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Samenvatting
Voor mijn werk als Quality Supervisor bij de bouwafdeling van T-Mobile kom ik regelmatig op
antenne locaties. Op veel van deze locaties zijn alleen antennes aanwezig van de mobiele
netwerk operators zoals T-Mobile, Tele-2, KPN en Vodafone.
Er zijn echter ook een aantal antenne opstelpunten die gedeeld worden met antennes bedoeld voor andere mobiele diensten. Hierbij valt te denken aan analoge en digitale radio en
televisie uitzendingen. De antennes van deze systemen zenden vaak met (veel) grotere vermogens uit in vergelijking met de antennes van de mobiele operators.
Het valt mij op dat telecommonteurs regelmatig aan het werk zijn op plaatsen waar mogelijk
hoge elektromagnetische velden heersen zonder daarvoor beheersmaatregelen te hebben
getroffen.
De probleemstelling is: Hoe kunnen mobiele netwerkoperators borgen dat de gezondheidsrisico’s met betrekking tot te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden in voldoende
mate zijn afgedekt voor de telecommonteurs?
Het doel van deze scriptie is om de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden
voor telecommonteurs te beperken.
Deze doelstelling wil ik bereiken door onderzoek te doen naar:


Relevante wetgeving



Is er een kans op blootstelling aan te hoge elektromagnetische velden



Branche afspraken met betrekking tot veilig werken in de buurt van antennes



Bekendheid van de branche afspraken bij aanneembedrijven en telecommonteurs

Mijn conclusie is dat blootstelling aan te hoge elektromagnetische velden voorkomt. De mobiele netwerkoperators hebben beheersmaatregelen getroffen om blootstelling aan hun eigen antennes te voorkomen. Blootstelling aan te hoge elektromagnetische velden door aanwezigheid van antennes van derden zijn volgens mij onvoldoende beheerst.
De nieuwe richtlijn 2013/35/EU EMV voor werkers en de beoogde aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit per 1 juli 2016 geeft nog eens specifiek voor blootstelling aan
EMV aan dat de werkgever alle risico’s moet inventariseren, beoordelen en beheersen.
Het blijkt dat bij alle telecommonteurs het beleid van Monet goed bekend is. Bij Monet ligt
dan ook de taak om samenwerking te zoeken met de zenderbeheerders van andere diensten zodat gezamenlijk afspraken en procedures kunnen worden gemaakt om blootstelling
aan te hoge elektromagnetische velden in de toekomst te voorkomen.
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1.

Inleiding

Mijn naam is Frans Munts. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn vrouw twee tiener dochters. Ik ben sinds mei 1999 werkzaam bij T-Mobile Nederland en heb sindsdien verschillende functies vervuld. Sinds 2011 vervul ik de rol van Quality Supervisor bij de afdeling netwerkbouw. De afdeling netwerkbouw houdt zich bezig met de bouw van de antenne installaties op daken en in masten. Voordat ik bij T-Mobile in dienst ben gekomen ben ik nog werkzaam geweest bij de Rijksdienst voor radiocommunicatie, tegenwoordig Agentschap Telecom en bij diverse aannemersbedrijven werkzaam in de Centrale Antenne branche.
T-Mobile is een van de vier aanbieders van mobiele telefonie in Nederland die ook een eigen mobiel netwerk beheren. T-Mobile heeft ongeveer 4850 antenne opstelpunten verspreidt over Nederland.
Namens T-Mobile ben ik lid van MoNet, de werkgroep Veiligheid Gezondheid en Milieu en
de werkgroep Elektromagnetische Velden. MoNet is de brancheorganisatie voor mobiele
netwerkoperators in Nederland. De werkgroep Elektromagnetische Velden houdt zich specifiek bezig met de veiligheids-, en gezondheidsrisico’s met betrekking tot elektromagnetische
velden.
De werkgroep draagt zorg voor implementatie van (nieuwe) wetgeving door middel van het
ontwerpen van procedures en werkinstructies met het doel werkers en publiek te beschermen tegen te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden.
Het volgen van de opleiding tot middelbaar veiligheidskundige zie ik als een logische vervolg
stap voor het verbreden van mijn werkgebied als Quality Supervisor.

2.

Aanleiding

Met de groei van het gebruik van mobiele communicatie groeit ook het aantal zend- en ontvangstinstallaties en daarmee de behoefte aan geschikte opstelpunten voor antennes. Vaak
maken verschillende mobiele telefonie aanbieders hiervoor gebruik van dezelfde mast of van
hetzelfde dak eenvoudig omdat dit in een bepaald gebied het hoogste en daarmee meest
geschikte bouwwerk is.
Op een aantal locaties zijn ook aanbieders van andere diensten met antennes aanwezig.
Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld FM-omroep publiek en commercieel, of de in opkomst zijnde DAB (Digitale Audio Broadcasting, de opvolger van FM-omroep). Op een dak
kan hierdoor soms een woud aan antennes staan die allemaal hoogfrequente elektrische
energie omzetten in elektromagnetische velden.
Het probleem met elektromagnetische velden is dat je ze niet kunt zien en uitgezonderd zeer
hoge velden niet kunt voelen. Aangetoond is dat wanneer de blootstelling onder de geldende normen blijft er geen risico is voor de gezondheid. Bij blootstelling boven de geldende
norm kan door opwarming van het lichaam, denk daarbij aan de opwarmende effecten van
een magnetron, schade aan de gezondheid ontstaan.
Het is voor iemand werkzaam in de telecom branche niet altijd eenvoudig te bepalen waar
en wanneer limiet waarden overschreden worden. Het komt dan ook nogal eens voor dat ik
tijdens mijn werkzaamheden op daken monteurs tegenkom die te dicht bij bepaalde anten-
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nes aan het werk zijn. Navraag leert dan vaak dat zij niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de sterke elektromagnetische velden van andere systemen dan waarvoor zij op
dat moment aan het werk zijn.
De nieuwe EU Richtlijn Elektromagnetische velden 2013/35/EU die uiterlijk 1juli 2016 in het
Arbobesluit moet zijn opgenomen beschrijft nog eens dat de werkgever alle risico’s met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden op de arbeidsplaats moet beoordelen en indien nodig moet meten of berekenen zodat maatregelen genomen kunnen worden.

