
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Video toont geen verkiezingsfraude in Frankrijk 
maar protestactie tegen Le Pen 

In een video die op sociale media circuleert is te zien hoe de 
Franse politie enkele mensen probeert tegen te houden die 
vanuit een vrachtwagen papieren rondstrooien.  

Ook Thierry Baudet, de Nederlanse politicus, postte de video 
op Twitter. Volgens hem, en heel wat anderen, is de video 
bewijs dat er gefraudeerd werd bij de Franse presidentsver-
kiezingen. De papieren zouden stembiljetten zijn met stem-
men voor Marine Le Pen en de politie zou de fraude probe-
ren toe te dekken. 

De video werd wel degelijk gemaakt in Frankrijk, namelijk in 
Parijs in de buurt van het hoofdkwartier van de partij van Ma-
rine Le Pen. Op de beelden is een protestactie te zien van 
twee Franse organisaties. Zij protesteerden op 19 april 2022, 
enkele dagen voor de tweede ronde van de Franse presi-
dentsverkiezingen, tegen de banden tussen Le Pen en de 
Russische president Poetin. De papieren die te zien zijn in de 
video zijn geen stembiljetten maar flyers van de organisaties. 

De video is dus geen bewijs van verkiezingsfraude in Frank-
rijk. En de politie probeerde deze fraude dus ook niet toe te 
dekken. De agenten die te zien zijn waren aanwezig om de 
protestactie stil te leggen. 

Bron: Knack 

Hallo iedereen, 

Liggen er patiënten met vaccinbijwerkingen in het Luiks universitair ziekenhuis? 

Werd het coronavirus gecreëerd door het farmaceutisch bedrijf Moderna? 

Bestaat er een Oekraïense “vijandenlijst”? (Ja!) 

En is het nuttig om je in te smeren met zonnecrème nu de zomer nadert? 

Lees snel verder voor antwoorden op deze vragen, en meer. Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-deze-video-is-geen-bewijs-van-verkiezingsfraude-tijdens-de-franse-presidentsverkiezingen/


 

 

Foto van verbrand lichaam in Oekraïense stad Charkiv is echt 

Een gruwelijke foto van een zwaar verbrand lichaam vastge-
bonden op een antitankobstakel doet de ronde op sociale 
media. Het bijschrift bij de foto stelt dat het zou gaan om 
een Russische soldaat die werd gemarteld en levend ver-
brand door Oekraïense soldaten in Charkiv. Er wordt ook 
regelmatig een link gelegd tussen deze foto en IS 
(Islamitische Staat), die deze praktijken ook toepassen. 

De foto is inderdaad afkomstig uit de Oekraïense stad Char-
kiv. Daar werd hevig gevochten in het begin van de oorlog. 
Op eerdere beelden van de antitankobstakels van begin 
maart is het lichaam nog niet te zien. Het werd daar dus ge-
plaats in maart of begin april, toen de foto begon te circule-
ren online. Op diezelfde eerdere beelden zijn wel heel wat 
lichamen van Russische soldaten te zien in de buurt. Het 
lijkt dus aannemelijk dat het om het lichaam van Russische soldaat gaat. Op enkele video’s is ook te 
zien hoe Oekraïense passanten lachen met het lichaam. 

Volgens experts is het niet mogelijk om te zeggen dat de man gemarteld of levend verband werd op 
de foto’s. Wel merken zij op dat een levend verbrand lichaam in een andere positie zou liggen doordat 
spieren samentrekken door langdurige hitte. Ook zou meer kleding gesmolten of weggebrand zijn. 
Het lijkt dan ook waarschijnlijker dat het lichaam verschroeid werd door bijvoorbeeld een vlammen-
werper. 

Zonder verder onderzoek van het lichaam of getuigenissen is het onmogelijk om precies vast te stellen 
wie het slachtoffer was en wat er gebeurd is in Charkiv.  

Bron: Knack 

Meerderheid leerkrachten stemt 
centrum tot links, maar... 

Onlangs tweette Vlaams Parlementslid 
Sam van Rooy van Vlaams Belang dat min-
stens 80% van de leerkrachten centrum tot 
extreemlinks zou stemmen. Naar eigen 
zeggen baseert hij zich hiervoor op onder-

zoek uit Nederland en eigen ervaringen. Hij beschouwt ook alle partijen uitgezonderd N-VA en Vlaams 
Belang als “links”.  

Recent werd aan de KU Leuven een onderzoek naar radicalisering en polarisering in het onderwijs af-
gerond. Daarin werd ook gevraagd naar stemgedrag. Volgens hun cijfers en de definitie van Van Rooy 
stemt ongeveer 79% van de ondervraagden op “linkse” partijen. Zeer weinig leerkrachten stemden 
voor de extreme partijen: 3% voor Vlaams Belang en 4% voor PVDA. Groen was de grootste partij met 
27%, gevolgd door CD&V met 19% en N-VA met 18%.  

