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Schadelijke PFOS-stoffen
zitten overal in Vlaanderen
Vlaamse overheid neemt pakket maatregelen in en rond Zwijndrecht, maar
meerdere studies tonen aan dat schadelijke chemicaliën breder verspreid zijn
PIET DEPUYDT, BEN
SERRURE EN DAAN BLEUS

W

ie op minder
dan anderhalve kilometer van
de fabriek
van 3M in
Zwijndrecht woont, beperkt het
best de consumptie van zelfgeteelde groenten, laat eieren van eigen
kippen het best voor wat ze zijn en
is het best voorzichtig met grondwater. Ook voor wie tot op 5 kilometer woont zijn eieren uit de tuin
uit den boze. Tot op 10 kilometer
wordt aangeraden maximaal één ei
uit de eigen tuin per week te eten.
Dat zijn in een notendop de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die
het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag communiceerde als
antwoord op de gezondheidscrisis
met de schadelijke PFOS-chemicaliën, waarvan de concentratie in en
rond Zwijndrecht veel te hoog ligt.
PFOS is een lid van een familie
door de mens gemaakte chemische
verbindingen die bekendstaan als
PFAS. Die delen het kenmerk dat
ze niet of zeer moeilijk biologisch
afbreekbaar zijn. Dat geeft ze bepaalde voordelen: ze zijn oersterk,
stoten vuil en vet af en zijn hittebestendig. Maar van enkele PFAS,
waaronder PFOS, is ondertussen
duidelijk dat ze schadelijk zijn voor

mens en milieu. Daarom zijn ze al
lang verboden in Europa. Maar net
omdat ze bijna onverwoestbaar
zijn, zadelen ze ons op met een
probleem met een lange staart.
Dat is nergens duidelijker dan in
en rond Zwijndrecht, waar het
chemiebedrijf 3M jarenlang PFOS
produceerde. In de regio worden
jaren nadat het bedrijf is gestopt
met de productie nog altijd bijzonder hoge concentraties aangetroffen. Dat probleem kwam
naar boven toen in die buurt graafwerken werden begonnen voor de
Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht
maande vorige week al aan de consumptie van eieren uit de eigen
tuin in een straal van 15 kilometer
rond de fabriek te beperken. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid
stelt die voorzorgsmaatregelen nu
scherp, in afwachting van meer onderzoek over de verspreiding en de
gezondheidsimpact. Bij de inwoners wordt een breed bloedonderzoek opgestart, onder leiding
van Karl Vrancken, professor aan
de UAntwerpen.
De focus van het onderzoek en
de maatregelen ligt logischerwijs
op de 3M-site en de omgeving.
Maar het probleem met PFOS beperkt zich niet tot die ene hotspot.
Een recente studie door onderzoekers van de UAntwerpen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, wijst uit dat de PFOS-concentratie in bepaalde soorten vis in
Vlaanderen problematisch hoog is.
De onderzoekers namen baarzen
en palingen, gevangen op 44 meetpunten over heel Vlaanderen, onder de loep. Op ongeveer de helft
van de meetpunten overschrijdt
de hoeveelheid PFOS de milieunormen.

De hoogste
concentraties PFOS
vonden we terug in
vissen ver weg van
3M in Zwijndrecht.
Dat wijst erop dat
er andere bronnen
van vervuiling zijn.
Lieven Bervoets
Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Gezondheid
Opvallend is dat de hoogste concentraties niet gemeten worden
in de buurt van 3M. ‘Dat wijst er
duidelijk op dat er nog andere
bronnen van vervuiling zijn’, zegt
onderzoeker Lieven Bervoets
(UAntwerpen).
Waar die exact liggen, is voorlopig moeilijk te zeggen, maar een
studie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een indicatie.
In 2018 liet OVAM op tientallen
punten in Vlaanderen, die werden
gezien als potentiële risicolocaties,
metingen uitvoeren. Het ging om
onder andere oefenterreinen van
brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en
industriële sites uit de textiel-, papier- en verfindustrie. Die hebben
vaak gemeen dat ze met blusschuim werken, een chemisch
brandbestrijdingsmiddel waarin
jarenlang PFAS-chemicaliën zaten.
De resultaten van die metingen