3.

Onderzoeksopdracht

3.1

Probleemstelling

Hoe kunnen mobiele netwerkoperators borgen dat de gezondheidsrisico’s met betrekking tot
te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden in voldoende mate zijn afgedekt voor de
telecommonteurs?

3.2

Deelvragen

• Hoe groot zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor telecommonteurs werkzaam
voor mobiele netwerkoperators door aanwezigheid van zend- en ontvangstinstallaties op
daken waar gewerkt moet worden? Is er een risico?
• Wat zijn de beheersmaatregelen die gebruikt worden door de mobiele netwerkoperators
en de aannemingsbedrijven voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s met betrekking tot
elektromagnetische velden? RI&E?
• Zijn de werkelijk uitvoerende telecommonteurs op de hoogte van de beheersmaatregelen
ten aanzien van elektromagnetische velden en passen zij deze in de praktijk toe?
• Aan welke wetgeving moeten de eigenaren van zend- en ontvangstinstallaties zich houden
t.a.v. veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor elektromagnetische velden bijvoorbeeld bij
het in bedrijfstellen van de installatie.
• Zijn er in de telecombranche incidenten bekend waarbij de oorzaak gerelateerd kon worden aan sterke elektromagnetische velden?

3.3

Doelstelling

Het doel van de scriptie is om onderzoek te doen of telecommonteurs in specifieke gevallen
blootgesteld worden aan elektromagnetische velden die de huidige geldende limiet waarden
overschrijden om vervolgens een helder en duidelijk advies uit te kunnen brengen aan de
Veiligheidsdeskundigen van de mobiele netwerkoperators verenigd in de werkgroep VGM
van de branche organisatie Monet.
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3.4

Afbakening

• Behalve telecommonteurs lopen meerdere beroepsgroepen risico om blootgesteld te worden aan te hoge elektromagnetische velden van antenne zend- en ontvangstinstallaties
denk daarbij aan dakdekkers, schilders, liftmonteurs, glazenwassers en monteurs werkzaam in de luchtbehandeling branche. Dit onderzoek beperkt zich uitsluitend tot de groep
telecommonteurs werkzaam voor mobiele netwerkoperators.
• Voor dit onderzoek worden voornamelijk de aannemersbedrijven en telecommonteurs bevraagt die werkzaam zijn voor T-Mobile. Vaak werken de aannemersbedrijven en telecommonteurs wel voor meer dan een mobiele netwerkoperator.

3.5

Wet- en regelgeving, grenswaarden en normen

Europese wetgeving
In 2013 is de EU Richtlijn Elektromagnetische velden 2013/15/EU uitgebracht.
• Richtlijn 2013/35/EU gaat over de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid
met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia
(elektromagnetische velden).
Deze Europese richtlijn is de vervanger/opvolger van de richtlijn 2004/40/EG en is op
26 juni 2013 van kracht geworden maar is op dit moment nog niet opgenomen in de Nederlandse wetgeving. De Richtlijn moet voor 1 juli 2016 zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Nederlandse wetgeving
• Arbeidsomstandighedenwet hoofdstuk 2.
Artikel 3 Arbobeleid. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid
dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
Artikel 5 Risico Inventarisatie en Evaluatie. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt.

• Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 6. Fysische factoren
Afdeling 4, Straling.
Antenne zend- en ontvangstinstallaties die schadelijke, niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden zijn zodanig opgesteld dat bij het in werking zijn daarvan
gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Indien bij het in werking zijn van een antenne zend- en ontvangstinstallatie het gevaar
van gezondheidsschade ondanks de naleving van de voorschriften niet of niet geheel
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kan worden voorkomen, worden zodanige maatregelen getroffen, dat gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Bij ministeriële regeling kunnen niveaus worden vastgesteld, waarboven voor de toepassing van dit artikel die straling wordt geacht schadelijk te zijn.

