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ADVERTENTIE

‘Voedselautoriteit
niet onafhankelijk’
Wetenschappers van het Europese instituut EFSA
hebben geregeld bandenmet de bedrijven waarvan ze
producten beoordelen, volgens een rapport.
Van onze verslaggeefster
Marjolein van de Water

AMSTERDAM De Europese voedsel-
en warenautoriteit EFSA laat de
oren te veel hangen naar de voed-
selindustrie, waardoor haar pu-
blieke taak in het geding komt.
Dat zeggen maatschappelijke or-
ganisaties in een vorige week ver-
schenen rapport. EFSA erkent dat
een deel van haar wetenschap-
pers samenwerkt met het be-
drijfsleven, maar gaat prat op
haar onafhankelijkheid.

Een product komt pas in de Europese
winkels na groen licht van EFSA. Het
instituut laat wetenschappers beoor-
delen of kunststoffen, bestrijdings-
middelen en voeding veilig zijn voor
mens en milieu. Ze doen dit op basis
van studies die de bedrijven zelf aan-
leveren. De wetenschappers werken
op vrijwillige basis.

Uit het rapport blijkt dat bestuurs-
leden en wetenschappers geregeld
banden hebben met de bedrijven
waarvan ze producten beoordelen.
Zo is een groot aantal EFSA-experts
actief bij het International Life Sci-
ences Institute (ILSI). Dit weten-
schappelijk instituut, voor tweeder-
de gefinancierd door bedrijven als
Coca-Cola, Danone, Nestlé en Unile-
ver, zegt een brug te willen slaan tus-
sen overheden, bedrijfsleven en we-

tenschappers. Critici spreken van
een veredelde lobbyclub. De Wereld-
gezondheidsorganisatie sloot het in-
stituut in 2006 uit van deelname aan
haar vergaderingen over voedselvei-
ligheid, vanwege twijfels over de in-
vloed van de financiers.

‘Het is onacceptabel dat een onaf-
hankelijk instituut dat onze gezond-

heid moet beschermen, infiltratie
van deze door de industrie gefinan-
cierde lobbyclub tolereert’, aldus Ni-
na Holland van Corporate Europe
Observatory (CEO), een van de au-
teurs van het rapport. Ook in de
Tweede Kamer zijn vorig jaar discus-
sies gevoerd over EFSA, waarin oppo-
sitiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, de

Partij voor de Dieren en de PVV hun
twijfels uitten over de betrouwbaar-
heid van de voedsel- en warenautori-
teit.

‘EFSA ligt al jaren onder vuur’, zegt
europarlementariër Kartika Liotard.
Zij is sinds vijf jaar de contactper-
soon tussen het Europees Parlement
en de voedsel- en warenautoriteit.

De zoetstof aspartaam vormt geen
enkel gevaar voor de volksgezond-
heid, zegt EFSA. Toch gaan over
aspartaam, vooral bekend als
zoetstof van light-frisdranken, de
wildste verhalen rond. Tot dusver
bleken die altijd te verdampen als
ze grondig werden onderzocht.
Maar de aanwijzingen blijven ko-
men. In 2010 nog concludeerde de
Deense onderzoeker Thorhallur
Haldorsson dat zwangere vrouwen
die aspartaam gebruiken een ho-
gere kans hebben op een vroegge-
boorte. Datzelfde jaar constateer-
de de Italiaanse wetenschapper
Morando Soffriti een verhoogde
kans op lever- en longtumoren bij
ratten en muizen die lange tijd
aspartaam gebruikten.
In februari vorig jaar verklaarde EF-
SA geen reden te zien te twijfelen

aan de veiligheid van het middel.
Zij stelt dat de betreffende onder-
zoeken niet betrouwbaar zijn. Na
vragen uit het Europees Parlement
gaf de Europese Commissie EFSA
opdracht een nieuwe evaluatie te
doen. Die moet in september dit
jaar af zijn.
RuudWoutersen, een van de EFSA-
wetenschappers die aspartaam
beoordelen, is werkzaam voor
TNO. Dat bedrijf voert onderzoek
uit in opdracht van Ajinomoto, een
van de grootste aspartaamprodu-
centen ter wereld. Ajinomoto is te-
vens financier van het Internatio-
nal Life Sciences Institute, waarbij
veel EFSA-experts zijn betrokken.
EFSA heeft de belangenverstren-
geling in april erkend en Wouter-
sen zal niet meer worden betrok-
ken bij aspartaambeoordelingen.

