
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 396
van STEFAAN SINTOBIN
datum: 25 januari 2023

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

3M-Zwijndrecht  -  Financiële compensaties voor landbouwers

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 547 van 5 april 2022 stelde de toenmalige 
Vlaamse minister van Landbouw dat alle 38 landbouwbedrijven, die in aanmerking 
kwamen voor een financiële compensatie voor een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro 
ingevolge de impact van de ‘no regret’-maatregelen in het gebied rond de 3M-
fabriekssite in Zwijndrecht, op 1 april 2022 hun individueel voorstel tot tegemoetkoming 
hadden ontvangen.

Nog volgens deze minister kregen deze bedrijven tot en met 29 april 2022 tijd om te 
reageren op bovenvermelde individuele voorstellen bij opdrachthouder Karl Vrancken. 
Indien men op het voorstel inging, zou vanuit 3M binnen de 14 dagen na het verzenden 
van de nodige gegevens de uitbetaling volgen. Deze regeling houdt echter op geen 
enkele wijze een afstand in van de rechten die de landbouwers ten opzichte van 3M 
kunnen laten gelden voor de schade die zij geleden hebben, dixit de Vlaamse minister 
van Landbouw.

Intussen heeft de Vlaamse minister van Omgeving op 6 juli 2022 namens de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met het bedrijf 3M een 
saneringsovereenkomst afgesloten, waarbij in artikel 2 - sectie 2.b van deze 
overeenkomst specifieke financiële compensatiemaatregelen werden vastgelegd met 
betrekking tot de door landbouwbedrijven geleden schade in de omgeving van 3M; 
compensatiemaatregelen die nog aanvullend bovenop de bovenvermelde individuele 
tegemoetkomingsvoorstellen van 1 april 2022 zouden kunnen worden toegepast.

1. Kunnen de Vlaamse minister van Landbouw en de Vlaamse minister van Omgeving 
meedelen hoeveel van de 38 landbouwbedrijven hun individueel 
tegemoetkomingsvoorstel van 1 april 2022 hebben aanvaard? Graag een overzicht 
per landbouwbedrijf met vermelding van de ligging ten opzichte van 3M, de 
bedrijfssector, het teeltplan, de productiewijze, het afzetkanaal, alsook het 
ontvangen bedrag.

2. Kunnen de Vlaamse minister van Landbouw en de Vlaamse minister van Omgeving, 
voor zover er landbouwbedrijven zouden zijn die hun individueel 
tegemoetkomingsvoorstel van 1 april 2022 hebben afgewezen, meedelen welke 
redenen werden opgegeven om niet op dit voorstel in te gaan? Graag een overzicht 
per landbouwbedrijf met vermelding van de ligging ten opzichte van 3M, de 
bedrijfssector, het teeltplan, de productiewijze, het afzetkanaal, de reden waarom 
het voorstel werd afgewezen, alsook of het landbouwbedrijf intussen via 



gerechtelijke weg de geleden schade zal trachten te verhalen of reeds heeft 
verhaald?

3. Kunnen de Vlaamse minister van Landbouw en de Vlaamse minister van Omgeving 
verduidelijken:

a) welke land- en tuinbouwbedrijven op basis van de op 6 juli 2022 afgesloten 
saneringsovereenkomst alsnog in aanmerking kunnen komen voor de in deze 
overeenkomst specifiek voor hun doelgroep vastgelegde financiële 
compensatiemaatregelen, wat de concrete voorwaarden zijn om aanspraak te 
kunnen maken op deze maatregelen en op welke wijze deze compensaties zullen 
begroot worden, alsook op welke wijze en bij welke instantie deze bedrijven de 
hen toekomende compensaties kunnen opeisen;

b) hoeveel land- en tuinbouwbedrijven op basis van de onder a) vermelde 
saneringsovereenkomst intussen reeds werden vergoed of een aanvraag tot 
vergoeding hebben ingediend? Graag een overzicht per landbouwbedrijf met 
vermelding van de ligging ten opzichte van 3M, de bedrijfssector, het teeltplan, 
de productiewijze, het afzetkanaal, alsook het ontvangen bedrag (of het 
geclaimde bedrag indien het aanvraagdossier nog in behandeling is).

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Zuhal Demir (396), Jo Brouns (322)



ZUHAL DEMIR 
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 396 van 25 januari 2023
van STEFAAN SINTOBIN

1. Landbouwbedrijven die in aanmerking kwamen voor de geleden schade die 
voortvloeide uit de no regret-maatregelen konden in februari 2022 een dossier 
indienen en zo aanspraak maken op een vergoeding voor:
 extra investeringen;
 de meerkosten in het productieproces;
 het verlies aan arbeidstijd;
 eventueel omzetverlies.

Experts van de landbouworganisaties, het Departement Landbouw & Visserij, de 
opdrachthouder en 3M beoordeelden de verschillende ingediende dossiers.

37 landbouwbedrijven hebben een vergoeding ontvangen van in het totaal 1.800.007 
euro.

1 van de landbouwbedrijven die een aanvraag wilde indienen, lag buiten de zone die 
hiervoor in aanmerking kwam en deed dit nadat de termijn was overschreden. 

Het aanvaarden van deze tegemoetkoming werd niet beschouwd als een dading. De 
landbouwers hebben hiermee op geen enkele manier afstand van enig recht gedaan 
op een mogelijke bijkomende of toekomstige vergoeding of andere tussenkomsten. 
Dit voorstel is een voorlopige tegemoetkoming op korte termijn voor de geleden 
schade die voortkomt uit de no regret-maatregelen. Dat was de duidelijke afspraak 
met de landbouworganisaties én met 3M.

Gegevens per bedrijf kunnen omwille van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer niet gegeven worden.

2. Elk van de 37 landbouwbedrijven die in aanmerking kwam voor de individuele 
tegemoetkomingsregeling m.b.t. verlies omwille van de no regret-maatregelen heeft 
deze aanvaard.

Zoals vermeld in voorgaand antwoord was er 1 landbouwer die een aanvraag wou 
indienen na de opgegeven termijn, maar die lag bovendien buiten de zone die in 
aanmerking kwam voor verlies m.b.t. de no regret-maatregelen.

Er is geen enkele klacht of informatie m.b.t. schadevergoeding via gerechtelijk weg bij 
ons terechtgekomen, zij het rechtstreeks of via derden zoals de Boerenbond, ABS e.a.

3. a. In de saneringsovereenkomst van 06/07/2022:
Artikel 2 – Oprichting van een Fonds - Derde onderdeel – Eerder aangekondigde 
engagementen kan men duidelijk lezen dat 3M een bedrag van 5 miljoen euro 
beschikbaar maakt voor goodwill-betalingen aan de in aanmerking komende 
landbouwers in verband met de impact van de no regret-maatregelen. Dit 
proces kan worden verlengd voor schade of verlies die/dat zich in de toekomst 
voordoet. (Voor 2021 en 2022 zijn de betalingen binnen dit bedrag reeds 
uitgevoerd.) 



Daarnaast herhaalt 3M haar voornemen om het proces te verlengen voor enige 
bijkomende aanspraken wegens schade of verlies van in aanmerking komende 
landbouwers.

b. Een antwoord op deelvraag 3b zal worden verstrekt middels een aanvullend 
antwoord.


