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BUNDESBANK

Duitse economie
groeit snel weer
De Duitse economie zal na een
dipje aan het eind van 2011 volgens de Duitse centrale bank,
de Bundesbank, snel weer
groeien. Het Duitse bruto binnenlands product (bbp) daalde in het vierde kwartaal van
2011 met 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal.
‘De vooruitzichten zijn onlangs duidelijk positiever geworden.’ De bank doelt dan
met name op de toenemende
binnenlandse vraag.
ANP

KPN

Toestel ‘leasen’ bij
Hi-abonnement
Telecombedrijf KPN gooit de
abonnementen van jongerenmerk Hi per 12 maart op de
schop. Dat maakte KPN maandag bekend. Nieuwe Hi-klanten kunnen het toestel dat bij
hun abonnement hoort, alleen
leasen. Na afloop van het abonnement moet het toestel dus
worden ingeleverd of voor
‘een paar tientjes’ worden
overgenomen, aldus een
woordvoerster.
ANP

RAFFINADERIJ

Shell-topman:
Pernis ondermaats
De raffinaderij van Shell in Pernis presteert onder de maat.
Dat zegt Shell-topman Peter Voser tegen Het Financieele Dagblad. Voser stelt dat cruciale
onderdelen in de benzineproductie recent zijn uitgevallen.
De bestuursvoorzitter heeft de
verantwoordelijke mensen op
de grootste raffinaderij van
Europa een deadline gesteld
voor het oplossen van de problemen.
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‘Voedselautoriteit
niet onafhankelijk’
Wetenschappers van het Europese instituut EFSA
hebben geregeld banden met de bedrijven waarvan ze
producten beoordelen, volgens een rapport.
Van onze verslaggeefster
Marjolein van de Water

Omstreden (1): aspartaam

AMSTERDAM De Europese voedsel-

en warenautoriteit EFSA laat de
oren te veel hangen naar de voedselindustrie, waardoor haar publieke taak in het geding komt.
Dat zeggen maatschappelijke organisaties in een vorige week verschenen rapport. EFSA erkent dat
een deel van haar wetenschappers samenwerkt met het bedrijfsleven, maar gaat prat op
haar onafhankelijkheid.

Een product komt pas in de Europese
winkels na groen licht van EFSA. Het
instituut laat wetenschappers beoordelen of kunststoffen, bestrijdingsmiddelen en voeding veilig zijn voor
mens en milieu. Ze doen dit op basis
van studies die de bedrijven zelf aanleveren. De wetenschappers werken
op vrijwillige basis.
Uit het rapport blijkt dat bestuursleden en wetenschappers geregeld
banden hebben met de bedrijven
waarvan ze producten beoordelen.
Zo is een groot aantal EFSA-experts
actief bij het International Life Sciences Institute (ILSI). Dit wetenschappelijk instituut, voor tweederde gefinancierd door bedrijven als
Coca-Cola, Danone, Nestlé en Unilever, zegt een brug te willen slaan tussen overheden, bedrijfsleven en we-

De zoetstof aspartaam vormt geen
enkel gevaar voor de volksgezondheid, 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 komen. In 2010 nog concludeerde de
Deense onderzoeker Thorhallur
Haldorsson dat zwangere vrouwen
die aspartaam gebruiken een hogere kans hebben op een vroeggeboorte. Datzelfde jaar constateerde 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 EFSA geen reden te zien te twijfelen

tenschappers. Critici spreken van
een veredelde lobbyclub. De Wereldgezondheidsorganisatie sloot het instituut in 2006 uit van deelname aan
haar vergaderingen over voedselveiligheid, vanwege twijfels over de invloed van de financiers.
‘Het is onacceptabel dat een onafhankelijk instituut dat onze gezond-

YouTube schakelt
Hollywood in
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Partij voor de Dieren en de PVV hun
twijfels uitten over de betrouwbaarheid van de voedsel- en warenautoriteit.
‘EFSA ligt al jaren onder vuur’, zegt
europarlementariër Kartika Liotard.
Zij is sinds vijf jaar de contactpersoon tussen het Europees Parlement
en de voedsel- en warenautoriteit.
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Spanje haalt schat
in Florida op
Spanje stuurt binnenkort twee
Hercules-transportvliegtuigen
naar Florida om een 17 ton wegende schat op te halen. De
schat, grotendeels bestaande
uit zilveren munten, werd
door Amerikaanse duikers uit
een oud Spaans schipwrak gedolven. In een rechtszaak wist
de Spaanse regering de spullen
met een geschatte waarde van
380 miljoen euro met succes te
claimen.

heid moet beschermen, infiltratie
van deze door de industrie gefinancierde lobbyclub tolereert’, aldus Nina Holland van Corporate Europe
Observatory (CEO), een van de auteurs van het rapport. Ook in de
Tweede Kamer zijn vorig jaar discussies gevoerd over EFSA, waarin oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, de

Bij een bietenfabriek in Roosendaal

ADVERTENTIE

VIDEO

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

aan de veiligheid van het middel.
Zij stelt dat de betreffende onderzoeken 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.
Ruud Woutersen, een van de EFSAwetenschappers die aspartaam
beoordelen, is werkzaam voor
TNO. Dat bedrijf voert onderzoek
uit in opdracht van Ajinomoto, een
van de grootste aspartaamproducenten ter wereld. Ajinomoto is tevens ﬁnancier van het International Life Sciences Institute, waarbij
veel EFSA-experts zijn betrokken.
EFSA heeft de belangenverstrengeling in april erkend en Woutersen zal niet meer worden betrokken bij aspartaambeoordelingen.
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Omstreden (2): bisfenol A

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

‘Als het gaat om voedselveiligheid,
moet de burger ervan uit kunnen
gaan dat het oordeel honderd procent onafhankelijk is. Dat is nu niet
het geval. EFSA moet er alles aan
doen om zelfs de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.’
Het Europees Parlement heeft een
paar keer het budget van EFSA geblokkeerd om meer 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 vermelden door welke bedrijven hun onderzoeken gefinancierd worden.