waren verontrustend. Op 66 procent van de meetpunten bedroeg
de concentratie het tienvoudige
van de streefnorm. Bij een kwart
was sprake van honderd maal te
hoge waarden. Bij de meerderheid
van de metingen bleek ook het
grondwater in slechte staat. De
terreinen met een te hoge concentratie worden verder onderzocht,
laat het kabinet van minister van
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
weten.
De schadelijke chemicaliën
vinden ook hun weg naar de mens.
Het Vlaamse Steunpunt Milieu en
Gezondheid screende tussen 2016
en 2020 428 Vlaamse jongeren van
14 en 15 jaar op PFAS-stoffen. Niet
minder dan 15,7 procent had meetwaarden die de gezondheidsnorm
overschreden. In de studie werden
alleen de vier PFAS-stoffen - PFOS,
PFOA, PFHXS en PFNA - onderzocht
waarover indicaties bestaan dat ze
op lange termijn schadelijk zijn
voor de gezondheid.
Het viertal wordt gelinkt aan
een verstoring van de hormonenhuishouding en fertiliteit, een
verhoogd risico op kanker en een
verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Maar
experts wijzen erop dat vooral nog
veel onbekend is over de gezondheidsimpact van de chemicaliën.
Daarvoor is diepgaand onderzoek
op langere termijn nodig. P3
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Het Gentse biotechnologiebedrijf
Biotalys heeft beslist vers kapitaal
op te halen via een beursgang op
Euronext Brussel. Hoeveel het
precies in gedachten heeft, is nog
even geheim, maar twee nieuwe
2
investeerders zijn al bereid
ÉDITO EN PAGE
10 miljoen euro op te hoesten. EN PAGE 5
Daarbovenop kan BiotalysLIRE
vermoedelijk rekenen op de steun
van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf
zal in de komende weken zijn
debuut maken.
Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen
tegen insecten, schimmels en
bacteriën. Het bedrijf bestaat
sinds 2013 en maakt zich op om
volgend jaar een eerste product
in de VS te lanceren.
‘Er is veel vraag naar innovatie.
Landbouwers zijn op zoek naar
alternatieven voor chemische
middelen, onder meer omdat het
gebruik van bepaalde producten
stelselmatig wordt ingeperkt. We
willen de manier van werken in
de landbouw veranderen’, zegt
topman Patrice Sellès.
Biotalys is een nieuwe speler
in de Vlaamse agrotechnologiesector, die intussen een duizendtal werknemers telt, onder wie
een grote ploeg onderzoekers aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat leverde vroeger
ook al het zaadtechnologiebedrijf
Devgen op, dat bijna tien jaar
geleden voor 400 miljoen euro
werd opgeslokt door de wereldspeler Syngenta. P5

2021
mercredi 7 juillet
www.lecho.be

PAGE 13

Rates

L’Echo | De Tijd

accord,
ue à trouver un
L’Opep+ écho le sous tension.
les prix du pétro
PAGE 20

Elecannoncé par
des
Le calendrier
démantèlement
trabel pour le
de l’Onère de celui
de
centrales diff
e public chargé et
,
draf, l’organism
déchets nucléaires
la gestion des
du nucléaire,
de l’AFCN, le gendarmeen sous-commardi
La
a-t-on appris
nucléaire à
mission sécuritésommes en train
Chambre. «Nous planning d’Elecle
si
à
de regarder
et de travailler
trabel est réaliste,
donné
intégré, étant
un planning
endances
d’interdép
qu’il y a pas mal , a expliqué l’Ondans le processus»
draf.
retard
un sérieux
Or il y a déjà
doit
de Dessel qui
rapour le bâtiment
déchets les moins
accueillir les
espérait recevoir
dioactifs: l’Ondraf en 2020, ce sera
le permis nécessaire au plus tôt. Et
2023
finalement en
es, plus lourdes
d’autres incertitud l’ensemble du
sur
5
encore, pèsent
LIRE EN PAGE
processus.