Bovenstaande afdeling 4 uit het Arbobesluit zal binnenkort komen te vervallen en vervangen
worden door onderstaande: (Bron concept wijziging Arbobesluit EMV Richtlijn, zie bijlage
8.4)
Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt als volgt gewijzigd:
A: Afdeling 4 van hoofdstuk 6 met opschrift en artikel 6.12 met opschrift vervalt.
B: Na artikel 6.12g wordt een afdeling 4b ingevoegd, luidende:

Afdeling 4b. Elektromagnetische velden
In deze nieuwe afdeling 4b. in het Arbobesluit komen de volgende artikelen voor:
Artikel 6.12h. Definities
Hier wordt rechtstreeks verwezen naar de (nieuwe) Richtlijn 2013/35/EU betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van
werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden).
Artikel 6.12i. Toepassingsgebied
De afdeling is van toepassing op arbeid waarbij de werknemer wordt of kan worden blootgesteld aan elektromagnetische velden in zodanige mate dat de daardoor veroorzaakte bekende directe biologische effecten en indirecte effecten risico’s voor de gezondheid en veiligheid kunnen opleveren, mogelijke effecten op lange termijn zijn uitgesloten omdat hiervoor
geen wetenschappelijk bewijs is.
Artikel 6.12j. Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus
Er moet voor gezorgd worden dat de blootstelling beperkt blijft tot de grenswaarden. Wanneer de blootstelling de grenswaarden overschrijdt moeten direct maatregelen worden genomen om dit in het vervolg te voorkomen.
Artikel 6.12k. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie, beoordelen, meten en
berekenen.
De risico’s voortkomende uit blootstelling aan elektromagnetische velden zullen door middel
van RI&E beoordeeld worden. Indien nodig moeten deze worden berekend of gemeten.
Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de praktische handleiding genoemd in artikel 14
van de richtlijn. De metingen en berekeningen zullen worden uitgevoerd door deskundigen.
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Artikel 6.12l. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
Hierin staat beschreven dat blootstelling zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Hierbij
moet rekening gehouden worden met de technische vooruitgang en de beschikbaarheid van
maatregelen om het ontstaan van elektromagnetische velden aan de bron te beheersen, de
arbeid hygiënische strategie.
Bijvoorbeeld lid d. adequate afbakenings- en toegangsmaatregelen.
Artikel 6.12m. Voorlichting en opleiding van de werknemers
Aan werknemers wordt alle noodzakelijke voorlichting en onderricht geboden in verband met
het resultaat van de risicobeoordeling. De voorlichting gaat in ieder geval over genomen
maatregelen, uitleg over de grenswaarden en actie niveaus, de indirecte gevolgen van blootstelling, de wijze waarop schadelijke gezondheidseffecten van de blootstelling kunnen worden opgespoord en gemeld, veilige werk methoden en de rechten in verband met arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
Artikel 6.12n. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Een medewerker die is blootgesteld aan elektromagnetische velden boven de grenswaarden
heeft recht op een arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Grenswaarden en Actieniveaus
De in de Europese Richtlijn genoemde grenswaarden voor blootstelling (GWB) en Actieniveaus (AN) zijn aanbevolen waarden vastgesteld door de International Committee for NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP).
• ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz).
Deze internationale organisatie voor de bescherming tegen niet ioniserende straling
heeft in 1998 richtlijnen opgesteld voor de te hanteren limieten voor blootstelling aan
elektrische, magnetische en elektromagnetische velden. De richtlijnen zijn door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) overgenomen. In de Europese richtlijnen wordt
vaak verwezen naar de grenswaarden genoemd in de ICNIRP Richtlijn.
De grenswaarden worden uitgedrukt in het Specifieke Absorptie Tempo (SAT) in W/Kg.
Deze SAT waarden zijn gebaseerd op het vermogen dat nodig is om een Kg menselijk
weefsel 1 graad in temperatuur te doen stijgen. Het vermogen dat hiervoor nodig is, is
vastgesteld op 4 W/Kg. Als extra veiligheid is de limiet voor werkers gesteld op 10% hiervan, dus 0,4 W/Kg.
Omdat SAT waarden alleen in laboratoriumomstandigheden te meten zijn en dus niet
bruikbaar voor veldmetingen zijn de grenswaarden omgezet naar actieniveaus. Actieniveaus worden onder andere uitgedrukt in veldsterkte (V/m). Bij omzetting van SAT naar
V/m spelen de gemiddelde lengte van de mens en ook de golflengte van het radio-frequente signaal mee. Daardoor verschillen de actieniveaus per frequentie gebied.
In de grafiek op de volgende pagina zijn de actieniveaus in V/m uitgezet als functie van
de frequentie.
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Actie niveaus voor werkers volgens ICNIRP
Wanneer het actieniveau wordt overschreden wil dit niet zeggen dat daarmee ook de
grenswaarden overschreden worden. Worden de grenswaarden overschreden dan zijn
ook de actieniveaus overschreden.

• NEN-EN 50383:2010 Is de basisnorm voor de berekening en het meten van elektromagnetische veldsterkte en SAT met betrekking tot blootstelling van de mens aan radiobasisstations en vaste eindstations voor draadloze telecommunicatiesystemen (110 MHz - 40
GHz)
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3.6

Onderzoeksmethodes

Per deelvraag zijn de volgende onderzoeksmethoden gebruikt:
Deelvraag:

Onderzoeksmethode:

Hoe groot zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor telecommonteurs werkzaam voor mobiele netwerkoperators door aanwezigheid van
zend- en ontvangstinstallaties op daken waar gewerkt moet worden? Is er een risico?

Wat zijn de beheersmaatregelen die gebruikt worden door de mobiele netwerkoperators en de aannemingsbedrijven voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s met betrekking tot elektromagnetische velden? RI&E?

Literatuur studie naar mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden.
Risico analyse volgens Fine & Kinney.
EMV Metingen op een aantal antenne locaties.

