Hallo trouwe lezer,
De zomer is officieel van start gegaan! Maar dat betekent niet dat fake nieuws op
vakantie gaat, en dus ook Factcheck.Vlaanderen niet. Doorheen de zomer zullen we
blijven factchecken en ook de nieuwsbrief zal gewoon om de twee weken in je mailbox blijven belanden.
Om dit te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. We zijn steeds onafhankelijk geweest in onze werking en zullen dat ook blijven. Alleen zo kunnen we
onpartijdige, eerlijke, en volledige berichtgeving garanderen. Maar dat betekent
ook dat onze middelen volledig afkomstig zijn uit gulle giften.

Anke De Cock
Redacteur

En dat is waar jij als lezer een steentje kan bijdragen! Doe vandaag nog een storting op het rekeningnummer BE78 9733 5867 2486 en help ons in de strijd tegen desinformatie en fake nieuws!
Alvast enorm bedankt en veel leesplezier met deze nieuwe editie,

Anke

VIRALE VERGISSINGEN
Foto van festivalterrein vol afval is niet genomen na
speech Greta Thunberg
Online circuleert een foto van een verlaten terrein voor de
Pyramid Stage, een van de podia tijdens het britse festival
Glastonbury. Op de foto is heel wat afval te zien dat achtergelaten werd op het terrein. Volgens sommigen werd de foto
genomen na de speech van Greta Thunberg op 25 juni 2022.
Tijdens die speech waarschuwde Thunberg voor een klimaatcatastrofe. Dit zou volgens de mensen die de foto posten aantonen dat klimaatactivisten hypocrieten zijn.
Maar de foto dateert al van 2015 en heeft dus helemaal niets
te maken met Greta Thunberg. De organisatie van Glastonbury onderneemt ook heel wat initiatieven om hun ecologische afdruk te verminderen. Zo werden vanaf 2019 plastic
wegwerpflessen verboden op het terrein en plantte de organisatie sinds 2000 ongeveer 10.000 bomen aan.
Bron: Knack

Ryanair verwijst naar “nutteloze stakingen” in annulatiemails naar klanten
“Uw vlucht werd geannuleerd omwille van een nutteloze
staking van een Belgische vakbond.” Dat is volgens screenshots die de ronde doen de manier waarop Ryanair communiceerde naar klanten. Dit zorgt voor heel wat verontwaardiging online, vooral in Franstalig België.
De screenshot lijkt op het eerste zicht bewerkt. Zo is de
kleur van de tekst met de opmerking over de staking in een
andere kleur en een kleiner lettertype dan de rest van het
bericht.
Maar Ryanair communiceert wel degelijk op deze manier
over stakingen. Ook in andere talen, waaronder het Nederlands, zijn soortgelijke berichten terug te vinden. En klanten
bevestigen dat in hun officiële annulatiemails van Ryanair
de woorden “onnodig” en “nutteloos” werden gebruikt.
Ryanair is gekend voor nogal forse communicatie over stakingen, van zowel topman Michael O’Leary als in andere
officiële communicatie van het bedrijf.

Bron: VRT NWS

Foto’s bewijzen niet dat Poetin gebruik maakt van
figuranten
In een fotocollage hiernaast zijn twee foto’s van de Russische
president Poetin te zien. In de bovenste foto is hij op bezoek bij
gewonde soldaten in een ziekenhuis. In de foto onderaan bezoekt hij een fabriek. In beide foto’s is een man aangeduid. Deze man zou volgens heel wat mensen een figurant zijn die tijdens beide bezoeken werd ingezet.
De foto uit het ziekenhuis is recent maar de foto van het fabrieksbezoek dateert van 2017. Maar de mannen in de foto’s
zijn wel degelijk twee verschillende personen. Aan de hand van
gezichtsherkenningssoftware werd vastgesteld dat de kans erg
klein is dat het dezelfde persoon zou zijn.
Er werd al meermaals beweerd dat Poetin gebruik zou maken
van figuranten of zelfs zijn eigen bodyguards om foto’s te nemen tijdens bezoeken. Maar tot nu kon zogenaamd bewijs van
deze theorie weerlegd worden.