L’Echo | De Tijd

Comment
l’empreinte
carbone du lait
a baissé de 30%
en 20 ans.
PAGE 11

du
Le calendrier
démantèlement
est
du nucléaire
très incertain

140e ANNÉE
BEL 3,00 €

Le foot
féminin attire
les sponsors
par son
potentiel
sportif.

7

N°131
LUX 3,50 €

nt
un rembourseme
s ont demandé en augmentation.
chiffre
rations introduite
6,9% des décla payé sur les dividendes, un
du précompte

Real Estate, Art & Education

récupéré
Les Belges ont ros
eu
d’
ns
io
ill
57 m
mobilier
de précompte
du seuil d’exonéle relèvement
s’explique par
dividendes
640 euros de
ration. En 2019, de précompte, contre 800
étaient exonérés signifie que pour l’année
en
Cela
estival conclu
rs poueuros en 2020.
râce à l’accord
ent
n 2020, les investisseu
de 240 euros
de déclaratio
2017 par le gouvernem
un maximum de divipeuvent, via
vaient récupérer
Michel, les Belges scale,
30% sur 800 euros
n fi
(précompte de couples mariés ou cohabileur déclaratio
n
les
partie du
une déclaratio
dendes). Pour
récupérer une
ont
introduisent
qui
qu’ils
–
par deux.
légaux
tants
précompte mobilier
de
montant est multiplié
Belges ayant
s. Sur les 7,2 millions
commune –, ce
du nombre de
payé sur les dividende s en 2020, 492.426
L’augmentation du précompte révèle une
partie
déclarations introduite
demandé un
si beaucoup
récupéré une
soit 6,9% – ont
e accrue, même
les déclarad’entre elles –
prise de consciencn’utilisent pas cette possibiCela concerne
bles
remboursement. 1437 et/ou 2437 étaient
contribua
Belges
de
cases
de nombreux
belges ont
tions dont les
es. Les
lité. Par exemple,
total, les ménages soit en
actions de coopérativ à elles
complétées. Au
d’euros,
détiennent des
57,2 millions
es Cera et CrelanCode
coopérativ
ainsi récupéré
près
sociétés
euros par ménage.
respectivement Jusqu’en
de 2019,
moyenne 116
seules comptent
supérieur à celui première
coopérateurs.
es
la
Ce montant est
400.000 et 300.000s des sociétés coopérativ
pouvaient pour
e
lorsque les Belges partie du précompte. Cett
2017, les dividendeuement exonérés de
une
ont récupéré
fois récupérer
étaient automatiq
euros. Depuis
ménages belges soit 90
hauteur de 190
e,
année-là, 465.201
précompte à
d’euros de précompt tion
41,9 millions
Cette augmenta
euros par ménage.

PETER VAN

MALDEGEM

G

Digital newspaper formats

la source et la
sont taxées à
n fiscale.
2018, ces actions
se fait via la déclaratiorévèlent
2020
récupération
ns fiscales de
Les déclaratio
détiennent
154.171 ménages
est
également que
tres. Ce nombre
plus d’un compte-ti de 12% par rapport à
cependant inférieur les Belges ont pour la
lorsque
celui de 2019,
e information
dû fournir cett
n
première fois
n fiscale. L’obligatioles
déclaratio
sur leur
a peut-être poussécomptesdes
d’enregistrement
belges à clôturer leur nombre
contribuables
, ce qui a réduit
titres dormants
total.
En 2020,
on pointe un
BNP Paribas Fortis,
n possible
Chez
154.171
ne: «Une explicatio
autre phénomè baisse est à trouver dans la
ménages
pour cette légère
vides de clients
comptes-titres
de
détenaient
fermeture
obligations et
que dans des
À
plus d’un
n’investissant
arrivés à échéance.a
les titres sont
ns
compte-titres, dont tous taux
bas, la vente d’obligatio
années»,
cause des
ces dernières
soit 12%
fortement diminué
de moins
explique la banque.

qu’en 2019.