Interviews met Managers Veiligheid en Gezondheid/Veiligheidsdeskundigen van de Mobiele Netwerkoperators, KPN, T-Mobile en van de aannemingsbedrijven Ericsson, TripleA Networks, Dael
Telecom.

Zijn de werkelijk uitvoerende telecommonteurs op Enquête onder telecommonteurs van TripleA Netde hoogte van de beheersmaatregelen ten aan- works, Ericsson, Dael Telecom en Koning & Hartzien van elektromagnetische velden en passen zij man.
deze in de praktijk toe?
Aan welke wetgeving moeten de eigenaren van
zend- en ontvangstinstallaties zich houden t.a.v.
veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor elektromagnetische velden bijvoorbeeld bij het in bedrijfstellen van de installatie.

Literatuur studie naar geldende regelgeving.

Zijn er incidenten met als oorzaak elektromagneti- Internet zoekmachines raadplegen, vraag opnesche velden bekend?
men in het interview met de Managers Veiligheid
en Gezondheid/Veiligheidsdeskundigen van de
vier Mobiele Netwerkoperators en aannemingsbedrijven.

4.

Resultaten

4.1

Deelvraag 1

Hoe groot zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor telecommonteurs werkzaam voor
mobiele netwerkoperators door aanwezigheid van zend- en ontvangstinstallaties op daken
waar gewerkt moet worden? Is er een risico?
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Risico volgens Fine & Kinney
Uit de risicoanalyse uitgevoerd volgens Fine & Kinney, bijlage 8.1, komt een risicogetal
van 3. Dit lage getal wordt veroorzaakt door de zeer kleine waarschijnlijkheid dat er een direct effect optreedt als gevolg van blootstelling aan te sterke elektromagnetische velden van
telecomantennes. Het lage risicogetal zou betekenen dat verdere actie niet nodig is.

Risico’s volgens EMV Richtlijn
Het soort effect dat elektromagnetische velden op mensen hebben, is grotendeels afhankelijk van de frequentie en intensiteit. In sommige situaties kunnen andere factoren, zoals de
golfvorm, ook een belangrijke rol spelen. Sommige velden veroorzaken stimulering van zintuigen, zenuwen en spieren, terwijl andere velden opwarming veroorzaken. De door opwarming veroorzaakte effecten worden door de EMV-richtlijn thermische effecten genoemd, terwijl alle andere effecten niet-thermische effecten worden genoemd.

Directe effecten
Directe effecten zijn veranderingen in een persoon als gevolg van blootstelling aan een elektromagnetisch veld. De EMV-richtlijn houdt enkel rekening met goed begrepen effecten die
zijn gebaseerd op bekende mechanismen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten op de zintuigen en effecten op de gezondheid, die als ernstiger worden beschouwd.
De directe effecten zijn:
• duizeligheid en misselijkheid door statische magnetische velden (doorgaans gepaard met
beweging, maar kunnen ook optreden bij stilstand);
• effecten op zintuigen, zenuwen en spieren van laagfrequente velden (maximaal 100 kHz);
• opwarming van het volledige lichaam of delen ervan als gevolg van hoogfrequente velden
(10 MHz en meer); boven een paar GHz is opwarming steeds meer beperkt tot het lichaamsoppervlak;
• effecten van middenfrequenties (100 kHz-10 MHz) op zenuwen, spieren en opwarming.

Indirecte effecten
Er kunnen ongewenste effecten ontstaan door de aanwezigheid van objecten in het veld,
wat leidt tot een gevaar voor de veiligheid of gezondheid.
De indirecte effecten zijn:
• interferentie met medische elektronische apparatuur en andere hulpmiddelen;
• interferentie met actieve geïmplanteerde medische hulpmiddelen of apparatuur, zoals
pacemakers of defibrillators;
• interferentie met op het lichaam gedragen medische hulpmiddelen, zoals insulinepompen;
• interferentie met passieve implantaten (kunstgewrichten, pennen, draden of platen van metaal);
• effecten op granaatscherven, lichaamspiercings, tatoeages en bodyart;
• risico op rondvliegende losse ferromagnetische voorwerpen in een statisch magnetisch
veld;
• onbedoeld in werking stellen van detonators;
• brand of explosies als gevolg van de ontbranding van brandbaar of explosief materiaal;
• elektrische schokken of verbranding door contactstromen wanneer een persoon een geleidend object in een elektromagnetisch veld aanraakt en slechts een van hen de grond raakt.
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Effecten op lange termijn
De EMV-richtlijn heeft geen betrekking op veronderstelde effecten op lange termijn van
blootstelling aan elektromagnetische velden omdat er op dit moment geen sluitend wetenschappelijk bewijs bestaat van een causaal verband.

Thermisch effect

De antennes van mobiele operators zelf werken in het frequentiegebied van 880 MHz tot ongeveer 2,7 GHz. Het komt echter voor dat een locatie gedeeld wordt met een FM-zender.
FM-zenders werken in de frequentieband 88 MHz tot 108 MHz. Hierdoor moet er voor de
blootstelling van telecommonteurs rekening gehouden worden met de effecten veroorzaakt
door elektromagnetische velden van 88 MHz tot ongeveer 3 GHz.
Uit bovenstaande afbeelding is af te leiden dat de telecommonteurs te maken kunnen krijgen
met voornamelijk thermische effecten en in mindere mate ook met contactstromen en elektrische stromen in ledenmaten.
De richtlijn schrijft verder dat de effecten een drempel hebben waaronder er geen risico is en
dat blootstelling onder de drempel op geen enkele manier cumulatief is. De door blootstelling
veroorzaakte effecten zijn van voorbijgaande aard omdat zij beperkt zijn tot de duur van de
blootstelling en stoppen of afnemen zodra de blootstelling stopt.

