
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Duits boekhoudkantoor publiceerde vacature voor 
ongevaccineerden 

Een vacature bij een Duits boekhoudkantoor gaat viraal op 
Twitter en Facebook. Het kantoor schrijft in de vacature dat 
ze op zoek zijn naar sollicitanten die niet gevaccineerd zijn 
tegen COVID-19. Volgens hen tonen niet-gevaccineerden al 
twee jaar “buitengewone veerkracht, doorzettingsvermogen 
en kritisch denken”. Heel wat antivaxers juichen dit initiatief 
toe en zien het als een steunbetuiging aan hun ideeën. 

Het Duitse bedrijf reageerde ondertussen al op de heisa en 
trachtte de vacature te nuanceren. Ze zeggen niet te willen 
discrimineren op basis van vaccinatiestatus. Hun bedoeling 
was volgens hen om niet-gevaccineerden een hart onder de 
riem te steken net omdat zij al twee jaar lang gediscrimi-
neerd zouden worden. 

De vacature zoals ze verscheen in de krant en opgepikt werd 
op sociale media bestaat dus wel degelijk. Maar volgens het 
bedrijf was het dus vooral symbolisch. 

Werkgevers mogen in principe niet vragen welke vaccinatie-
status een sollicitant of werknemer heeft volgens de privacy-
wetgeving. En ze mogen al zeker niet discrimineren op basis 
van deze medische gegevens. 

Bron: Knack 

Hallo trouwe lezer, 

Worden in Oekraïne pasgeboren baby’s gedood om hun stamcellen te verkopen? 

Werd het winkelcentrum in Krementsjoek geraakt door Russische bombardemen-
ten? 

Werd Japanse ex-minister-president vermoord omdat hij tegenstander was van de 
coronavaccins? 

En heel wat meer! Veel leesplezier met deze nieuwe editie, 

Anke 

Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-ja-duits-boekhoudkantoor-geeft-de-voorkeur-aan-niet-gevaccineerde-sollicitanten/


 

 

Foto van undercover “romeo’s” dateren van 2020 en 
hebben niets te maken met boerenprotesten 

Op sociale media speculeren aanhangers van de Nederlandse 
boerenprotesten dat undercover politieagenten de protesten 
zouden doen verhitten. Als bewijs worden foto’s en video’s ver-
spreid van mannen in burgerkleding die uit politiecombi’s stap-
pen. 

Tijdens protesten worden inderdaad agenten in burger ingezet. 
Zij worden soms “romeo’s” genoemd. Hun taak is om heethoof-
den in de massa te identificeren en te arresteren om zo te voor-
komen dat het protest ontspoort. Volgens critici zijn de under-
coveragenten er net om de massa op te hitsen om zo de beto-
gers in een slecht daglicht te zetten. 

Hoewel het mogelijk is dat zulke undercover “romeo’s” aanwe-
zig zijn in de boerenprotesten die sinds eind juni plaatsvinden 
in Nederland, zijn de beelden online geen bewijs hiervan. De 
foto hiernaast, bijvoorbeeld, is een screenshot uit een video van 
2020. De beelden werden gemaakt tijdens een betoging tegen 
de coronamaatregelen in Den Haag. De foto heeft dus niets te 
maken met de boerenprotesten. 

Bron: DPA 

Voormalig Japanse minister-president werd niet 
vermoord omdat hij tegenstander was van corona-
vaccins 

Op 8 juli werd de voormalige minister-president van Japan, 
Shinzo Abe, vermoord. Op sociale media circuleren nu be-
weringen dat de ex-politicus vermoord werd omdat hij een 
tegenstander was van de coronavaccins. Hij zou ook het ge-
bruik van Ivermectine aangemoedigd hebben. 

Maar dat klopt niet. Shinzo Abe kondigde in augustus 2020 
aan dat hij zou aftreden als minister-president van Japan. 
Op 16 september trad zijn opvolger aan. Pas in februari 2021 
werd het eerste coronavaccin goedgekeurd in Japan. 

En wat met Ivermectine? In mei 2020 deed Abe inderdaad 
uitspraken over het geneesmiddel, maar in een algemene 
context. Hij zei dat als het middel goedgekeurd zou worden 
voor gebruik tegen COVID-19, de veiligheid ervan eerst 
moest worden bevestigd. Hij raadde dus nergens aan om 
het middel effectief te gebruiken. 

De verdachte van de moord op Abe legde ondertussen ver-
klaringen af. Hij zou zich willen wreken hebben op Abe om-
dat hij nauwe banden had met een religie waar de moeder 
van de verdachte grote sommen geld aan schonk, waar-
door de familie verarmde. 