General terms and conditions

Contact

Real Estate, Art, Education — L’Echo | De Tijd Rates — 1/6

L’Echo | De Tijd

Key newspaper figures

Format
Newspaper
(print + digital)

Format
Berliner
(440mm H x 290 mm W)

Frequency
Every day, Tuesday
to Saturday

Distribution
Subscriptions &
individual sales

The only
business newspapers in
Belgium
L’Echo | De Tijd are the only business
newspapers (print & digital) in Belgium.
Every day, they reach a gross audience
of half a million consisting of decision
makers, managers, entrepreneurs and
investors.
All print formats appear in the digital
newspaper, as well as in the tablet newspaper on Saturdays (in PDF). These extra
publications are included in the print rate.

Language
Dutch (De Tijd) +
French (L’Echo)

Print run (weekdays)
80,180
(print + dgital)

Audience
602,000
(contacts total brand,
CIM 2020)

Print run (weekend)
126,680
(print + dgital)

Every day, Tuesday to Saturday. We operate based on the needs of our clients
in terms of format and frequency.
Readers possess 43% of
Belgium’s financial assets

1 in 4 readers is
under 35

2 in 3 is
professionally
active

Target audience of decision
makers, influencers, well-off
consumers, investors

44% is able to save
more than €1,000
every month

Almost 30% has more
than €1,000 left over to
invest every month

General terms and conditions of sale available on www.trustmedia.be

Key readership figures

Weekly columns

*Print & digital, CIM 2020; The Belgians and their Money, Kantar 2021;
Declaration on honour CIM 2021
L’Echo | De Tijd
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2022 Rates
(in euros, excl. VAT)

45 mm W
(1 column)

94 mm W
(2 columns)

143 mm W
(3 columns)

50 mm H

100 mm H 140 mm H 180 mm H 220 mm H

L’Echo | De Tijd

395

790

L’Echo

155

310

De Tijd

240

480

L’Echo | De Tijd

790

1,580

2,210

2,845

3,475

L’Echo

310

620

870

1,115

1,365

De Tijd

480

960

1,345

1,730

2,110

L’Echo | De Tijd

1,185

2,370

3,320

4,265

5,215

L’Echo

465

930

1,300

1,675

2,045

De Tijd

720

1,440

2,015

2,590

L’Echo | De Tijd
192 mm W
(4 columns)

(6 columns)

3,160

Advertorial

4,425

4,925

• Publish your advertorial in the editorial context of L’Echo | De Tijd
• Supply your own text
• Available every day except Mondays
No bleed

L’Echo

De Tijd

L’Echo | De Tijd

180 mm H x 192 mm W

2,630

4,015

6,645

3,170

220 mm H x 290 mm W

5,520

8,550

14,070

6,950

440 mm H x 290 mm W

7,965

12,500

20,465

L’Echo

620

1,240

1,735

1,950

2,730

De Tijd

960

1,920

2,690

2,975

4,225

L’Echo | De Tijd

2,370

4,740

6,635

8,530

10,430

15,160

L’Echo

930

1,860

2,605

3,350

4,090

5,900

Superior position

De Tijd

1,440

2,880

4,030

5,185

6,335

9,260

• Exclusive and high-impact advertising format
• On an editorial page
• Second section on weekdays, third
section on Saturdays
• Available every day except Mondays

H = height — W = width

No bleed

L’Echo

De Tijd

L’Echo | De Tijd

180 mm H x 192 mm W

1,950

2,975

4,925

General terms and conditions of sale available on www.trustmedia.be

290 mm W

1,580

440 mm H

Digital newspaper (tablet and smartphone) included from 180 mm H x 192 mm W (4 columns) - See technical file for more information.

