
 

 

Uitspraak Raad voor de Journalistiek inzake Zembla-uitzending in april 2018 

 
Aurobindo heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek met betrekking tot 

de bezwaren die we hebben geuit tegen de journalistieke en ethische werkwijze van Zembla. We willen 

benadrukken dat de Raad voor de Journalistiek zich alleen heeft uitgesproken over Zembla’s 
journalistieke gedragingen. Er is door de Raad voor de Journalistiek geen onderzoek gedaan naar de 

feiten en ook geen uitspraak gedaan over Aurobindo’s verantwoordelijkheid voor enige vorm van 

antimicrobiële resistentie (AMR) vervuiling.  

Muralidharan V., President Europe Formulations Business van Aurobindo: "We zijn teleurgesteld over de 

uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. We willen nogmaals benadrukken dat wij het voorkomen 

van milieuverontreiniging zeer serieus nemen. Onze productiefaciliteiten zijn voorzien van een gesloten 

systeem, waarbij geen lozing van vloeistoffen plaatsvindt (zogenaamde Zero Liquid Discharge 

faciliteiten), danwel van een systeem dat ter plekke voorziet in behandeling van vervuild afvalwater 

waarna afvoer plaatsvindt conform de geldende milieuvoorschriften. Daarnaast hebben we ons 

gecommitteerd aan de strijd tegen antimicrobiële resistentie. In dit kader hebben we bij de International 

Federation of Pharmaceutical Manufacturers verzocht om aansluiting bij de AMR Industry Alliance in de 

strijd tegen AMR. Aurobindo is ook één van de tien producenten van generieke geneesmiddelen, die 

heeft deelgenomen aan de AMR Benchmark 2018; een vergelijkend onderzoek dat is uitgevoerd door de 

Access to Medicine Foundation. In 2020 zullen we opnieuw deelnemen aan de volgende AMR 

Benchmark Study.”   

Voor zover het de werkomstandigheden betreft is Aurobindo een verantwoordelijke werkgever, die de 

nationale en internationale arbeidsrechtelijke voorschriften strikt naleeft, zowel voor de vaste als de 

tijdelijke medewerkers die in haar faciliteiten werkzaam zijn. Ten aanzien van de specifieke aantijging 

betreffende landonteigening geldt dat Aurobindo geen partij is geweest ten tijde van de landonteigening 

en mogelijke afspraken die daarover zijn gemaakt. 

Bij Aurobindo richten we ons op het bieden van veilige, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare generieke 
medicijnen. De productie van onze medicijnen voldoet hiervoor aan de strikte voorschriften van de Good 
Manufacturing Practices richtlijnen (GMP). We committeren ons dat wij ook in de toekomst zullen blijven 
werken in overeenstemming met vigerende vereisten die GMP stelt met het oog op de productie van 
geneesmiddelen. 

Aurobindo is een wereldwijd toonaangevend farmaceutisch bedrijf. We richten ons op de productie van 
kwalitatief hoogwaardige generieke geneesmiddelen en hebben hiervoor productiefaciliteiten verspreid 
over de hele wereld. Onze faciliteiten zijn onderworpen aan regelmatige inspecties door vooraanstaande 
instanties als Health Canada, US FDA, UK MHRA, Japan PMDA en de Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO), die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de levering van betaalbare medicijnen aan 150 landen, 
waaronder Canada, China, Brazil, Japan, Nederland Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. 