Maar de hervormingen gaan niet
ver genoeg, vindt onderzoeker Holland van CEO. ‘Uit ons onderzoek
blijkt dat sommige personen nevenfuncties 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 voedseltoevoegingen, dat onder meer besluit over de zogenoemde E-nummers. ‘Rietjens ontvangt al jaren onderzoeksgeld van Nestlé. Dat bedrijf
heeft bij veel van die stoffen een
groot belang.’
EFSA hanteert een andere definitie

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

Foto ANP

van belangenverstrengeling, zegt
ook Liotard. ‘EFSA vindt dat banden
met de industrie onafhankelijk onderzoek niet uitsluiten.’
EFSA noemt het rapport vooringenomen. ‘CEO is niet in staat de complexiteit te begrijpen van de wetenschap waarmee EFSA dagelijks te maken 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 wetenschappelijk directeur van EFSA, is
ervan overtuigd dat de connecties
met het bedrijfsleven geen gevolgen

Bisfenol A is een chemische stof
die wordt gebruikt voor het maken van voedselverpakkingen
en plastic ﬂessen. Vrijwel iedereen heeft bisfenol in het bloed,
omdat het makkelijk loskomt
van de verpakkingen en zo in
voedingsmiddelen
terechtkomt. Diverse onderzoeken wijzen uit dat bisfenol bij proefdieren al in lage doses kanker,
vruchtbaarheidsstoornissen en
hartklachten kan veroorzaken.
Die hoeveelheden zijn lager dan
de door EFSA bepaalde dagelijks toegestane hoeveelheid.
De Canadese regering heeft in
oktober 2010 bisfenol daarom
als giftige stof gedeﬁnieerd. EFSA zag vooralsnog geen reden
de dagelijks toegestane hoeveelheid te herzien. Zij baseert
haar oordeel onder meer op andere 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, besloot Frankrijk in oktober het
gebruik van de stof te verbieden. België volgde enkele weken geleden dit voorbeeld. EFSA heeft inmiddels toegegeven
dat nader onderzoek nodig is en
kondigde aan in 2012 haar opinie over bisfenol A te herzien.
Verschillende
EFSA
wetenschappers die adviseren over
bisfenol A, zijn betrokken bij het
International Life Sciences Institute, een grotendeels door de
voedselindustrie geﬁnancierd
wetenschappelijk instituut.

hebben voor de onafhankelijkheid
van EFSA. ‘De wetenschappers kennen elkaars nevenfuncties en de onderlinge controle is groot. Mocht iemands 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 beschouwt hij als onvermijdelijk. ‘Er
bestaan tegenwoordig nog maar
weinig wetenschappelijke instellingen die geen geld ontvangen van bedrijven.’

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 Technology, een van ’s lands grootste werkgevers, heeft aangekondigd salarissen te verhogen en overwerken 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 lonen aan het werk te houden. Daardoor was het de afgelopen jaren gebruikelijk dat elektronische apparaten in het schap lagen als ze nog
maar amper ontworpen waren.
Maar door klachten van actiegroepen en werknemers over de belabberde werkomstandigheden wordt
daar nu wat aan gedaan. De fabrieken en hun klanten – waaronder Apple, Hewlett-Packard en Dell – moeten westerse consumenten er nu van

zien te overtuigen dat betere arbeidsomstandigheden in China het
waard zijn hogere prijzen te betalen
voor telefoons en laptops.
‘Zo zou kapitalisme moeten werken’, zegt David Autor, econoom bij
het Massachusetts Institute of Technology. ‘Als landen zich ontwikkelen,
stijgen salarissen en is uiteindelijk
iedereen beter 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 in de winkel zijn, kiezen zij meedogenloos voor de laagste prijs.’
De fabrieken van Foxconn, dat
1,2 miljoen werknemers heeft, hebben de omvang van steden. Werknemers wonen in slaapzalen op het terrein en verlaten dat slechts een paar
keer per jaar. Foxconn maakt naar
schatting 40 procent van alle smartphones, computers en andere elektronica ter wereld. Onder grote druk
kondigde het vorige week aan dat het

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

de salarissen met 25 procent zou verhogen tot ruim 300 euro per maand.
Het is in eerste plaats een teken dat
consumenten en werknemers in het
huidige China invloed kunnen hebben die tot voor kort slechts aan bu-

reaucraten was voorbehouden. Maar
die druk is niet de enige reden dat
Foxconn salaris en werktijden aanpast. De beslissing wordt ook gedreven door het toenemende arbeidstekort in het land.

Steeds minder plattelandsjongeren voelen zich aangetrokken tot het
strakke regime bij fabrieken zoals
Foxconn. Ze willen liever in hun geboortestreek blijven, waar zich ook
steeds vaker nieuwe bedrijvigheid
ontwikkelt. Bovendien is de bevolkingsopbouw in het land zo dat er
steeds meer jonge krachten zijn.
De prijs van Chinese producten
wordt ook nog eens opgestuwd door
de hogere prijzen van grondstoffen
en de stijgende Chinese munt. ‘China
kan niet langer de lage prijzen garanderen waarmee het groot is geworden’, zegt Ron Turi, die als consultant
voor de batterij-industrie werkt.
Om de prijzen niet te hard op te laten lopen, lijken Foxconn en vergelijkbare 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 komende jaren miljoenen in robots die
het werk van de goedkope arbeidskrachten kunnen overnemen.