L’Echo | De Tijd
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Digital newspaper formats
Trustmedia regards digital newspaper advertising (tablet & smartphone) and print advertising as a single newspaper product.
Print formats from 180 mm H x 192 mm W will appear
• in our digital newspapers
• in a format optimised for static
• This publication is included in the print rate.

Modules
Newspaper formats
newspaper
print dimensions

number*
1

220 mm H x 290 mm W

1

180 mm H x 290 mm W

1

180 mm H x 192 mm W

1

220 mm H x 192 mm W

1

tablet
(static) - landscape
Full page
(862 px W x 924 px H)
Half page tablet
(862 px W x 336 px H)
Half page
(862 px W x 336 px H)
Half page
(862 px W x 336 px H)
Half page
(862 px W x 336 px H)

number*
1
2
2
1
1

smartphone

number*

(static) - portrait
Half page mobile

3

(320 px W x 200 px H)
Half page mobile

2

(320 px W x 200 px H)
Half page mobile

2

(320 px W x 200 px H)
Half page mobile

1

(320 px W x 200 px H)
Half page mobile

1

(320 px W x 200 px H)

*Number of adverts per day

Each advert in the digital newspaper can optionally be enhanced with animation (subject to an
additional fee).
• Options: video or photo gallery or content page (HTML)
• Contact us for other custom animation options

L’Echo | De Tijd

Rates

Digital newspaper formats

General terms and conditions

Contact

General terms and conditions of sale available on www.trustmedia.be

440 mm H x 290 mm W

Digital formats (width x height - pixels)
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General terms and conditions
Technical specifications for
print content

• Adverts must clearly state ‘ADVERTORIAL’ at the top in a sufficiently
large font.
• In addition, the advert must also
contain the following statement in a
clearly legible font: ‘X is responsible
for this publication’, with X clearly
identifiable as the advertiser or
advertised brand.
• All advertorials or editorial adverts
must be submitted to the editorial
team (via Trustmedia) for approval.
The editorial team reserves the right
to refuse any adverts that have not
been submitted, or to amend them
to suit the format requirements
without consultation.
• Advertorials must be clearly distin-

Content to be created
Word document (embedded fonts +
high-resolution photos: 300 dpi, black/
white or CMYK)

guishable from editorial content in
terms of look and feel. Advertisers
must use a different font to the one
used by the newspaper or magazine. The Chronicle, Gotham and
Retina fonts are prohibited. Both
the title and the body text must be
drawn up in a sans-serif font. The
column width must be different to
the one used by the editorial team.

L’Echo | De Tijd

Rates

Print-ready content
Print-ready PDF (embedded fonts +
high-resolution photos: 300 dpi, black/
white or CMYK). Adverts are printed on
salmon pink newsprint.
• PDF Your advert must be supplied in
PDF format, in accordance with the
Medibel+ standards. You can view
these standards on www.medibelplus.be.
• Colours CMYK
• Images CMYK; TIFF, EPS or JPG 300 dpi (normal) 1200 dpi (bitmap)
• ICC profile We recommend that you
use the IsoCoatedv2 or IsoNewspaper26v4 ICC profiles. Please
make sure you include your choice
at the end of the PDF file name:
“name_IWC.pdf” or “name_NP.pdf”.
That way, we can ensure the best
possible print result for your adverts
• Fonts Use an OpenType, PostScript
or TrueType font. Please avoid any
imported fonts.

Digital newspaper formats

Branding
Third-party branding in the form of logos
or adverts is not permitted in inserts
or adverts in De Tijd or L’Echo, unless
expressly agreed with Trustmedia and
subject to an additional fee for third-party
branding.

Cancellation
• If the advert is cancelled later than
three working days prior to its
publication, 100% of the price will be
charged.
• In case of cancellation of one or
more adverts that form part of a
campaign or annual contract, the
volume discount granted on adverts
already published will be reviewed
and invoiced.