Omstreden (1): aspartaam

De Duitse economie zal na een
dipje aan het eind van 2011 vol-
gens de Duitse centrale bank,
de Bundesbank, snel weer
groeien. Het Duitse bruto bin-
nenlands product (bbp) daal-
de in het vierde kwartaal van
2011 met 0,2 procent ten op-
zichte van het derde kwartaal.
‘De vooruitzichten zijn on-
langs duidelijk positiever ge-
worden.’ De bank doelt dan
met name op de toenemende
binnenlandse vraag. ANP

Duitse economie
groeit snelweer

BUNDESBANK

Telecombedrijf KPN gooit de
abonnementen van jongeren-
merk Hi per 12 maart op de
schop. Dat maakte KPN maan-
dag bekend. Nieuwe Hi-klan-
ten kunnen het toestel dat bij
hun abonnement hoort, alleen
leasen. Na afloop van het abon-
nement moet het toestel dus
worden ingeleverd of voor
‘een paar tientjes’ worden
overgenomen, aldus een
woordvoerster. ANP

Toestel ‘leasen’ bij
Hi-abonnement

KPN

De raffinaderij van Shell in Per-
nis presteert onder de maat.
Dat zegt Shell-topman Peter Vo-
ser tegenHet Financieele Dag-
blad. Voser stelt dat cruciale
onderdelen in de benzinepro-
ductie recent zijn uitgevallen.
De bestuursvoorzitter heeft de
verantwoordelijke mensen op
de grootste raffinaderij van
Europa een deadline gesteld
voor het oplossen van de pro-
blemen.

Shell-topman:
Pernis ondermaats

RAFFINADERIJ

Videowebsite YouTube doet
een beroep op Hollywood om
een nieuwe generatie kijkers
aan zich te binden. Het heeft
100 miljoen dollar uitgetrok-
ken om met hulp van grote tv-
en filmsterren per dag 25 uur
aan programma’s te produce-
ren. Het materiaal is bedoeld
om jongeren tussen de 18 en
34 jaar die vooral via hun tele-
foon en iPad films kijken naar
de site te lokken. AP

YouTube schakelt
Hollywood in

VIDEO

Spanje stuurt binnenkort twee
Hercules-transportvliegtuigen
naar Florida om een 17 ton we-
gende schat op te halen. De
schat, grotendeels bestaande
uit zilveren munten, werd
door Amerikaanse duikers uit
een oud Spaans schipwrak ge-
dolven. In een rechtszaak wist
de Spaanse regering de spullen
met een geschatte waarde van
380 miljoen euro met succes te
claimen.

Spanjehaalt schat
in Floridaop

ZILVEREN MUNTEN

Bij een bietenfabriek in Roosendaal
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Omstreden (2): bisfenol A

‘Als het gaat om voedselveiligheid,
moet de burger ervan uit kunnen
gaan dat het oordeel honderd pro-
cent onafhankelijk is. Dat is nu niet
het geval. EFSA moet er alles aan
doen om zelfs de schijn van belan-
genverstrengeling te voorkomen.’
Het Europees Parlement heeft een

paar keer het budget van EFSA ge-
blokkeerd ommeer transparantie af
te dwingen. Dat heeft effect gehad.
De wetenschappers die in de panels
zitting nemen, zijn nu verplicht hun
nevenactiviteiten op de website te
publiceren. Ook moeten zij vermel-
dendoorwelkebedrijvenhunonder-
zoeken gefinancierd worden.