Volgens de eigen definitie van Sam van Rooy klopt het dus dat ongeveer 80% van de leerkrachten 
“links” stemmen. Maar dit is geen wetenschappelijke definitie. De onderzoekers van de KU Leuven 
hanteren de wetenschappelijke Chapel Hill Expert survey op Europees niveau. Bij deze definitie vallen 
PVDA, Groen en Vooruit links, CD&V in het centrum, en Open VLD, N-VA en Vlaams Belang rechts. Bij 
gebruik van deze definitie in combinatie met de resultaten van de KU Leuven stemt ongeveer 65% van 
de leerkrachten centrum tot extreemlinks. 

Bron: Knack 

https://www.knack.be/factcheck/factcheck-ja-dit-is-een-recente-foto-van-een-verschroeid-lijk-nabij-charkiv/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-80-procent-van-de-leerkrachten-stemt-niet-centrum-tot-extreemlinks/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Patent van Moderna voor kankeronderzoek heeft niets met coronavirus te 
maken 

Door: Nele Baeyens 

Volgens de website Dissident.one zou het farmaceutisch bedrijf Moderna het COVID-19-virus gecre-
ëerd hebben. Er zou een identieke genetische code gevonden zijn in het SARS-CoV-2-virus dat over-
eenkomt met een code gevonden in een gensequentie waar Moderna een patent op gevraagd heeft 
voor kankeronderzoek. Deze overeenkomst is louter toevallig en wil helemaal niet zeggen dat Moder-
na het Covid-19-virus gecreëerd heeft.            

Ja, er bestaat een Oekraïense ‘vijandenlijst’ waar Viktor Orbán op staat 

Door: Elisabeth Paslikyan 

Online staat te lezen dat de Hongaarse premier Viktor Orbán op een Oekraïense “vijandenlijst” is ge-
zet. Het bericht klopt. De lijst is geen initiatief van de Oekraïense overheid, maar de Oekraïense rege-
ring treedt er ook niet tegen op.           

 

Pijltjes uit granaten in Boetsja teruggevonden voor terugtrekking Russi-
sche troepen 

Door: Justine Viane 

Heel wat beweringen over de moorden in Boetsja sijpelen bij ons binnen op het net. Zo worden online 
twee artikels gedeeld die de Russische verantwoordelijkheid voor de moorden zouden ontkrachten. 
Satellietbeelden waarop lijken te zien zijn, zouden van 1 april dateren, na de terugtrekking van Russi-
sche troepen. Volgens een onderzoek uitgevoerd door de BBC werden de desbetreffende beelden wel 
degelijk op 19 maart genomen. In een tweede claim zouden het Oekraïense troepen zijn die metalen 
pijltjes of fléchettes gebruikt hebben op de burgers van Boetsja. Het Oekraïense leger maakt echter 
geen gebruik van granaten met fléchettes.    

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/patent-moderna-kankeronderzoek-niets-met-coronavirus-te-maken
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/er-bestaat-oekraiense-vijandenlijst-met-viktor-orban
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/flchettes-granaten-boetsja-teruggevonden-voor-terugtrekking-russische-troepen


 

 

Nee, er liggen geen patiënten met vaccinbijwerkingen in Luiks universitair 
ziekenhuis  

Door: Knack 

Volgens de website Wakker Nieuws heeft het Centre Hospitalier Universitaire de Liège in een brief aan 
politici gezegd dat er op zijn afdeling intensieve zorgen enkel mensen tussen de 40 en 60 jaar liggen 
met bijwerkingen van hun derde coronavaccin. Het ziekenhuis, dat geen weet heeft van de e-mail, 
ontkent dat formeel. Het blijkt te gaan om een mail van een technicus bij het ziekenhuis.        

 

Ja, zonnecrème is nuttig, maar studies over huidkankerpreventie zijn eer-
der verdeeld    

Door: VRT NWS 

Heel wat mensen stelden zich de voorbije weken opnieuw vragen bij de werking van zonnecrème, na-
dat de stad Hasselt had beslist om weer verdeelpalen met gratis zonnecrème in het centrum te plaat-
sen. Volgens onder meer epidemioloog Luc Bonneux is er bijvoorbeeld geen bewijs van de effectiviteit 
tegen huidkanker. De waarheid is genuanceerder, tonen studies en zeggen experten.         

 

Neen, documenten tonen niet aan dat Pfizervaccin maar in 12 procent van 
gevallen werkt  

Door: VRT NWS 

Op Twitter en andere sociale media gaat de laatste weken een claim viraal die stelt dat het Pfizervac-
cin eigenlijk maar een werkzaamheidsgraad van twaalf procent tegen symptomatische besmetting 
had. Maar dat klopt niet. De bewering is gebaseerd op misinterpretatie van cijfers in een oud docu-
ment.            

CHECKS VAN COLLEGA’S 

https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-er-liggen-geen-patienten-met-vaccinbijwerkingen-in-luiks-universitair-ziekenhuis/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/21/check-hoe-gezond-is-zonnecreme/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/06/check-neen-pfizer-waren-niet-ongetest-en-bedrijf-hield-docum/


 

 

MEME CORNER 

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? 

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