Wat zijn de drempel waarden (limieten)
De energie die nodig is om het lichaam op te warmen wordt uitgedrukt in SAT (Specifiek Absorptie Tempo) in W/Kg. Door de Internationale Commissie voor Bescherming tegen NietIoniserende Straling (ICNIRP) is vastgesteld dat een blootstelling van 4 W/Kg gedurende 30
minuten een verhoging van de lichaamstemperatuur tot gevolg heeft van 1 graad Celsius.
Dit noemt men de Basic Restrictions.
Als veiligheidsfactor voor werkers hanteert ICNIRP een factor 10. Dit betekend dat de Basic
Restriction voor werkers 0.4 W/Kg is. In de EMV Richtlijn heet deze Basic Restriction: Grens
Waarde Blootstelling (GWB)
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Omdat SAT waarden niet eenvoudig te meten zijn, alleen in een laboratorium, zijn door de
ICNIRP de SAT waarden omgezet naar een grootheid die wel eenvoudig in het veld te meten is namelijk Veldsterkte uitgedrukt in V/m. ICNIRP noemt dit de Reference Levels, in de
EMV Richtlijn spreekt men van Actie Niveaus (AN).
Veldsterkten zijn frequentie afhankelijk en ook de lengte van het lichaam dat blootgesteld
wordt aan de elektromagnetische velden speelt hierbij een rol, niet alle frequenties dringen
even diep door in het menselijk lichaam Hierdoor is de waarde voor het AN per frequentiegebied anders. Hieronder staat een grafiek met daarin de veldsterkte uitgezet tegen de frequentie en een met de Actie niveaus per frequentieband van toepassing op de telecommonteurs.

Actie niveaus V/m

Veldsterkte (V/m)

1000

100
Werkers

10
0,1

1

10

100

1000

10000

100000

Frequentie (MHz)

Frequentieband (MHz)

Gebruik/dienst

Actie niveaus (V/m)

100

FM-radio

61

200

Digitale Audio Broadcasting

61

800

Mobiele Netwerkoperator

85

900

Mobiele Netwerkoperator

90

1800

Mobiele Netwerkoperator

127

2100

Mobiele Netwerkoperator

137

2600

Mobiele Netwerkoperator

137

Geconstateerde veldsterkte waarden
Op diverse antenne opstelpunten zijn nabij de antennes metingen verricht met behulp van
een zogenaamde breedband veldsterkte meter. Een breedband veldsterkte meter meet alle
aanwezige signalen en geeft dit weer als een waarde. Hierdoor is niet per frequentieband te
bepalen wat het niveau is maar het geeft wel een goede indicatie of AN overschreden worden of niet.
Hieronder volgen een aantal foto’s met daarop de afgelezen waarden van de veldsterkte
meter.
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131 V/m gemeten in een hoogwerker
voor een reclamezuil op ongeveer 1
meter afstand van de antenne-installatie. Alleen antennes van mobiele
operators aanwezig.
T-Mobile locatie L000901, Amsterdam
(Limiet 800 MHz band = 85 V/m)

79 V/m gemeten op een dak locatie
waar zowel antennes van mobiele
operators als ook FM-radio antennes
staan opgesteld.
Gemeten bij dak-opkomst recht onder een FM-antenne.
T-Mobile locatie L018593, Emmen

(Limiet 100 MHz band = 61 V/m)

116 V/m gemeten op een dak locatie
waar zowel antennes van mobiele
operators als ook FM-radio en DAB
antennes staan opgesteld.
Gemeten direct naast de DAB-antenne, ongeveer 2 meter vanaf de
antene-installatie van T-Mobile.
T-Mobile locatie L004350, Terneuzen

(Limiet 200 MHz band = 61 V/m)
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88 V/m gemeten op een dak locatie
waar zowel antennes van mobiele
operators als ook FM-radio antennes
aanwezig zijn.
Gemeten aan de achterzijde van de
T-Mobile antenne in de straal van de
FM-antenne
T-Mobile locatie L020862, Weert

(Limiet 100 MHz band = 61 V/m)

104 V/m gemeten op een dak locatie waar zowel
antennes van mobiele operators als ook FM-radio
antennes aanwezig zijn. Gemeten op dakopbouw
onder FM-antenne.
T-Mobile locatie L002141, Tilburg

(Limiet 100 MHz band = 61 V/m)

4.2

Deelvraag 2

Wat zijn de beheersmaatregelen die gebruikt worden door de mobiele netwerkoperators en
de aannemingsbedrijven voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s met betrekking tot elektromagnetische velden? RI&E?
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Ongevallen
Uit interviews met veiligheidsdeskundigen van een tweetal mobiele operators en van een
drietal aannemersbedrijven werkzaam voor de mobiele operators blijkt dat er geen noemenswaardige ongevallen bekend zijn. De aannemers noemen dat het wel eens is voorgekomen dat een monteur zich niet lekker voelde tijdens werkzaamheden nabij antennes, bijvoorbeeld het opkomen van een hoofdpijn. De betrokken monteurs hebben de werkzaamheden tijdelijk gestaakt waarna de klachten verdwenen.
Informatie over de geïnterviewde staat in bijlage 8.2. De volledig uitgeschreven interviews
zijn opvraagbaar bij de auteur.