Booking and material
delivery deadline
Newspapers (print and digital):
no later than three days prior to
publication

Material delivery
Newspaper: please upload your
material using the personalised link
in the e-mail you receive 15 days
prior to publication.
Digital: please send your material
to tablet@trustmedia.be

General terms and conditions

Contact

Technical specifications for
digital newspaper content
• Digital newspaper order form: book
your tablet and smartphone advert
and confirm the content delivery
date via advops@trustmedia.be
• Please supply Trustmedia with a
suitable format per medium (print
newspaper, tablet, smartphone)
• Static advert
- Appearance in digital newspaper
(tablet & smartphone) on the same
day as your advert appears in the
print newspaper
- No animation in this static advert
- Format: jpg, png
- File size: 150 kb
- Clickable: only if an animation
option has been purchased (see
below)

General terms and conditions of sale available on www.trustmedia.be

Advertorial terms and
conditions
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Schadelijke PFOS-stoffen
zitten overal in Vlaanderen
Vlaamse overheid neemt pakket maatregelen in en rond Zwijndrecht, maar
meerdere studies tonen aan dat schadelijke chemicaliën breder verspreid zijn

W

ie op minder
dan anderhalve kilometer van
de fabriek
van 3M in
Zwijndrecht woont, beperkt het
best de consumptie van zelfgeteelde groenten, laat eieren van eigen
kippen het best voor wat ze zijn en
is het best voorzichtig met grondwater. Ook voor wie tot op 5 kilometer woont zijn eieren uit de tuin
uit den boze. Tot op 10 kilometer
wordt aangeraden maximaal één ei
uit de eigen tuin per week te eten.
Dat zijn in een notendop de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die
het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag communiceerde als
antwoord op de gezondheidscrisis
met de schadelijke PFOS-chemicaliën, waarvan de concentratie in en
rond Zwijndrecht veel te hoog ligt.
PFOS is een lid van een familie
door de mens gemaakte chemische
verbindingen die bekendstaan als
PFAS. Die delen het kenmerk dat
ze niet of zeer moeilijk biologisch
afbreekbaar zijn. Dat geeft ze bepaalde voordelen: ze zijn oersterk,
stoten vuil en vet af en zijn hittebestendig. Maar van enkele PFAS,
waaronder PFOS, is ondertussen
duidelijk dat ze schadelijk zijn voor

mens en milieu. Daarom zijn ze al
lang verboden in Europa. Maar net
omdat ze bijna onverwoestbaar
zijn, zadelen ze ons op met een
probleem met een lange staart.
Dat is nergens duidelijker dan in
en rond Zwijndrecht, waar het
chemiebedrijf 3M jarenlang PFOS
produceerde. In de regio worden
jaren nadat het bedrijf is gestopt
met de productie nog altijd bijzonder hoge concentraties aangetroffen. Dat probleem kwam
naar boven toen in die buurt graafwerken werden begonnen voor de
Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht
maande vorige week al aan de consumptie van eieren uit de eigen
tuin in een straal van 15 kilometer
rond de fabriek te beperken. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid
stelt die voorzorgsmaatregelen nu
scherp, in afwachting van meer onderzoek over de verspreiding en de
gezondheidsimpact. Bij de inwoners wordt een breed bloedonderzoek opgestart, onder leiding
van Karl Vrancken, professor aan
de UAntwerpen.
De focus van het onderzoek en
de maatregelen ligt logischerwijs
op de 3M-site en de omgeving.
Maar het probleem met PFOS beperkt zich niet tot die ene hotspot.
Een recente studie door onderzoekers van de UAntwerpen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, wijst uit dat de PFOS-concentratie in bepaalde soorten vis in
Vlaanderen problematisch hoog is.
De onderzoekers namen baarzen
en palingen, gevangen op 44 meetpunten over heel Vlaanderen, onder de loep. Op ongeveer de helft
van de meetpunten overschrijdt
de hoeveelheid PFOS de milieunormen.

