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lnstemmingsverzoek plan van aanpak horende bij het rapport Risicobeoordeling van draadloze 
communicatie en elektromagnetische velden in HvA- en UvA-panden 2015 - 2016. 

Geachte voorzitter, 

Naar aanleiding van zorgen van medewerkers omtrent blootstelling aan elektromagnetische velden 
op de werkplek en de vraag vanuit Vastgoed (FP&C) of het plaatsen van zendmasten op UvA- en 
HvA-gebouwen risico's voor zich mee zou brengen voor medewerkers en studenten is aan 
Arbodienst AMC gevraagd hiervan een risicobeoordeling te maken . 

./. Het onderzoek, inclusief conclusies en aanbevelingen, staat beschreven in het voorliggende rapport 
Risicobeoordeling van draadloze communicatie en elektromagnetische velden in HvA- en UvA 
panden 2015 -2016. Dit rapport maakt onderdeel uit van het Rl&E-dossier HvA en van het Rl&E 
dossier UvA. De medezeggenschap heeft inzage in de inhoud van dit rapport en heeft instemming op 
het bijbehorende plan van aanpak. 

In een aantal representatieve gebouwen van de HvA en de UvA zijn metingen uitgevoerd naar het 
niveau van de elektromagnetische velden (EMV) en de resultaten hiervan zijn vergeleken met 
bestaande richtlijnen. Uit de metingen blijkt dat het niveau van de EMV-velden in de HvA- en UvA 
panden ruim beneden de norm ( < 0, 1 % ) blijft. Omdat niet bekend is of langdurige EMV-bloot 
stelling op lange termijn effect geeft, is het advies om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. 
Daarnaast kan sprake zijn van 'elektrogevoelige' personen. 

De op de gebouwen aanwezige zendmasten leveren geen bijdrage aan de blootstelling aan EMV voor 
medewerkers en studenten. Voor (externe) medewerkers die op de daken in de buurt van deze 
zendmasten werkzaamheden uitvoeren dient een protocol opgesteld te worden voor een veilige 
werkwijze. 

De implementatie van het plan van aanpak ligt bij de stafadviseurs Integrale Veiligheid van HvA en 
UvA. 
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De CSR wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportage en in te stemmen met de aanbevelingen, 
zoals verwoord in het plan van aanpak. 

Hoogachtend, 
het Coll 0e an Bestuur, 

voorzitter 
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