
 

 

PERSMEDEDELING 
Woensdag 6 juli 2022, 12u40 

KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, 
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME ZUHAL DEMIR 

AKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN 3M BELGIUM 
 
Vandaag kondigen de Vlaamse regering en 3M Belgium (3M) aan dat 3M een bedrag 
van ongeveer € 571 miljoen zal investeren ten gunste van de lokale gemeenschap 
en Vlaanderen. Ook zal 3M de eerder overeengekomen PFAS-gerelateerde 
saneringsmaatregelen nemen. Deze overeenkomst maakt ook een einde aan de 
lopende geschillen tussen de Vlaamse overheid en 3M. 
 
“De Vlaamse regering hecht het grootste belang aan volksgezondheid en 
milieubescherming,” zegt Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir. “We 
verwachten dat elke ondernemer en elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt 
om daarnaar te handelen. Deze overeenkomst is het resultaat van een 
maandenlang, intensief proces. 3M Belgium heeft maatregelen genomen en heeft 
de financiële verantwoordelijkheid opgenomen voor onze gemeenschap. Het is 
geen geheim dat Vlaanderen daarop rekende als een duidelijk signaal naar de 
Vlamingen en als een teken van respect. Deze overeenkomst laat ons toe stappen 
te zetten in het belang van de inwoners van Zwijndrecht, onze lokale boeren en 
onze welvaart en welzijn in het algemeen. Dat is niet alleen het geval in de directe 
omgeving van de fabriek, maar ook in Zwijndrecht en aan de Oosterweelsite. 
Tijdens de onderhandeling was het ook belangrijk dat de volksgezondheid nooit 
in het gedrang kwam. Vlaanderen heeft de stevige ambitie om een regio te zijn 
waar ondernemerschap hand in hand gaat met zorg voor de gemeenschap en 
onze omgeving.” 
 
"Dit akkoord is een grote stap voorwaarts voor de lokale gemeenschap en 
Vlaanderen maar ook voor de site van 3M Belgium in Zwijndrecht en de 
dienstverlening aan hun klanten. Het weerspiegelt opnieuw het belang dat 3M 
Belgium als verantwoordelijke producent hecht aan de aanpak van de PFAS-
problematiek. Wij werken samen verder met de lokale gemeenschappen om een 
positieve weg vooruit uit te stippelen," aldus John Banovetz, Executive Vice 
President Chief Technology Officer en Environmental Responsibility van 3M. “We 
waarderen enorm de medewerking van minister Demir bij het bereiken van dit 
akkoord dat verder bouwt op de engagementen van 3M Belgium met betrekking 
tot PFAS-gerelateerde saneringen die eerder zijn aangegaan en die volledig zullen 
worden uitgevoerd. 3M Belgium engageert zich ook om bijkomende ondersteuning 



 

 

te bieden aan het Vlaamse Gewest en nam al belangrijke maatregelen om de lozingen en emissies van PFAS 
te verminderen. Deze acties hebben 3M Belgium in staat gesteld om de activiteiten op de site opnieuw 
grotendeels op te starten. 3M Belgium zal voor de bewoners in Zwijndrecht haar verantwoordelijkheid 
opnemen en met deze overeenkomst de prioriteiten aanpakken die door de Vlaamse regering zijn bepaald. 
3M Belgium legt hiermee de basis voor een toekomstperspectief voor de site te Zwijndrecht, en dekt ook 
mogelijke toekomstige aansprakelijkheden.” 
 
