
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Pakistaanse minister werd lastiggevallen over cor-
ruptieschandaal 

Online doet een filmpje de ronde waarin een vrouw lastig 
gevallen wordt op straat. Volgens de uitleg bij de video zou 
het gaan om een Pakistaanse minister in Londen. Ze zou las-
tig gevallen worden omdat ze geen hoofddoek draagt. 

De vrouw in de video is Marriyum Aurangzeb, de Pakistaan-
de minister van Informatie. Ze was in Londen tijdens een tus-
senstop op weg naar Pakistan nadat ze een bijeenkomst van 
de Verenigde Naties bijwoonde in New York. Ze krijgt verwij-
ten in het Urdu, de nationale taal van Pakistan, toege-
schreeuwd. 

Hoewel een gesluierde vrouw haar op een bepaald moment 
wel verwijt dat ze “grote praatjes maakt op televisie” maar nu 
ongesluierd rondloopt, gaan de verwijten vooral over het cor-
ruptieschandaal waar Aurangzeb in verwikkeld is. Deze zo-
mer werd ze beschuldigd van het aannemen van steekpen-
ningen. Vooral het woord “chorni”, ofwel “dief”, is veel te ho-
ren. Een man verwijt haar dat ze belastinggeld komt spende-
ren in Londen. 

Bron: VRT NWS 

Hallo trouwe lezer, 

Op 15 februari 2021 stuurden we als Factcheck.Vlaanderen onze eerste nieuwsbrief 
de wereld in. En vandaag doen we dat voor de laatste keer. In die 20 maanden heb-
ben we 42 nieuwsbrieven en 371 factchecks jouw richting uit gestuurd. We hopen 
dat je onze tijd samen even boeiend en leerrijk gevonden hebt als wij. 

Maar er is ook goed nieuws! Het team van deCheckers, een initiatief waar we sinds 
kort nauw mee samen werken, zal de nieuwsbrief verder zetten. Dezelfde boeiende 
weetjes, factchecks, en nieuws, maar dan in een nieuw jasje! 

Wil je de factchecknieuwsbrief blijven ontvangen? Klik dan hier! 

Het einde van onze nieuwsbrief betekent niet het einde van Factcheck.Vlaanderen! We blijven 
factchecks schrijven en publiceren op onze website, dus hopelijk zien we je daar snel terug.  

Dan wens ik jullie nu voor de laatste keer veel leesplezier, en tot snel! 

Anke 

Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbriefoverdracht
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/29/check-neen-pakistaanse-minister-werd-niet-lastig-gevallen-omdat/
https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbriefoverdracht


 

 

Duits tijdschrift noemde Commissievoorzitster 
von der Leyen niet “crimineelste vrouw van Euro-
pa” 

Het Duitse tijdschrift Stern zou Europees commissievoor-
zitster Ursula von der Leyen op de voorpagina de titel “de 
meest criminele vrouw van Europa” gegeven hebben. Een 
foto van de cover circuleert op sociale media. 

Maar de voorpagina werd vervalst. De echte cover toont 
niet Ursula von der Leyen, maar Georgia Meloni, de Itali-
aanse politica van de partij Fratelli d’Italia. Zij wonnen re-
cent de Italiaanse verkiezingen. Meloni kreeg de titel “de 
gevaarlijkste vrouw van Europa” van Stern omwille van 
haar uiterst rechtse ideologie.  

Stern schuwt de controverse niet en vergeleek eerder 
Trump al met Hitler. 

Bron: VRT NWS 

Vaccinatiecentrum in Bristol werd niet gesloten 
door “ex-militairen en politieagenten” 

Een filmpje van een Britse man in legeruniform gaat viraal 
op sociale media. In de video zegt de man dat hij samen 
met een groep “ex-militairen en politieagenten” een vacci-
natiecentrum in Bristol gesloten hebben. Ze zouden een 
gedetailleerde lijst met “misdrijven” van het personeel van 
het vaccinatiecentrum aan de politie overhandigd hebben. 
Het zou gaan om “misdrijven” die te linken zijn aan vaccina-
tieschade.  

Het klopt dat de man, samen met enkele anderen, een pro-
testactie voerde aan het vaccinatiecentrum in Bristol en dat 
het vaccinatiecentrum de deuren sloot. Maar dit gebeurde 
op initiatief van het bestuur van het centrum zelf. Enkele 
dagen later ging het vaccinatiecentrum gewoon weer 
open. De politie was aanwezig bij het antivaccinatieprotest 
maar enkel om de veiligheid te garanderen.  