Monet
Niet alle operators hebben nog eigen personeel in dienst die regelmatig op antennelocaties
aan het werk zijn, de meeste bouw- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed aan gespecialiseerde aannemingsbedrijven. De geïnterviewde geven allen aan dat het door Monet
voorgeschreven beleid gevolgd wordt. Monet is de branchevereniging voor Mobiele Netwerkoperators in Nederland.
Monet schrijft voor dat het veilig is om nabij antennes van mobiele operators te werken zolang men een bepaalde afstand houdt van de antenne. Monet geeft een boekje uit waarin
staat hoe je veilig kunt werken in de buurt van antennes. Zie bijlage 8.5 voor het boekje.

Afbeeldingen uit Monet Boekje
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Monet V&G Plan
Door de aannemers wordt ook het Monet V&G Plan genoemd. Het V&G Plan is een template. Voordat de aannemer een bouwactiviteit aan een antenne installatie gaat uitvoeren
stelt hij een V&G Plan op. In het V&G Plan wordt ook aandacht besteedt aan EMV onder
hoofdstuk 3.6 Fysische factoren. De veiligheidskundige van de aannemer kan hier aangeven
of er rekening gehouden moet worden voor blootstelling aan EMV hoger dan de norm of wel
dat er onbekende antennes aanwezig zijn. Het correct invullen en uitvoering geven aan het
V&G Plan is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Afbeelding uit het Monet V&G Plan template

RI&E
Behalve een template voor een V&G Plan heeft Monet ook een template voor een RI&E ontwikkeld. Deze RI&E geldt voor de beheer fase van de antenne installatie en is bedoeld voor
telecommonteurs die voor preventieve en/of correctieve werkzaamheden op de locatie moeten werken.
Ook in de RI&E wordt aandacht besteed aan EMV. Zie bijlage 8.6 voor een voorbeeld.
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Afbeelding van een deel van de RI&E

Antennes van derden
Op de vraag wat de aannemers doen wanneer er behalve antennes van mobiele operators
ook antennes voor andere diensten aanwezig zijn wordt geantwoord dat antennes uitgeschakeld worden indien nodig. Op de vervolg vraag of de eigenaar van de antenne altijd gevonden kan worden en zo ja of er altijd zonder meer medewerking wordt verleent is geantwoord dat dit vaak erg lastig is.
Er wordt verwezen naar een website van het Agentschap Telecom, het Antenneregister. Op
deze website kan op adres gezocht worden naar welke antenne systemen er allemaal aanwezig zijn. Wat op deze website mist is echter de eigenaar van de installatie en ook is het
systeem niet altijd actueel. Het kan enkele maanden duren voordat een nieuwe zender op
de website zichtbaar wordt.
Op de afbeelding uit het antenneregister op de volgende pagina is te zien dat naast mobiele
netwerkoperators, GSM, UMTS en LTE op deze locatie ook omroep zenders (FM radio) en
vaste verbindingen aanwezig zijn.
Wanneer men klikt op een zender komt in een pop-up scherm zichtbaar wat de frequentie is
waarop wordt uitgezonden en met welk vermogen.
Op deze locatie, T-Mobile L004350, Terneuzen is sinds enige maanden ook een DAB zender aanwezig. De zender is tot op heden niet zichtbaar in het register.
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Voorbeeld van een zenderlocatie in het Antenneregister

Meetapparatuur
Op de vraag of de telecommonteurs beschikken over persoonlijke EMV monitors die waarschuwen wanneer ze aan een te hoog elektromagnetisch veld worden blootgesteld wordt
door een aannemer geantwoord dat ze er daar wel een aantal van in het bedrijf hebben
maar dat deze nauwelijks gebruikt worden. Ook op de vraag of de bedrijven meetapparatuur
hebben om elektromagnetische velden te meten wordt geantwoord dat dit niet het geval is of
er wordt geantwoord dat deze wel aanwezig is in het bedrijf maar nauwelijks wordt gebruikt.

Database zendinstallaties van derden
De geïnterviewde operators geven aan dat zij binnen Monet het inzicht in EMV van eigen
antenne installaties goed georganiseerd hebben. Wat vaak ontbreekt, is gegevens van antenne installaties van derden. De operators weten niet wanneer een derde partij een antenne installatie bijplaatst. Daar komt men vaak pas achteraf bij toeval achter. Niet alle monteurs kunnen deze installaties herkennen en/of koppelen dit terug naar hun opdrachtgever.

Opleiding & Toolboxen
Uit de interviews blijkt dat zowel operators als aannemers in ieder geval bij aanstelling van
nieuw personeel een training geven in elektromagnetische velden. Bij de aannemers volgen
vaak ook nog regelmatig toolboxen over dit onderwerp.
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De praktijk
Volgens de interviews met de veiligheidsdeskundigen van de mobiel netwerkoperators zouden in de RI&E’s van een locatie de risico’s met betrekking tot blootstelling aan EMV benoemd zijn. Er zou hiermee voldaan zijn aan artikel 6.12k van het Arbobesluit.
Hieronder volgen enkele screenshots van de RI&E’s van de locaties die ik bezocht heb om
de EMV metingen uit te voeren beschreven in Deelvraag 1 van dit hoofdstuk.
De RI&E’s zijn voor telecommonteurs te raadplegen in de Safety Site Database van Monet.

