
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Foto van Servische minister en soldaat met pro-
Russisch Z-teken op helm is echt 

Op verschillende sociale media circuleert een foto waarop de 
Servische minister van Binnenlandse Zaken te zien zou zijn, 
samen met enkele mannen in uniformen. Een van de solda-
ten in de foto draagt het Z-teken op zijn helm. Dit teken is 
vooral bekend als Russisch symbool in de oorlog in Oekraïne. 
Heel wat pro-Russische mensen en organisaties gebruiken 
het symbool om steun te betuigen aan de Russische invasie 
van Oekraïne.  

De foto dateert van 2 juli 2022 en werd genomen in de regio 
van Subotica, een stadje bij de Servisch-Hongaarse grens. 
Daar vond een schietincident plaats tussen mensensmokke-
laars. De Servische minister van Binnenlandse Zaken, Alek-
sandar Vulin, ging ter plaatse. De minister is inderdaad te 
zien op de foto, namelijk de tweede persoon van rechts. De 
man met de schoudertas is de plaatselijke politiechef. 

De soldaat met het Z-teken is geen Russische soldaat, zoals 
sommigen beweerden bij de foto, maar een Servische gen-
darme. Dit is te zien aan zijn uniform. 

Servië heeft goede relaties met Rusland en heeft, net als Wit-
Rusland, nog geen sancties genomen tegen Rusland. 

Bron: Knack 

Hallo trouwe lezer, 

Welke beelden en verhalen van de boerenprotesten in Nederland zijn echt? 

Werd een zwaarlijvige Russische gepensioneerde generaal naar Oekraïne ge-
stuurd? 

Verminderen de coronavaccins onze vruchtbaarheid? 

Ook deze week hebben we weer heel wat vragen en antwoorden voor je in petto. 
Deze antwoorden worden mee mogelijk gemaakt door jou. Als onafhankelijke orga-
nisatie zijn onze middelen immers volledig afkomstig uit gulle giften, ook van lezers 
zoals jij. 

Doe vandaag dus 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, 

Anke 

Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-ja-foto-toont-servische-minister-naast-gendarme-met-russische-z-op-de-helm/


 

 

Podium van Glastonbury waar Greta Thunberg 
speechte werd niet verlicht met dieselgeneratoren 

Op 25 juni 2022 gaf milieuactiviste Greta Thunberg een speech 
op het hoofdpodium van het beroemde festival Glastonbury in 
het Verenigd Koninkrijk. Daar riep ze wereldleiders op om actie 
te ondernemen tegen de klimaatverandering. 

Heel wat mensen online delen nu een meme die beweert dat, 
terwijl Thunberg “het klimaatgospel preekte”, de elektriciteit 
voor het licht en geluid op het podium afkomstig was van die-
selgeneratoren. 

Maar dit klopt niet. De stroomvoorziening voor het podium was 
afkomstig van biobrandstof. Daarnaast is Worthy Farm, waar de 
terreinen van Glastonbury zich bevinden, voorzien van onge-
veer 1500 vierkante meter zonnepanelen. De boerderij heeft 
ook een installatie die landbouwafval omzet in hernieuwbare 
energie 

Ook van de oplaadpunten voor elektrische auto’s op het terrein 
wordt beweert dat deze aangedreven werden door dieselgene-
ratoren. En ook dit klopt niet. Net als voor het podium gebruik-
te Glastonbury biobrandstof om de batterijen in de oplaadpun-
ten te voorzien van elektriciteit. 

Bron: Knack 

Gepensioneerde “Generaal Pavel” heet niet Pavel 
en werd niet opgeroepen voor oorlog in Oekraïne 

Wereldwijd berichtten tabloidmedia over de Russische ge-
neraal “Pavel” die teruggeroepen zou zijn uit pensioen om 
te vechten in Oekraïne. De artikels en online posts gingen 
gepaard met een foto van een omvangrijke man in militaire 
camouflage. Dat zelfs deze man uitgestuurd werd naar de 
oorlog in Oekraïne zou aantonen hoe wanhopig Poetin is. 

Maar de man heeft helemaal niets te maken met de oorlog 
en hij is ook geen generaal. De foto werd genomen op 27 
mei 2022 in het Russische Jelanski-district. Daar vond een 
ceremonie plaats voor de “Dag van de Grenswacht”, een 
militaire feestdag. 

De man heet niet Pavel maar Ivan Turchin en is een voor-
malig grenswachter. Hij woont al sinds enkele jaren de ce-
remonie in Jelanski bij en deelt recent vooral inspirerende 
quotes, recepten, en Russische charmezangers op sociale 
media. Niets wijst erop dat hij terug in actieve dienst is. 

Bron: VRT NWS 

https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-de-elektriciteit-op-het-hoofdpodium-van-het-glastonbury-festival-kwam-niet-van-dieselgeneratoren/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/08/check-generaal-pavel/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Filmpje van kwade man in Italiaans ziekenhuis heeft niets met vaccins te 
maken 

Door: Ferre Wouters 

Een filmpje waarin een oudere man slaat tegen een deur van een Italiaans ziekenhuis gaat rond op 
sociale media. Volgens sommigen wou de man wraak nemen op het ziekenhuis voor het coronavaccin 
dat hij kreeg. Het filmpje bevat echter geen aanwijzingen dat de man kwaad werd om een vaccin. In 
eerdere posts van het filmpje is hier dan ook geen sprake van. In werkelijkheid gaat het om een ge-
welddadig incident in de wachtruimte van een spoeddienst in Napels. Het ziekenhuis dat we zien, is 
bovendien geen vaccinatiecentrum.            