Het totale engagement van € 571 miljoen omvat eerder gemaakte engagementen en nieuwe verbintenissen: 
 

Eerdere 
engagementen 
van 3M 

€115 miljoen 
Implementeren van state-of-the-science PFAS-gerelateerde 
milieutechnologie op de site in Zwijndrecht   

€5 miljoen Steun aan lokale landbouwers  

Nieuwe 
engagementen 
van 3M   

€250 miljoen 

Engagement om de meest urgente saneringsacties uit voeren 
(met inbegrip van de € 150 miljoen die werd aangekondigd in 
maart 2022) 
Kan gebruikt worden voor verdere remediëring zoals vereist door 
het Vlaamse bodemdecreet  

€100 miljoen 
Een fonds dat de Vlaamse regering kan gebruiken naar eigen 
goeddunken met betrekking tot de PFAS-problematiek rond de 3M 
site   

€100 miljoen 
Financiële ondersteuning en technische dienstverlening vanuit 3M 
voor het Oosterweelproject   

€1,3 miljoen 
Afzien van het recht van 3M op circa € 1,3 miljoen aan 
overheidssubsidies 

Totaal 
engagement 
van 3M 

€571 miljoen 

 
Aanpakken van de historische productie 
Zoals vermeld zal 3M Belgium €250 miljoen inzetten voor saneringsmaatregelen die door de Vlaamse 
overheid als prioritair zijn beoordeeld ten behoeve van de inwoners van Zwijndrecht, volgens de 
voorwaarden die zijn onderhandeld door de Vlaamse regering en 3M Belgium, waaronder: 

• sanering van verontreinigde grond in woonwijken in de buurt van de site van Zwijndrecht en het 
functioneel herstellen van de tuinen; 

• vermindering van de stroom van verontreinigd grondwater vanop de site naar de Palingbeek, 
• preventie van mogelijke verspreiding door de wind van grond of stof die mogelijk PFAS bevat 

door een uitgebreid stofbeheersingsplan; 
• sanering van landbouw- en recreatieve gronden in de nabijheid van de site. 

 
 
 
 



 

 

Dekken van bijkomende kosten in verband met PFAS  
Volgens de overeenkomst zal 3M Belgium € 100 miljoen betalen aan de Vlaamse regering, die naar eigen 
goeddunken van de regering mag worden gebruikt met betrekking tot de PFAS-problematiek rond de site. 
Dit geld kan ook worden ingezet door overheidsinstanties die geen partij zijn in deze overeenkomst. 
 
Ondersteuning voor het Oosterweelproject  
3M Belgium zal € 50 miljoen aan financiële steun en tot € 50 miljoen aan technische diensten verstrekken 
om beheersmaatschappij Lantis en het Oosterweelproject te ondersteunen. 
 
Bijkomende acties, indien vereist 
De engagementen van 3M zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe ramingen van deskundigen van OVAM. 
Bovendien heeft 3M Belgium er zich in het kader van de overeenkomst toe verbonden om, indien nodig, 
aanvullende acties te ondersteunen in de mate die krachtens het Vlaamse bodemdecreet vereist is. 
 
Betere informatiedoorstroom en transparantie 
3M Belgium wordt vereist om aanvullende maatregelen te nemen om op transparante wijze informatie met 
het publiek te delen over zijn activiteiten en over de manier waarop het bedrijf ten volle zijn 
verantwoordelijkheden onder de overeenkomst nakomt, waaronder: 
 

• Meer informatieverspreiding via publiek toegankelijke websites om mensen te helpen meer te weten 
te komen over de 3M-activiteiten in Zwijndrecht en over de hele wereld, de wetenschappelijke kennis 
rond PFAS en meer, steeds in overleg met de Vlaamse overheid. 3M zal updates geven over lopende 
beschrijvende bodemonderzoeken, remediërende actieplannen en andere rapporten over het beheer 
door 3M Belgium van PFAS uit historische productie. 

• Regelmatige bewonersvergaderingen organiseren in de gemeente Zwijndrecht om inwoners van de 
regio op de hoogte te houden van saneringsmaatregelen en hun vragen te beantwoorden over een 
breed scala aan onderwerpen. Deze zullen gedurende het eerste jaar ten minste driemaandelijks 
worden gehouden en bieden de individuele burger de gelegenheid om te volgen hoe 3M Belgium 
zijn verplichtingen nakomt. 

