
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Britse Queen niet te zien in video van vrouwen die 
eten naar kinderen gooien 

Sinds het overlijden van de Britse koningin Elizabeth circu-
leert er heel wat fake nieuws over haar. Zoals een filmpje 
waarin twee statige vrouwen in het wit iets naar een groepje 
arme kinderen gooien. Volgens heel wat posts waarin het 
filmpje gedeeld wordt, gaat het om een jonge Elizabeth die 
eten gooit naar de kinderen “alsof het beesten zijn”. Het beel-
den zouden de wreedheid van de Britse kolonisatie, en Eliza-
beth’s aandeel hier in, bewijzen. 

Maar Elizabeth is helemaal niet te zien op de beelden. Het 
gaat om een ingekleurde versie van een video die origineel 
in het zwart-wit werd opgenomen. Het origineel dateert van 
het jaar 1900. Koningin Elizabeth werd pas geboren in april 
1926, meer dan twee decennia later dus. 

En de beelden hebben ook niets te maken met de Britse ko-
lonisatie. De vrouwen in het wit zijn de echtgenote en doch-
ter van de Franse gouverneur in Indochina, dat toen onder 
het koloniaal bewind van Frankrijk viel. Het gebied omvat nu 
de landen Laos, Cambodja en Vietnam. De voorwerpen die 
de vrouwen naar de kinderen gooien zijn plaatselijke mun-
ten. 

De video is dus wel te linken aan de Europese kolonisatie, 
maar niet aan de Britse koningin Elizabeth. 

Bron: Knack 

Hallo trouwe lezer, 

Is de anticonceptiepil kankerverwekkend? 

Komt het Covid Safe Ticket terug op 1 november? 

Gooide de Britse Queen eten naar arme kinderen? 

En is een elektrische auto nu echt beter voor het milieu? 

Veel leesplezier met deze nieuwe editie, 

Anke 

Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-dit-is-niet-de-queen-die-kinderen-voert-alsof-het-dieren-zijn/


 

 

Video toont geen dansende EU-politici die hoog 
loon vieren 

Online circuleert een video van een groep mensen die zin-
gen en dansen in een parlementair halfrond. Het zou gaan 
om EU-politici die hun loon van 10.000 euro vieren. Er 
komt heel wat verontwaardiging, zeker nu het leven 
steeds duurder wordt voor heel wat gewone mensen. 

De video dateert van november 2021 en werd opgenomen 
in het gebouw van de Raad van Europa in de Franse stad 
Straatsburg. De Raad van Europa is een onafhankelijke 
organisatie en is geen onderdeel van de Europese Unie. Zij 
organiseerde op dat moment het World Forum for Demo-
cracy, een conferentie waar activisten en politici samen 
komen. De conferentie werd afgesloten door een optre-
den van een Bosnische band. Het is tijdens dit evenement 
dat het filmpje van de dansende mensen werd gemaakt. 

Het gaat dus niet om EU-politici die hun loon van 10.000 
euro vieren. Maar hoeveel verdienen EU-politici nu eigen-
lijk? 

Een lid van het Europees Parlement verdient ongeveer 
7300 euro per maand, na aftrek van belastingen en verze-
keringspremies. Op dat bedrag moeten ze ook nog natio-
nale belastingen betalen, en ook de partij waarvoor ze ze-
telen krijgt een deel van dit loon. 

Naast hun loon krijgen de parlementsleden ook nog bud-
getten en vergoedingen voor bijvoorbeeld kantoorbeno-
digdheden, medische kosten, etc. 

Bron: Knack 

Zelensky kreeg geen voetbaltruitje met hakenkruis 

Op een foto die regelmatig online opduikt is de Oekraïnse 
president Zelensky te zien met een voetbaltruitje. Op het 
truitje staat zijn naam en een groot hakenkruis.  

Maar de foto is nep. In juni 2021 kreeg Zelensky een speciale 
versie van het nieuwe officiële truitje van de Oekraïnse nati-
onale ploeg aangeboden. Op dat truitje stond zijn naam en 
het rugnummer 95. Een foto van de overhandiging ver-
scheen op het officiële Instragramaccount van de presi-
dent. 

Die foto werd achteraf digitaal bewerkt. Het rugnummer 
werd weggehaald en vervangen door een hakenkruis. 
Zelensky poseerde dus nooit trots met een truitje met een 
hakenkruis op. 

Bron: Nieuwscheckers 

https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-deze-video-toont-niet-hoe-eu-politici-uitbundig-hun-loon-vieren/
https://nieuwscheckers.nl/zelensky-kreeg-geen-voetbalshirt-met-een-hakenkruis-erop/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Elektrische auto milieuvriendelijker dan benzinewagen, ondanks grond-
stoffen batterij 

Door: Senne Michiels 

Op sociale media circuleren berichten dat elektrische wagens schadelijk zijn voor het milieu. De oor-
zaak hiervan zouden de accu’s van elektrische auto's zijn. Zo zou 200.000 kg grond uitgegraven wor-
den om één accu te maken. Hoeveel grond verwerkt moet worden voor één batterij valt moeilijk te 
achterhalen. Maar volgens verschillende experts zijn de cijfers die rondgaan een overschatting. In tota-
liteit is een elektrische wagen milieuvriendelijker dan een wagen op fossiele brandstof. Want na enke-
le duizenden kilometers rijden, compenseert een elektrische wagen de milieulast van de productie.             

