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Europese fact-checking organisaties keuren een code van professionele 

normen ter bestrijding van desinformatie 

Meer dan 40 fact-checking organisaties in heel Europa zijn het eens geworden over een 

professionele code die de normen voor methodologie, ethiek en 

die nodig zijn om misinformatie effectief en integer te bestrijden. 

De "Europese code van normen voor onafhankelijke fact-checkende 

organisaties", die vandaag is gepubliceerd, is ontwikkeld door middel van een project 

waarbij fact-checking organisaties uit meer dan 30 landen in heel Europa betrokken waren. De code 

is het resultaat van maandenlang onderzoek, enquêtes, debatten en discussies onder 

Europese factcheckers, academici en andere deskundigen op dit gebied. De 

definitieve versie van de code werd goedgekeurd door 44 van de 45 organisaties die 

gestemd. 

De normen van de code, die betrekking hebben op zaken variërend van kwaliteitssourcing tot 

niet-partijdigheid en financiële transparantie. 

organisaties om geverifieerd lid te worden van het European Fact-Checking 

Standards Network (EFCSN), dat deze gemeenschap zal organiseren, ondersteunen en 

vertegenwoordigen. 

gemeenschap zal organiseren, ondersteunen en vertegenwoordigen. Het lidmaatschap van het 

netwerk zal het publiek duidelijk maken welke Europese 

fact-checking organisaties onafhankelijk, ethisch en met een 

het algemeen belang dienen. 

Nu de tekst van de code is goedgekeurd, zal de Europese fact-checking 

gemeenschap eind september in Madrid bijeen om de opdracht en de structuur van het netwerk te 

bespreken en vast te stellen. 



de missie en structuur van het netwerk en het bestuursorgaan dat zal 

toezicht zal houden op de naleving van de code. 

Daarnaast zal het EFCSN in de komende maanden Europa's open 

open source onderzoeksgemeenschap ondersteunen bij het ontwikkelen van een aparte reeks 

richtlijnen 

op hun werk en missie. 

Dit project maakt deel uit van de oproep tot integriteit van sociale media door de Europese 

Commissie en wordt geleid door zes Europese organisaties die zich richten op het bestrijden van 

desinformatie: Fundación Maldita.es (Spanje), AFP (Frankrijk), CORRECTIV (Duitsland), 

DEMAGOG (Polen), Pagella Politica/ Facta (Italië) en EU DisinfoLab (België). 

Volg EFCSN's Twitter en LinkedIn voor regelmatige updates over dit project. 

 