T-Mobile locatie L018593, Emmen
RI&E Vodafone

RI&E KPN

RI&E T-Mobile

T-Mobile locatie L004350, Terneuzen
RI&E Vodafone

RI&E KPN

RI&E T-Mobile
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T-Mobile locatie L020862, Weert
RI&E T-Mobile

T-Mobile locatie L002141, Tilburg
RI&E T-Mobile

4.3

Deelvraag 3

Zijn de werkelijk uitvoerende telecommonteurs op de hoogte van de beheersmaatregelen
ten aanzien van elektromagnetische velden en passen zij deze in de praktijk toe?
Om antwoord te vinden op deze vraag is een online enquête gebruikt. De enquête bestaat
uit een 10 tal vragen over het onderwerp elektromagnetische velden. De gehele enquête en
de resultaten staan in bijlage 8.3.
Er is aan de veiligheidsdeskundigen van de aannemingsbedrijven die geïnterviewd zijn gevraagd om de enquête te verspreiden onder hun telecommonteurs. Ook zijn aan de telecommonteurs van Koning en Hartman gevraagd aan de enquête deel te nemen. Koning en Hartman doet het preventieve en correctieve onderhoud voor het T-Mobile netwerk. Er hebben
28 personen de enquête ingevuld.
Hieronder zijn in het kort de vragen en de resultaten weergegeven.
Vraag
1. Hoe vaak per week bent u werkzaam in de nabijheid van in bedrijf
zijnde antennes voor mobiele telecommunicatie? (afstand minder dan 5 meter)
2. Hebt u wel eens via uw werkgever
een speciale training of toolbox ontvangen over werken in de buurt van antennes voor mobiele telecommunicatie
met betrekking tot EMV?
3. Bent u bekend met het Monet boekje
Veilig werken in de buurt van antennes
voor mobiele communicatie?
4. Weet u wat volgens Monet de veilige
afstand voor antennes van mobiele
communicatie is?
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Antw. Score Opmerking
Ja
89%
Resultaat antwoorden: maximaal 2 x per week en vrijwel iedere werkdag bij elkaar opgeteld.
Ja

93%

Resultaat antwoorden: Ja een
keer en ja regelmatig bij elkaar
opgeteld.

Ja

86%

Resultaat antwoord: Ja.

Ja

100%

Resultaat antwoord: Ja.
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5. Hebt u wel eens een antenne uit laten zetten omdat u in de buurt hiervan
werkzaamheden moest uitvoeren?

Ja

82%

Resultaat antwoorden: Ja, dat is
wel eens voorgekomen en ja,
dat doe ik regelmatig bij elkaar
opgeteld.
Resultaat antwoorden: Ja, altijd
en soms bij elkaar opgeteld.

6. Raadpleegt u voordat u werkzaamheden op een antenne locatie uitvoert
altijd eerst de Monet RI&E?
7. Bent u door uw werkgever of werkvoorbereider wel eens gewezen op de
gevaren van de aanwezigheid van bijvoorbeeld FM antennes op de locaties
waar u werkzaamheden moest gaan
uitvoeren?
8. Bent u weleens niet aan het werk
gegaan op een locatie waar u moest
werken omdat er voor u onbekende antennes aanwezig waren en waarvan u
vermoede dat deze sterke elektromagnetische velden produceerden?

Ja

75%

Ja

86%

Resultaat antwoorden: Ja, dit is
wel eens voorgekomen en Ja,
dit gebeurd regelmatig bij elkaar
opgeteld.

Ja

43%

9. Zijn er in het bedrijf waar u voor
werkt veldsterkte meters aanwezig
waarmee indien nodig gemeten kan
worden of de elektromagnetische velden onder de norm blijven?
10. Zouden volgens u de veiligheidsafstanden van de antennes voor mobiele
communicatie maar ook die
van alle overige diensten zoals FM,
DAB, enz. op daken beter aangegeven
moeten worden? Bijvoorbeeld
door markeringen.

Ja

43%

Resultaat antwoorden: Ja, dat is
wel eens voorgekomen maar
mijn opdrachtgever zei dat het
veilig was en ja, dat is wel eens
voorgekomen en er is toen eerst
een EMV meting uitgevoerd bij
elkaar opgeteld.
Resultaat antwoord: Ja, die zijn
in ons bedrijf aanwezig.

Ja

86%

Resultaat antwoord ja dat zou
een verbetering zijn en ja maar
dan alleen voor antennes bedoeld voor DAB, FM etc.

Uit de vragen en de antwoorden blijkt dat de meeste telecommonteurs op de hoogte zijn van
het door Monet uitgedragen beleid. 86% van de telecommonteurs zeggen kennis te hebben
van het boekje veilig werken bij antennes, zelfs 100% geeft aan de veilige afstand voor een
antenne te weten. Ook is 86% wel eens door zijn werkgever gewaarschuwd voor de gevaren
van het werken in de nabijheid van antennes. 86% geeft aan dat het gewenst is dat ook de
veiligheidsafstanden van antennes van FM-Omroep en DAB bekend worden.

