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Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)  -  Steunmaatregelen voor landbouwers 
getroffen door PFOS-vervuiling 3M Zwijndrecht

Op woensdag 15 september 2021 gaf de minister meer toelichting aan de Commissie 
voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid over de impact van het PFOS-dossier voor 
de landbouwers rond de 3M-site in Zwijndrecht. De minister ging daarbij concreet in op 
de steunmaatregelen waarin voor deze landbouwers werd voorzien. De minister stelde 
dat de landbouwbedrijven met een minimale bedrijfsomvang van 40.000 euro bruto 
bedrijfsresultaat per bedrijfsleider een aanvraag kunnen indienen voor een tijdelijke 
waarborg op overbruggingskredieten en herfinanciering via één van de kredietinstellingen 
die door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) zijn erkend. Vanaf een 
omzetdaling van 15 procent komen de landbouwers in aanmerking voor deze 
steunmaatregel. De minister liet echter weten dat er op het moment van de commissie 
nog geen steunmaatregelen werden aangevraagd en dat de maatregel, die afliep op 30 
september 2021, mogelijk verlengd kon worden.

Naast de VLIF-steun verwees de minister eveneens naar een belronde die door het 
Departement Landbouw en Visserij werd georganiseerd. Op deze manier werd er een 
direct contact gelegd met de geïmpacteerde boeren  De minister kon alvast meedelen dat 
van de 40 betrokken landbouwers, er 18 zeer bezorgd zijn over de thuisverkoop, 17 over 
de oogst of de voorziene grondbewerkingen en 10 over het watergebruik en de 
voedergewassen. De minister beloofde daarnaast een tweede belronde met verdere 
individuele opvolging voor de landbouwers.

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van de omvang van de VLIF-steun en het 
aantal landbouwers die ondertussen gebruik hebben gemaakt van deze 
steunmaatregel? Hoeveel steunaanvragen werden er ontvangen en goedgekeurd?

2. Zal deze VLIF-steunmaatregel worden verlengd na 30 september 2021?

3. Kan de minister een volledig overzicht geven van de bevindingen n.a.v. de eerste 
belronde van het Departement Landbouw en Visserij? Welke vragen werden verder 
gesteld aan de boeren en wat waren de bezorgdheden? Wat gebeurt er concreet met 
deze resultaten van de belronde?

4. Welke concrete initiatieven staan er al gepland naar aanleiding van de door de 
minister aangekondigde tweede belronde? Wat is de timing? Zal in de mogelijkheid 
worden voorzien voor een fysiek overleg met de landbouwers?



HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 24 van 30 september 2021
van JORIS NACHTERGAELE

1. Er werden geen steunaanvragen ingediend.

2. De maatregel werd niet verlengd.

3. De eerste belronde was op 21 en 22 juni. 40 landbouwers konden bereikt worden. Er 
werd gepolst naar hun vragen en bezorgdheden rond de verkoop of afname van hun 
producten, leveringen en gebruik van voedergewassen, weiden en water binnen de 
perimeter. De landbouwers kregen altijd de kans om dieper op hun vragen en 
bezorgdheden in te gaan.  

De grootste bezorgdheid ging over verkoop van producten en over bezorgdheden over 
geplande oogst of voorziene grondbewerkingen dan bezorgdheden over watergebruik 
voor dieren of planten, bezorgdheden over eigen gebruik voedergewassen en tenslotte 
bezorgdheden over uitloop/beweiding op percelen in de perimeter.

Uit de telefoongesprekken kwamen ook de volgende vragen naar voor: 
• nood aan duidelijkheid over staalnames en snelle staalnames 
• bezorgd over afzet: gaan ze oogst nog willen afnemen?  
• bezorgd over impact op grondwaarde en waarde bedrijf
• bezorgd over kosten 
• weeral imagoschade  
• bezorgd over impact op export 

Deze vragen werden door het departement verder opgenomen met het FAVV, zij 
hebben in september ook samen met de landbouworganisaties een stand van zaken 
opgemaakt.

4. Ik kan jullie al meegeven dat de tweede belronde al is doorgegaan tussen 27 en 29 
september. Hierbij werden dezelfde vragen als in juni gesteld, maar er waren ook 
nieuwe vragen bij. 

In het algemeen wordt aangegeven dat er in de voorbije drie maanden niet veel 
gewijzigd is. De bezorgdheden blijven nog grotendeels dezelfde als in juni maar ze 
worden minder expliciet benoemd. 

Er is vooral nood aan meer en duidelijker communicatie, in het algemeen en van de 
resultaten van de staalnames. Pas dan kunnen zij de gevolgen (financieel en voor het 
bedrijf) beter inschatten. Het is nog te vroeg om de impact van de imagoschade goed 
in te kunnen schatten. De vraag naar meer duidelijkheid blijft: zullen de normen 
veranderen en wie zal dit allemaal betalen? 

De administratie blijft een ondersteunende rol opnemen, ook in de gesprekken die 
gepland zijn tussen 3M en de landbouworganisaties.