De hoogste
concentraties PFOS
vonden we terug in
vissen ver weg van
3M in Zwijndrecht.
Dat wijst erop dat
er andere bronnen
van vervuiling zijn.
Lieven Bervoets
Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Gezondheid
Opvallend is dat de hoogste concentraties niet gemeten worden
in de buurt van 3M. ‘Dat wijst er
duidelijk op dat er nog andere
bronnen van vervuiling zijn’, zegt
onderzoeker Lieven Bervoets
(UAntwerpen).
Waar die exact liggen, is voorlopig moeilijk te zeggen, maar een
studie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een indicatie.
In 2018 liet OVAM op tientallen
punten in Vlaanderen, die werden
gezien als potentiële risicolocaties,
metingen uitvoeren. Het ging om
onder andere oefenterreinen van
brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en
industriële sites uit de textiel-, papier- en verfindustrie. Die hebben
vaak gemeen dat ze met blusschuim werken, een chemisch
brandbestrijdingsmiddel waarin
jarenlang PFAS-chemicaliën zaten.
De resultaten van die metingen

waren verontrustend. Op 66 procent van de meetpunten bedroeg
de concentratie het tienvoudige
van de streefnorm. Bij een kwart
was sprake van honderd maal te
hoge waarden. Bij de meerderheid
van de metingen bleek ook het
grondwater in slechte staat. De
terreinen met een te hoge concentratie worden verder onderzocht,
laat het kabinet van minister van
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
weten.
De schadelijke chemicaliën
vinden ook hun weg naar de mens.
Het Vlaamse Steunpunt Milieu en
Gezondheid screende tussen 2016
en 2020 428 Vlaamse jongeren van
14 en 15 jaar op PFAS-stoffen. Niet
minder dan 15,7 procent had meetwaarden die de gezondheidsnorm
overschreden. In de studie werden
alleen de vier PFAS-stoffen - PFOS,
PFOA, PFHXS en PFNA - onderzocht
waarover indicaties bestaan dat ze
op lange termijn schadelijk zijn
voor de gezondheid.
Het viertal wordt gelinkt aan
een verstoring van de hormonenhuishouding en fertiliteit, een
verhoogd risico op kanker en een
verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Maar
experts wijzen erop dat vooral nog
veel onbekend is over de gezondheidsimpact van de chemicaliën.
Daarvoor is diepgaand onderzoek
op langere termijn nodig. P3
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Het Gentse biotechnologiebedrijf
Biotalys heeft beslist vers kapitaal
op te halen via een beursgang op
Euronext Brussel. Hoeveel het
precies in gedachten heeft, is nog
even geheim, maar twee nieuwe
2
investeerders zijn al bereid
ÉDITO EN PAGE
10 miljoen euro op te hoesten. EN PAGE 5
Daarbovenop kan BiotalysLIRE
vermoedelijk rekenen op de steun
van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf
zal in de komende weken zijn
debuut maken.
Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen
tegen insecten, schimmels en
bacteriën. Het bedrijf bestaat
sinds 2013 en maakt zich op om
volgend jaar een eerste product
in de VS te lanceren.
‘Er is veel vraag naar innovatie.
Landbouwers zijn op zoek naar
alternatieven voor chemische
middelen, onder meer omdat het
gebruik van bepaalde producten
stelselmatig wordt ingeperkt. We
willen de manier van werken in
de landbouw veranderen’, zegt
topman Patrice Sellès.
Biotalys is een nieuwe speler
in de Vlaamse agrotechnologiesector, die intussen een duizendtal werknemers telt, onder wie
een grote ploeg onderzoekers aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat leverde vroeger
ook al het zaadtechnologiebedrijf
Devgen op, dat bijna tien jaar
geleden voor 400 miljoen euro
werd opgeslokt door de wereldspeler Syngenta. P5
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