 

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen an-
dere kankers 

Door: Nele Baeyens 

Leef Bewust, een ‘holistisch gezondheidsplatform’, postte een filmpje waarin één van de oprichters 
van de organisatie claimt dat de anticonceptiepil kankerverwekkend is, net zoals tabak. Dat de hormo-
nale pil gecategoriseerd werd als kankerverwekkend betekent nog niet dat het even gevaarlijk is als 
tabak. De pil kan zorgen voor een tijdelijk verhoogt risico op borstkanker, maar beschermt ook tegen 
andere kankers.   

TIP: meer over deze factcheck in de podcast “Het Uur van de Waarheid” op VRT NU 

Zwitserland gaat (nog) geen monsterboetes en celstraffen uitdelen aan 
wie verwarming te hoog zet 

Door: VRT NWS 

Verschillende media namen vorige week een nieuwsbericht uit de Zwitserse tabloidkrant Blick over. 
Daarin wordt gezegd dat Zwitsers deze winter hoge boetes en zelfs celstraffen riskeren als ze te veel 
gas verbruiken. Maar dat plan is helemaal nog niet afgeklopt en zal pas gelden in een absolute noodsi-
tuatie. En dan nog moet een rechter zich proportioneel over de strafmaat uitspreken.      

CHECKS VAN COLLEGA’S 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/elektrische-auto-milieuvriendelijker-ondanks-grondstoffen-batterij
https://www.vrt.be/vrtnu/podcasts/radio1/h/het-uur-van-de-waarheid/1/gelooft-de-russische-bevolking-poetin-nog-en-zijn-duitse-nazi-li/?ndl=true
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/pil-tijdelijk-hoger-risico-borstkanker-bescherming-tegen-andere-kankers
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/13/check-zwitserland-gasboete/


 

 

Polio en difterie duiken opnieuw op, maar niet bij ons     

Door:  Gezondheid & Wetenschap 

Er zijn opnieuw gevallen opgedoken van polio in de VS en in Londen. In Australië zijn er enkele geval-
len van difterie. De Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef slaan alarm over de dalende vaccinatie-
graad bij kinderen.              

Het covid safe ticket is niet opnieuw verplicht vanaf 1 november      

Door: Knack 

Op Telegram circuleert een screenshot van de website van het Belgische restaurant Zuster Agnes. 
Daarop staat vermeld dat het vanaf 1 november verplicht zou zijn om een Covid Safe Ticket te tonen 
wanneer je een horecazaak binnengaat. Dat klopt niet. Het gaat om een screenshot van vorig jaar, 
toen het CST op 1 november 2021 werd ingevoerd. Dat bevestigen de restaurantuitbaters. Horeca 
Vlaanderen ontkent dat de herinvoering van het CST op tafel ligt.     

Vaccinscepticus Robert F. Kennedy won geen rechtszaak bij het Ameri-
kaanse Hooggerechtshof  

Door: Knack 

Online circuleert de bewering dat de Amerikaanse vaccinscepticus Robert F. Kennedy een rechtszaak 
bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft gewonnen tegen ‘alle farmaceutische lobbyis-
ten’. Het Hof zou hebben geoordeeld dat de mRNA-vaccins tegen covid-19 onherstelbare schade ver-
oorzaken. Dat klopt niet. Zo’n rechtszaak heeft nooit plaatsgevonden. Het gaat om een vals bericht, 
dat Kennedy zelf heeft ontkracht.               

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/polio-en-difterie-duiken-opnieuw-op-maar-niet-bij-ons
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-het-covid-safe-ticket-is-niet-opnieuw-verplicht-vanaf-1-november/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-vaccinscepticus-robert-f-kennedy-won-geen-rechtszaak-bij-het-amerikaanse-hooggerechtshof/


 

 

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. 

• Twitter breidt factcheck-initiatief Birdwatch uit in aanloop naar Amerikaanse midterms  

• Wat werkt beter: droge feiten of humor? Onderzoek naar satirische factchecks 

• Russische Wikipedia-editors krijgen te maken met represailles van Russische overheid 

MEME CORNER 

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://techcrunch.com/2022/09/07/twitter-expands-its-crowdsourced-fact-checking-program-birdwatch-ahead-of-u-s-midterms/?guccounter=1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03637751.2022.2097284
https://www.niemanlab.org/2022/09/doxxed-threatened-and-arrested-russias-war-on-wikipedia-editors/