Maar de hervormingen gaan niet
ver genoeg, vindt onderzoeker Hol-
land van CEO. ‘Uit ons onderzoek
blijkt dat sommige personen neven-
functies verzwijgen. Met vermelden
alleen, vermijd je bovendien nog
geen belangenverstrengeling.’
Als voorbeeld noemt Holland de

Nederlandse Ivonne Rietjens, die
voorzitter is van het panel over voed-
seltoevoegingen, dat onder meer be-
sluit over de zogenoemde E-num-
mers. ‘Rietjens ontvangt al jaren on-
derzoeksgeld van Nestlé. Dat bedrijf
heeft bij veel van die stoffen een
groot belang.’
EFSA hanteert een andere definitie

van belangenverstrengeling, zegt
ook Liotard. ‘EFSA vindt dat banden
met de industrie onafhankelijk on-
derzoek niet uitsluiten.’
EFSA noemt het rapport vooringe-

nomen. ‘CEO is niet in staat de com-
plexiteit te begrijpen van de weten-
schapwaarmee EFSA dagelijks tema-
ken heeft’, aldus een woordvoerder.
EFSA erkent dat haar experts banden
hebben met de voedselindustrie,
maar benadrukt dat dit hun oordeel
niet beïnvloedt.
Ook Herman Koëter, tot 2008 we-

tenschappelijk directeur van EFSA, is
ervan overtuigd dat de connecties
met het bedrijfsleven geen gevolgen

hebben voor de onafhankelijkheid
van EFSA. ‘De wetenschappers ken-
nen elkaars nevenfuncties en de on-
derlinge controle is groot. Mocht ie-
mands mening gekleurd zijn, dan
wordt hij of zij daar onmiddellijk op
aangesproken.’
Koëter erkent dat de universiteiten

en wetenschappelijke instituten
waarvoor de onderzoekers werken,
geregeld gefinancierd worden door
de voedselindustrie. Maar dat be-
schouwt hij als onvermijdelijk. ‘Er
bestaan tegenwoordig nog maar
weinig wetenschappelijke instellin-
gen die geen geld ontvangen van be-
drijven.’

ligt een berg suikerbieten. Van de zogenoemde cichorei wordt aspartaam gemaakt, dat onder meer in lightversies van frisdranken wordt gebruikt. Foto ANP

Bisfenol A is een chemische stof
die wordt gebruikt voor het ma-
ken van voedselverpakkingen
en plastic flessen. Vrijwel ieder-
een heeft bisfenol in het bloed,
omdat het makkelijk loskomt
van de verpakkingen en zo in
voedingsmiddelen terecht-
komt. Diverse onderzoeken wij-
zen uit dat bisfenol bij proefdie-
ren al in lage doses kanker,
vruchtbaarheidsstoornissen en
hartklachten kan veroorzaken.
Die hoeveelheden zijn lager dan
de door EFSA bepaalde dage-
lijks toegestane hoeveelheid.
De Canadese regering heeft in
oktober 2010 bisfenol daarom
als giftige stof gedefinieerd. EF-
SA zag vooralsnog geen reden
de dagelijks toegestane hoe-
veelheid te herzien. Zij baseert
haar oordeel onder meer op an-
dere proefdierstudies, die geen
schadelijke effecten aantonen.
Wel heeft EFSA sinds vorig jaar
de toepassing van bisfenol in
babyflesjes verboden.
Na twee kritische rapporten
over bisfenol van de Franse
voedsel- en warenautoriteit, be-
sloot Frankrijk in oktober het
gebruik van de stof te verbie-
den. België volgde enkele we-
ken geleden dit voorbeeld. EF-
SA heeft inmiddels toegegeven
dat nader onderzoek nodig is en
kondigde aan in 2012 haar opi-
nie over bisfenol A te herzien.
Verschillende EFSA weten-
schappers die adviseren over
bisfenol A, zijn betrokken bij het
International Life Sciences Insti-
tute, een grotendeels door de
voedselindustrie gefinancierd
wetenschappelijk instituut.

