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

Geacht College van Bestuur,
Middels deze brief wil de Centrale Studentenraad (CSR) reageren op uw instemmingsverzoek
plan van aanpak horende bij het rapport Risicobeoordeling van draadloze communicatie en
elektromagnetische velden in HvA- en UvA-panden 2015 - 2016 (kenmerk 2017cu0360). De CSR
stemt in met het plan van aanpak, maar wil desondanks enige zorgen kenbaar maken.
In het ter kennisgeving verstuurde rapport wordt aangegeven dat sommige mensen last hebben
van aspecifieke klachten wanneer ze worden blootgesteld aan elektromagnetische velden
(EMV). Er worden op basis hiervan enkele aanbevelingen gedaan voor een procedure voor
werknemers die last hebben van deze zogenaamde "elektrogevoeligheid". Hoewel de CSR blij is
dat deze aanbevelingen in het plan van aanpak worden overgenomen door het College van
Bestuur (CvB), zou hij graag zien dat er ook wordt nagedacht over een procedure voor
elektrogevoelige studenten. Hiervoor zou een procedure opgenomen kunnen worden in het
beleid voor studenten met een functiebeperking.
Ten tweede zou de CSR graag zien dat de aanbevelingen uit bijlage 3 van het rapport volledig
worden overgenomen in het plan van aanpak. In het voorstel voor de werkprocedure voor
daken uit het plan van aanpak is het voor de CSR onvoldoende duidelijk of deze aanbevelingen
daadwerkelijk worden overgenomen. In het rapport zijn enkele aanbevelingen voor de
dakprocedure opgenomen en de CSR zou graag zien dat deze worden overgenomen in de
werkprocedure voor daken.
De CSR treedt graag in gesprek met het College over de implementatie van beleid voor
elektrogevoelige studenten en de uitwerking van de werk- en dakprocedure.
Met vriendelijke groet,

Lianne Theodora Maria Hooijmans
Vicevoorzitter CSR 16 I 17

m

UNIVERSITEIT VAN AvtS'fERDAM.