Bron: Knack 

https://dpa-factchecking.com/belgium/220706-99-931037/
https://nieuwscheckers.nl/nee-abe-werd-niet-vermoord-omdat-hij-het-wef-dwarszat/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Covid-vaccinatie kent bijwerkingen maar apenpokken zit daar niet bij 

Door: Nieuwscheckers 

Een Engelstalige video beweert dat apenpokken eigenlijk gordelroos is en daarmee een bijwerking 
van de wereldwijde covid-vaccinatie. De video verspreidt desinformatie door een Australische voorlich-
tingsvideo te voorzien van nieuwe teksten en voice-over. Verder zijn er opmerkingen toegevoegd over 
andere bijwerkingen na covid-vaccinatie, zoals bloedstolsels en ontstekingen aan de hartspier. Die 
complicaties kunnen inderdaad optreden, maar in de video wordt niet verteld hoe zeldzaam deze bij-
werkingen zijn.            

Geen sprake van 'stamcelmoorden' op baby's in Oekraïne, wel vermoeden 
van illegale adoptie 

Door: Ferre Wouters 

Op sociale media gaat een screenshot van een oud artikel van de BBC rond. Daarin staat dat “bewijzen 
van BBC suggereren dat in Oekraïne gezonde pasgeborenen worden gedood om de internationale 
stamcellenmarkt te bevoorraden”. Het artikel is echt, maar levert geen bewijs voor de stelling. Wel 
wijst internationaal onderzoek erop dat in Oekraïne vroeger pasgeborenen werden weggehaald bij 
hun ouders voor illegale adoptie in het Westen. Maar dat is een ander verhaal.   

Hoe warm was het nu écht tijdens de dodentocht van 2003?  

Door: VRT NWS 

Dat de Dodentocht dit jaar wordt ingekort door de hittegolf doet heel wat stof opwaaien. Op sociale 
media uiten mensen hun ongenoegen door te stellen dat het tijdens de tocht in 2003 veel warmer 
was, volgens sommigen tot wel 37 graden. Maar dat klopt niet. Op 9 augustus 2003 werd er een maxi-
male temperatuur gemeten van 29,4 graden Celsius in Bornem. Er was in die periode wel een hitte-
golf.    

CHECKS VAN COLLEGA’S 

https://nieuwscheckers.nl/covid-vaccinatie-kent-bijwerkingen-maar-apenpokken-zit-daar-niet-bij/
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/illegale-adoptie-in-oekraine-geen-babymoorden-stamcelhandel
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/11/check-temperatuur-dodentocht-2003/


 

 

Winkelcentrum wél geraakt bij raketaanval Krementsjoek     

Door: DPA 

Hoewel de Russische overheid het probeert te ontkennen, raakte één van hun raketten wel degelijk 
een winkelcentrum vol mensen in Krementsjoek. Dat tonen camerabeelden aan.            

Beelden tonen niet aan dat bosbranden door helikopters worden aange-
stoken    

Door: VRT NWS 

Op Twitter en Facebook gaan filmpjes rond van helikopters die met een soort vlammenwerper bossen 
in Spanje in brand zouden zetten. De beelden moeten aantonen dat de bosbranden opzettelijk zijn 
aangestoken. Maar dat klopt niet. Het gaat om helitorching, een preventietechniek om bosbranden 
juist in te dijken. De beelden komen bovendien niet uit Spanje, maar uit Canada en de Verenigde Sta-
ten.   

Deze foto toont geen satellietbeeld van "nagenoeg intact" Amazonewoud  

Door: VRT NWS 

Een zogenaamde "satellietfoto" die een invloedrijke Canadese klimaatscepticus deelt en die ook in 
Vlaanderen weerklank krijgt, toont zogezegd aan dat het Amazonebekken nauwelijks ontbost is. Al-
leen gaat het niet om een echte satellietfoto en geeft de kaart hoogtes, maar geen vegetatie 
weer.               

https://dpa-factchecking.com/belgium/220630-99-864724/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/12/check-blushelikopters-bosbranden/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/01/check-amazonewoud/


 

 

NIEUWSFLASH 

Heb je zelf desinformatie, fake news of virusonzin zien passeren? 
Of wil je gewoon het fijne weten van een bepaald onderwerp? 

Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@factcheck.vlaanderen! 

 

Check ook zeker onze sociale media! 
Facebook                                             Twitter                                               Instagram 

Nog niet geabonneerd? 

• Save the date! Eerste BENEDMO-conferentie op vrijdag 30 september in Antwerpen. 

• Bijna helft van berichten over Holocaust op Telegram ontkent of minimaliseert de genoci-
de. Ook op andere sociale media heel wat Holocaustontkenning. 

• Ook in de 19de eeuw was er al fake nieuws. Britse schrijver verzamelt 70 wilde en valse ver-
halen die in kranten verschenen 

mailto:info@factcheck.vlaanderen
https://www.facebook.com/FactcheckVL/
https://twitter.com/FactcheckVL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/factcheck.vlaanderen/?hl=nl
https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://benedmo.eu/event/save-the-date-benedmo-conferentie/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382159
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382159
https://nieuwscheckers.nl/de-prehistorie-van-het-broodje-aap/
https://nieuwscheckers.nl/de-prehistorie-van-het-broodje-aap/