Banden met de
industrie hebben
geen invloed op
oordeel experts
Woordvoerder EFSA

Foxconn verhoogt lonen, dus gadgets duurder
The New York Times
David Barboza, Charles Duhigg

NEW YORK Economen voorspellen
een verschuiving in de Chinese
economie nu Foxconn Technolo-
gy, een van ’s lands grootste werk-
gevers, heeft aangekondigd sala-
rissen te verhogen en overwer-
ken te beperken.

Foxconn en vergelijkbare fabrieken
verdienen hun geld nu door hun
werknemers zeven dagen per week
en 14 uur per dag tegen zeer lage lo-
nen aan het werk te houden. Daar-
door was het de afgelopen jaren ge-
bruikelijk dat elektronische appara-
ten in het schap lagen als ze nog
maar amper ontworpenwaren.
Maar door klachten van actiegroe-

pen en werknemers over de belab-
berde werkomstandigheden wordt
daar nu wat aan gedaan. De fabrie-
ken en hun klanten – waaronder Ap-
ple, Hewlett-Packard en Dell – moe-
ten westerse consumenten er nu van

zien te overtuigen dat betere ar-
beidsomstandigheden in China het
waard zijn hogere prijzen te betalen
voor telefoons en laptops.
‘Zo zou kapitalisme moeten wer-

ken’, zegt David Autor, econoom bij
het Massachusetts Institute of Tech-
nology. ‘Als landen zich ontwikkelen,
stijgen salarissen en is uiteindelijk
iedereenbeter af.’ Autor is benieuwd
of westerlingen de consequenties
daarvan wel onder ogen willen zien.
‘Als mensen in de krant lezen over
Chinese fabrieken, zijn ze misschien
tijdelijk verontwaardigd,maar zodra
ze indewinkel zijn, kiezenzijmeedo-
genloos voor de laagste prijs.’
De fabrieken van Foxconn, dat

1,2 miljoen werknemers heeft, heb-
ben de omvang van steden. Werkne-
mers wonen in slaapzalen op het ter-
rein en verlaten dat slechts een paar
keer per jaar. Foxconn maakt naar
schatting 40 procent van alle smart-
phones, computers en andere elek-
tronica ter wereld. Onder grote druk
kondigdehet vorigeweekaandathet

de salarissen met 25 procent zou ver-
hogen tot ruim 300 euro permaand.
Het is in eerste plaats een tekendat

consumenten en werknemers in het
huidige China invloed kunnen heb-
ben die tot voor kort slechts aan bu-

reaucraten was voorbehouden. Maar
die druk is niet de enige reden dat
Foxconn salaris en werktijden aan-
past. De beslissing wordt ook gedre-
ven door het toenemende arbeidste-
kort in het land.

Steeds minder plattelandsjonge-
ren voelen zich aangetrokken tot het
strakke regime bij fabrieken zoals
Foxconn. Ze willen liever in hun ge-
boortestreek blijven, waar zich ook
steeds vaker nieuwe bedrijvigheid
ontwikkelt. Bovendien is de bevol-
kingsopbouw in het land zo dat er
steedsmeer jonge krachten zijn.
De prijs van Chinese producten

wordt ook nog eens opgestuwd door
de hogere prijzen van grondstoffen
ende stijgendeChinesemunt. ‘China
kanniet langer de lageprijzengaran-
deren waarmee het groot is gewor-
den’, zegt Ron Turi, die als consultant
voor de batterij-industrie werkt.
Om de prijzen niet te hard op te la-

ten lopen, lijkenFoxconnenvergelijk-
bare bedrijven twee opties te hebben.
Of ze verplaatsen een groot deel van
hun fabrieken naar de binnenlanden
van China. Of, en Foxconn heeft dat al
aangekondigd, ze investeren de ko-
mende jaren miljoenen in robots die
het werk van de goedkope arbeids-
krachten kunnen overnemen.

Foxconn-werknemers in de fabriek in de Zuid-Chinese stad Shenzhen. Afne-
mers van Foxconn zijn onder meer Apple, Dell en Hewlett-Packard. Foto EPA


	024_NLV2QU_20120221_VKN01_00_orig
	025_NLV1QU_20120221_VKN01_00_orig

