. Wie de tegemoetkoming niet online kan aanvragen, kan voor ondersteuning terecht op een van de
'zitdagen' die georganiseerd worden door de landbouworganisaties.