Bron: Knack 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/07/check-ursula/
https://www.knack.be/nieuws/factcheck-nee-brits-vaccinatiecentrum-werd-niet-gesloten-door-een-groep-politieagenten/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Niet alle gepensioneerden hebben recht op sociaal energietarief  

Door: Knack 

Tijdens een debat in het Vlaams Parlement verklaarde Vlaams viceminister-president Bart Somers 
(Open VLD) dat alle gepensioneerden recht zouden hebben op het sociaal tarief voor energie. Dat 
klopt niet, zoals Somers nog tijdens dezelfde zitting toegaf: alleen gepensioneerden met een inkomen 
onder een bepaalde grens hebben recht op dat verminderde tarief.      

Een kwart van het Belgisch varkensvlees is voor eigen consumptie 

Door: Justine Viane 

Volgens Zuhal Demir (N-VA) zou Vlaanderen meer dan het dubbel van het aantal varkens dat het zelf 
eet, exporteren. Die exportmarkt zou nochtans al jaren stil liggen waardoor varkens nutteloos vernie-
tigd worden, vertelde ze in een interview aan VTM Nieuws en op haar Twitter. Het klopt dat België 
slechts een kwart van de eigen productie zelf consumeert. De rest is voor export. Belgisch varkens-
vlees is nog steeds exportgericht. Sinds 2018 zien we een lichte stijging binnen Europa. De exportwaar-
de daarentegen fluctueert en de productiewaarde kent een daling.    

Macron is gevaccineerd: zonder bewijs is beschuldiging Lassalle niets 
waard 

Door: DPA 

Macron zou samen met vele Franse politici niet gevaccineerd zijn, hoewel de Franse bevolking wel ge-
vaccineerd moest worden? Voor die bewering is bewijs noch argumentatie voorhanden.        

CHECKS VAN COLLEGA’S 

https://www.knack.be/factcheck/factcheck-niet-alle-gepensioneerden-hebben-recht-op-sociaal-energietarief/
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/kwart-belgisch-varkensvlees-is-voor-eigen-consumptie
https://dpa-factchecking.com/belgium/221012-99-101184/


 

 

De coronavaccins bevatten geen grafeenoxide      

Door:  Knack 

In een oud filmpje dat online wordt gedeeld, stelt een man dat de coronavaccins grafeenoxide bevat-
ten. Het is een claim die al langer circuleert en al vaker is weerlegd. De ingrediëntenlijsten van de co-
ronavaccins zijn nochtans publiek, en grafeenoxide komt er niet in voor.               

TikTok-video toont geen ‘nucleaire aanval op Brussel’       

Door: Knack 

Een virale video op TikTok toont een rookwolk boven Brussel. Volgens een opschrift zou het gaan om 
een ‘nucleaire aanval’. Nogal wat mensen blijken dat te geloven. Er is nochtans nog nooit een kern-
bom op Brussel gevallen. Mogelijk is de rookpluim afkomstig van een energiecentrale in Drogenbos.      

Hoe herken je misleidende beelden over de Russische mobilisatie voor de 
oorlog in Oekraïne?   

Door: VRT NWS 

De gedeeltelijke mobilisatie van honderdduizenden Russische mannen voor de oorlog in Oekraïne is 
een veelbesproken onderwerp in Rusland en daarbuiten. Tussen de vele authentieke beelden over de 
mobilisatie zitten ook allerlei valse of oude foto's en video's. Hoe herken je die?                 

https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-de-coronavaccins-bevatten-geen-grafeenoxide/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-tiktok-video-toont-geen-nucleaire-aanval-op-brussel/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/03/check-misleidende-video-s-russische-mobilisatie/


 

 

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 

• Vlaamse regering trekt 3 miljoen euro uit in strijd tegen desinformatie 

• Hoe Russische staatsmedia digitale EU-sancties omzeilen 

• Afrikaanse factcheckers schieten Nigeriaanse collega’s te hulp tijdens verkiezingen 

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://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/13/vlaamse-regering-trekt-3-miljoen-euro-uit-in-strijd-tegen-desinf/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41254-022-00275-1.pdf
https://www.poynter.org/fact-checking/2022/nigerian-fact-checking-coalition/