Zo konden Franse factcheckers eerder al bewijzen dat twee
ontmoetingen van Poetin met vissers uit de regio Novgorod
wel degelijk echt waren. In 2016 bezocht Poetin de vissers op
hun boot en in 2017 ontmoette hij hen een tweede keer tijdens
de Kerstmisviering in de kathedraal van de stad. Hoewel de
ontmoetingen gepland werden voor politieke doeleinden, en
niet “toevallig” waren zoals het Kremlin beweerde, zijn de mensen op de foto’s wel degelijk vissers uit de regio.
Bron: Knack en France24

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN

Volgens onderzoek gebruikt 1 op 3 Vlaamse gedetineerden drugs in de gevangenis
Door: Senne Michiels
In een vraag aan minister Van Quickenborne (Open VLD) stelde Marijke Dillen (Vlaams Belang) dat 1
op 3 gedetineerden drugs gebruikt in de gevangenis. Het cijfer komt uit een onderzoek van de UGent
uit 2018, waarin 1326 gedetineerden van Vlaamse gevangenissen werden bevraagd. Hieruit bleek dat
35% van de gedetineerden drugs gebruikt. coronavaccin.

De uitbraak van het apenpokkenvirus werd niet voorspeld
Door: Elisabeth Paslikyan
Online staat te lezen dat de uitbraak van het apenpokkenvirus vorig jaar al met grote precisie werd
voorspeld. Wijst dat niet op een complot? Niet echt. Er vond inderdaad een simulatie-oefening plaats
voor een apenpokkenuitbraak. Het gaat om een fictieve simulatie die toevallig gelijkenissen vertoont
met de huidige, echte uitbraak.

Pfizerdocument toont niet aan dat “tot 97% van de zwangere gevaccineerde vrouwen hun baby's verloren”
Door: Nele Baeyens
Een alternatieve website kopte begin juni dat er op gerechtelijk bevel documenten onthuld werden
waarin staat dat "82% tot 97% van de met Pfizer gevaccineerde zwangere vrouwen hun baby verloor".
Dit zou blijken uit documenten die bij de FDA ingediend waren voor de goedkeuring van het Pfizer
vaccin tegen Covid-19. Maar een korte factcheck leert dat die documenten helemaal niets bewijzen en
het om foute berekeningen gaat.

CHECKS VAN COLLEGA’S

Ja, video toont moment waarop raket op winkelcentrum in Krementsjoek
inslaat
Door: VRT NWS
Op het internet gaat een video rond die het moment zou tonen waarop een raket in een winkelcentrum in de Oekraïense stad Krementsjoek inslaat. Na analyse blijken de beelden inderdaad authentiek
te zijn. In een andere video zien we ook hoe een tweede raket daarna nog vlakbij een nabijgelegen
park inslaat.

Nee, deze munitie komt niet uit Nederland
Door: Knack
Een foto van een raket met daarop de boodschap ‘Wraak voor MH-17’ circuleert online. Sociale mediagebruikers geloven dat de boodschap door een Nederlander op het projectiel werd geschreven en zo
werd geleverd aan Oekraïne. Dat klopt niet. Het gaat om een echte foto, maar de munitie op de foto is
niet afkomstig uit Nederland. Ze is Sovjet-Russisch. Wat wel klopt, is dat je tegen betaling een boodschap op Oekraïense munitie kunt laten zetten.

Nieuwe Ineosfabriek stoot niet minder stikstof uit dan groot landbouwbedrijf, maar doet beter dan gascentrale
Door: VRT NWS
Volgens Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) is de stikstofuitstoot van een nieuwe Ineosfabriek in de Antwerpse haven minder dan die van een gascentrale of een groot landbouwbedrijf.
Dat zei ze vorige woensdag in Terzake. Die uitspraak klopt niet helemaal. De geschatte hoeveelheid
reactief stikstof van Ineos ligt weliswaar lager dan die van een gascentrale, maar hoger dan die van
een grote boerderij.
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Factchecks van 2022 in cijfers: van corona naar Oekraïne en terug
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Aantal factcheckers en initiatieven wereldwijd blijft groeien, maar groei vertraagt
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Interview met Jan Jagers (Knack): “Factchecks zijn er niet om te overtuigen; ze zijn een bescheiden poging om te achterhalen hoe het zit”
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Website van deCheckers is online! Hier vind je een overzicht van interessante Vlaamse
factchecks en meer!
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Youtube werkt aan systeem om foute informatie te verbeteren in video’s

Nog niet geabonneerd?

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!
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