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meest recente levering dateert uit 2018. Omdat een splijtstofelement gemiddeld vier tot vijf 
jaar in de reactor blijft, zit er sinds 2014 altijd een deel van dit ex-militaire uranium in de reac
tor, aldus EPZ. 

De term "onschadelijk" is volgens EPZ juist, omdat het militaire uranium onschadelijk is ge
maakt om ten dienste te staan van elektriciteitsproductie. Om in de toekomst misverstanden te 
voorkomen en de informatie over de splijtstoffen te verduidelijken, zal de bestreden tekst op 
de website als volgt worden gewijzigd: "In onze kerncentrale wordt voormalig militair uranium 
ingezet als brandstof voor elektriciteitsproductie". 

Het oordeel van de Commissie 

1. Klager maakt op twee gronden bezwaar tegen de mededeling "In onze kerncentrale wordt 
militair uranium onschadelijk gemaakt door er elektriciteit mee te maken" die op de website 
van EPZ staat. Alvorens op de klacht in te gaan, moet worden beoordeeld of sprake is van 
een reclame-uiting in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC), waaronder begrepen 
de MRC. 

2. Krachtens artikel1 NRC wordt onder reclame verstaan: iedere openbare en/of systemati
sche directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een 
adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. De 
Commissie volgt niet het standpunt van EPZ waar zij stelt dat geen sprake is van reclame om
dat de website louter informatief is en niet tot doel heeft de verkoop van energie aan consu
menten te promoten. De uiting maakt deel uit van de voor een ieder toegankelijke en kennelijk 
voor een breed publiek bestemde website van EPZ, en heeft naar het oordeel van de Com
missie onmiskenbaar (mede) als doel om bij de bezoeker van de website bij te dragen aan 
een positief beeld van EPZ en de door haar geëxploiteerde kerncentrale. Hierdoor heeft de 
uiting een aanprijzend karakter met betrekking tot (de diensten van) EPZ, en moet de uiting 
aangemerkt worden als reclame in de zin van artikel 1 NRC waarover de Commissie bevoegd 
is te oordelen. 

3. Klagers bezwaar dat de mededeling over inzet van militair uranium niet juist is, is door EPZ 
gemotiveerd weersproken. De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat EPZ 
(deels) gebruik maakt van uranium dat oorspronkelijk een militaire bestemming had. Dit on
derdeel van de klacht kan daarom niet slagen. 

4. Het tweede gedeelte van de klacht betreft de aanduiding "onschadelijk", waarvan het ge
bruik met betrekking tot een kerncentrale volgens klager in strijd is met de MRC. 
Naar het oordeel van de Commissie kan de term "onschadelijk" in de uiting "In onze kerncen
trale wordt militair uranium onschadelijk gemaakt door er elektriciteit mee te maken" op ver
schillende manieren worden opgevat. Enerzijds kan de uiting zo worden gelezen - en kenne
lijk heeft EPZ het zo bedoeld - dat militair uranium 'onschadelijk' wordt gemaakt omdat het 
wordt onttrokken aan en niet meer kan worden ingezet voor militaire doeleinden. In zoverre is 
geen sprake van een claim waarop de MRC van toepassing is. 
Anderzijds kan de aanduiding "onschadelijk" in de uiting zo worden gelezen dat het maken van 
elektriciteit uit militair uranium leidt tot het onschadelijk maken van het uranium voor het milieu. 
In dat geval is sprake van een absolute milieuclaim in de zin van de MRC. Ingevolge artikel3 
MRC dient EPZ te bewijzen dat deze claim aantoonbaar juist is. Niet is weersproken dat de 
kerncentrale hoogradioactief afval produceert, waarvan niet kan worden gezegd dat dit on
schadelijk voor het milieu is. 
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Soorten splijtstof 
CJ Kernenergie (/themas/kernenergie) 

Wij gebruiken verschillende soorten splijtstof. In de kerncentrale wordt naast verrijkt natuurlijk uranium ook 

gerecycled uranium en plutonium gebruikt in combinatie met ex-militair uranium. Zo kunnen wij het gebruik 

van natuurlijke grondstoffen beperken en worden minder afhankelijk van de markt. 

onschadelijk gemaakt door er elektriciteit mee te 
maken 

Verrijkt natuurlijk uraniumsplijtstof 
Niet alle uraniumatomen zijn splijtbaar. Natuurlijk uraniumerts bevat: 

• 99,3 procent niet-splijtbare uranium-238 atomen; 
• 0,7 procent wel-splijtbare uranium-235 atomen. 

Voor splijtstof heb je een hogere concentratie splijtbare atomen nodig. Daarom wordt de concentratie uranium-235 kunstmatig 
verhoogd tot vier à vijf procent. Dit proces noemen we verrijking, het product verrijkt uranium. 

Het verrijken van uranium gebeurt met gespecialiseerde installaties. Zo past bijvoorbeeld de verrijkingsfabriek van Urenco in Almelo 
het ultracentrifugeproces toe. Door het minieme massa-verschil tussen atomen van uranium-235 en uranium-238 kan de verhouding 
tussen deze twee soorten uranium worden verançlerd. In kerncenträle Borssele wordt tot4,4 procent verrijkt natuurlijk uranium 
ingezet. 

Splijtstof recycling 
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