Geen bewijs dat “1 op 3 Belgische mannen vindt dat een vrouw dwingen 
tot seks geen verkrachting is” 

Door: Nele Baeyens 

Op Twitter circuleerde in juni een screenshot met de tekst “1 op 3 Belgische mannen vindt dat een 
vrouw dwingen tot seks geen verkrachting is”. De stelling komt van de website van de organisatie 
Vrouw & Maatschappij. Wat de bron is van het cijfer is onduidelijk. Ook de organisatie zelf weet niet 
waar het vandaan komt.  

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid” 

Door: Andreas Huysman 

De vrees dat de vaccins tegen Covid-19 de vruchtbaarheid zouden verstoren, doet al langer de ronde. 
Sinds de publicatie van een Israëlische studie is die vrees terug aangewakkerd door verschillende al-
ternatieve blogsites. Ze interpreteren de studie echter verkeerd. Net als andere studies toont deze stu-
die aan dat vaccinatie de vruchtbaarheid niet vermindert. Evenmin is er bewijs dat de coronavaccins 
eierstokkanker of geboortedefecten zouden veroorzaken.    

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/filmpje-kwade-man-italiaans-ziekenhuis-niets-met-vaccins-te-maken
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/geen-bewijs-1-op-3-belgische-mannen-vindt-vrouwen-dwingen-tot-seks-geen-verkrachting
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/nieuwe-studie-wijst-op-veiligheid-vaccins-niet-op-onvruchtbaarheid


 

 

Het is mogelijk dat jaarlijks 14.000 Belgen sterven door tabak, maar exact 
cijfer onbekend   

Door: Justine Viane 

De kamer keurde recent een wetsvoorstel goed dat vanaf 2023 niet meer gerookt mag worden op 
treinperrons. Kim Buyst (Groen), die het wetsvoorstel mee indiende, stelde tijdens een debat dat jaar-
lijks 14.000 Belgen sterven door tabak. Er bestaan echter geen exacte statistieken over hoeveel Belgen 
sterven aan de gevolgen van roken. Volgens schattingen gaat het om ongeveer 20.000 sterfgevallen 
per jaar.            

Deze virale beelden over de boerenprotesten kloppen niet       

Door: Nieuwscheckers 

De boerenprotesten zorgen voor heftige taferelen, van blokkades bij distributiecentra, afgesloten snel-
wegen, en een schietincident bij Heerenveen. Op sociale media gaan er ook andere verhalen rond die 
niet blijken te kloppen. Een gepantserde trekker, een tank die boeren zouden hebben gekocht, ze 
hebben niets te maken met de huidige boerenprotesten. Nieuwscheckers maakte een uiteenzetting 
van een aantal verhalen die de ronde doen op sociale media.                

 

Ja, in Hong Kong krijgen coronapatiënten elektronische trackingarmband 
tijdens quarantaine   

Door: VRT NWS 

Krijgen coronapositieve patiënten in Hong Kong vanaf vrijdag een elektronische trackingarmband 
aangemeten? Een screenshot van een tweet met die bewering circuleert sinds enkele dagen op socia-
le media in ons land. De informatie blijkt correct te zijn, en het is zelfs niet de eerste keer dat Hong 
Kong gebruik maakt van dergelijke trackingarmbanden.            

CHECKS VAN COLLEGA’S 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/mogelijks-sterven-jaarlijks-14000-belgen-door-tabak-maar-geen-exacte-cijfers-gekend
https://nieuwscheckers.nl/deze-virale-beelden-over-de-boerenprotesten-kloppen-niet/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/14/check-_-hong-kong-coronapatienten-elektronische-trackingarmband/


 

 

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? 

• Hoe Rusland complottheorieën tot in Vlaamse huiskamers krijgt: VRT NWS, Knack en Poin-
ter onderzochten 3 miljoen berichten op sociale media 

• Onze collega’s van het Nederlandse Nieuwscheckers ontvingen de Prijs van de Europese 
Burger van het Europees Parlement 

• Kan jij uit een hoax fabriek ontsnappen? Speel een online escaperoom waarin je underco-
ver gaat in een organisatie die fake nieuws verspreidt  

• Handbook of Hate Memes: een bundel van 600 memes van QAnon, corona desinformatie, 
ISIS, etc uit de donkerste krochten van het internet. Met tekst en uitleg. Uitgegeven door 
onze partner Textgain  

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://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/13/hoe-rusland-westerse-complotdenkers-voor-zijn-kar-spant-vrt-nws/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/13/hoe-rusland-westerse-complotdenkers-voor-zijn-kar-spant-vrt-nws/
https://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/eerder-in-het-nieuws/gefeliciteerd-nieuwscheckers-van-universiteit-leiden-wint-de-prijs-van-de-europese-burger-2022?utm_campaign=Nieuws%20van%20Nieuwscheckers&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/eerder-in-het-nieuws/gefeliciteerd-nieuwscheckers-van-universiteit-leiden-wint-de-prijs-van-de-europese-burger-2022?utm_campaign=Nieuws%20van%20Nieuwscheckers&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://escaperoom.maldita.es/
https://escaperoom.maldita.es/
https://www.textgain.com/resources/publications/handbook-of-hate-memes/
https://www.textgain.com/resources/publications/handbook-of-hate-memes/
https://www.textgain.com/resources/publications/handbook-of-hate-memes/