• Deze verplichtingen voor het delen van informatie zullen ten minste 10 jaar gelden en kunnen in 
overleg tussen de partijen worden verlengd. 

 
De overeenkomst bevat ook bepalingen die een einde maken aan lopende rechtszaken en voorziet bepaalde 
vrijstellingen van aansprakelijkheid voor 3M, terwijl wordt erkend dat de Vlaamse overheid haar rechten 
behoudt om als dat nodig is in de toekomst op te treden voor de bescherming van haar burgers. 
 
3M Belgium verwacht de kosten van deze overeenkomst op te nemen in het tweede kwartaal van 2022 en 
3M Company zal dit bij de bekendmaking van de kwartaalresultaten als een speciale post weergeven.  
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Forward-Looking Statements 
This news release contains forward-looking information about 3M's financial results and estimates and 
business prospects that involve substantial risks and uncertainties. You can identify these statements by 
the use of words such as "anticipate," "estimate," "expect," "aim," "project," "intend," "plan," "believe," "will," 
"should," "could," "target," "forecast" and other words and terms of similar meaning in connection with any 
discussion of future operating or financial performance or business plans or prospects. Among the factors 
that could cause actual results to differ materially are the following: (1) worldwide economic, political, 
regulatory, capital markets and other external conditions and other factors beyond the Company's control, 
including natural and other disasters or climate change affecting the operations of the Company or its 
customers and suppliers; (2) risks related to public health crises such as the global pandemic associated 
with the coronavirus (COVID-19); (3) foreign currency exchange rates and fluctuations in those rates; 
(4) liabilities related to certain fluorochemicals, including lawsuits concerning various PFAS-related products 
and chemistries, and claims and governmental regulatory proceedings and inquiries related to PFAS in a 
variety of jurisdictions; (5) legal proceedings, including significant developments that could occur in the 
legal and regulatory proceedings described in the Company's Annual Report on Form 10-K for the year 
ended December 31, 2021, and any subsequent quarterly reports on Form 10-Q (the "Reports"); 
(6) competitive conditions and customer preferences; (7) the timing and market acceptance of new product 
offerings; (8) the availability and cost of purchased components, compounds, raw materials, labor, and 
energy (including oil and natural gas and their derivatives) due to shortages, increased demand and wages, 
logistics, manufacturing site disruptions or supply chain interruptions (including those caused by natural 
and other disasters and other events); (9) unanticipated problems or delays with the phased implementation 
of a global enterprise resource planning (ERP) system, or security breaches and other disruptions to the 
Company's information technology infrastructure; (10) the impact of acquisitions, strategic alliances, 
divestitures and other unusual events resulting from portfolio management actions and other evolving 
business strategies, and possible organizational restructuring; (11) operational execution, including scenarios 
where the Company generates fewer productivity improvements than estimated; (12) financial market risks 
that may affect the Company's funding obligations under defined benefit pension and postretirement plans; 
(13) the Company's credit ratings and its cost of capital; and (14) tax-related external conditions, including 
changes in tax rates, laws or regulations. Changes in such assumptions or factors could produce 
significantly different results. A further description of these factors is located in the Reports under 
"Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results" and "Risk Factors" in Part I, Items 1 
and 1A (Annual Report) and in Part I, Item 2 and Part II, Item 1A (Quarterly Reports), as updated by applicable 
Current Reports on Form 8-K. The information contained in this news release is as of the date indicated. 
The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements contained in this news 
release as a result of new information or future events or developments. 
 
Meer info: 
Andy Pieters, woordvoerder minister Zuhal Demir, +32 499 17 35 84 
andy.pieters@vlaanderen.be 

Kathleen Swaelen, Government Affairs and Communication Manager 
3M Corporate Affairs, +32 475 90 40 35 
kswaelen@mmm.com  
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