4.4

Deelvraag 4

Aan welke wetgeving moeten de eigenaren van zend- en ontvangstinstallaties zich houden
t.a.v. veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor elektromagnetische velden bijvoorbeeld bij het
in bedrijf-stellen van de installatie.

R&TTE-richtlijn
R&TTE staat voor Radio and Telecommunications Terminal Equipment, kortweg: radio- en
telecomapparatuur. Het is een Europese richtlijn om de elektromagnetische compatibiliteit
voor dit type apparatuur te regelen. De R&TTE-richtlijn geldt voor bijna alle apparaten die
gebruik maken van het radiospectrum.
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Apparaten die voldoen aan de R&TTE-richtlijn mogen in Europa in de handel worden gebracht. Ze geven geen interferentie of andere verstoring van apparatuur en voorkomen
schadelijke blootstelling aan elektromagnetische velden. Ze zijn herkenbaar aan de CE-markering op het apparaat.

NEN-EN 50384
NEN-EN 50384:2002 Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van radiobasisstations en vaste eindstations voor draadloze telecommunicatiesystemen met de basiseisen of
referentieniveaus met betrekking tot de blootstelling van de mens aan radiofrequente elektromagnetische velden (110 M Hz - 40 GHz) voor beroepsbevolking.
Limieten:
De zend en ontvangstations zullen voldoen aan de relevante limieten voor blootstelling van
de beroepsbevolking zoals de basis restricties of referentie niveaus gespecificeerd door de
Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling.
In de relevante normen wordt weer terugverwezen naar de basis restricties en/of referentieniveaus voor beroepsbevolking van de door de ICNIRP uitgebrachte aanbevelingen uit
1998.

4.5

Deelvraag 5

Zijn er incidenten met als oorzaak elektromagnetische velden bekend?
Op het internet zijn geen relevante artikelen gevonden op de volgende zoektermen:
Stralingsongevallen zendmasten
Ongelukken zenders
EMV gezondheid
Incidenten EMV
Elektromagnetische velden ongelukken
EMF accidents
EMF Health hazards

Er zijn op het internet geen meldingen te vinden van ongelukken gerelateerd aan werkzaamheden aan of in de nabijheid van zendmasten met als oorzaak EMV.
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5.

Conclusie

Hoewel er weinig tot geen incidenten bekend zijn waarbij een te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden de oorzaak is geweest en de risico’s volgens de Fine & Kinney methode laag zijn, ligt er toch de verplichting voor werkgevers om de risico’s voor de gevaren
van EMV te beoordelen en om daar waar het risico bestaat dat Actie Niveaus overschreden
worden passende maatregelen te treffen.
Voor wat betreft blootstelling aan de antennes van de mobiele netwerkoperators wordt hieraan voldaan door middel van de Monet RI&E, het Monet V&G Plan en de voorlichting door
middel van de Monet boekjes veilig werken bij antennes.
Wat niet afgedekt is zijn de risico’s door de aanwezigheid van de antenne installaties van
andere diensten zoals FM-omroep, DAB en DVB-T. Uit metingen op een aantal locaties
waar zowel antennes van mobiele netwerkoperators en antennes van andere diensten aanwezig zijn, blijkt dat Actie Niveaus (ruim) overschreden worden. Waarschuwingen hiervoor
zijn in de meeste gevallen niet terug te vinden in de RI&E’s van de locaties, beheersmaatregelen ontbreken.
Ondanks dat de mobiele netwerkoperators het gevaar voor blootstelling aan EMV opgenomen hebben in de Monet RI&E template door middel van vragen zijn de mogelijke gevaren
niet volledig afgedekt. Wanneer aangegeven wordt dat er overige antennes aanwezig zijn
zouden er de beheersmaatregelen genoemd moeten worden zoals bijvoorbeeld wat de veiligheidsafstand is tot de antenne of bijvoorbeeld een telefoonnummer van de zenderbeheerder waar de werkzaamheden gemeld kunnen worden zodat antennes uitgeschakeld kunnen
worden. Oorzaak dat dit eigenlijk nooit ingevuld wordt is het ontbreken van een database
waar deze gegevens eenvoudig zijn te raadplegen. Het achterhalen van dergelijke gegevens
vandaag de dag is een tijdrovende en niet eenvoudige exercitie. Daarbij komt nog eens dat
dit velen malen ingewikkelder wordt naarmate er meer van dergelijke FM-omroep, DAB en
DVB-T antennes op het zelfde dak aanwezig zijn. Elektromagnetische velden moeten immers wiskundig gesommeerd worden, denk hierbij aan de foto op de voorpagina van deze
scriptie, de bomen en het bos!

Hoe groot is het probleem?
Er zijn in Nederland enkele honderden antenne opstelpunten voor FM-Omroep, DAB en
DVT-T. Slechts een beperkt deel hiervan wordt gedeeld met een of meerdere mobiele netwerkoperators. Naar schatting zijn ongeveer 50 tot 75 locaties gedeeld met een of meerdere
omroepzenders waarvan het vermogen zodanig is dat actie niveaus overschreden worden.
Dit zijn standaard dak locaties, speciale telecomtorens niet meegerekend.

EMV Managementsysteem
Door het ontbreken van een EMV Managementsysteem zijn op dit moment de gezondheidsrisico’s met betrekking tot te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden niet volledig
geborgd.
Een EMV Managementsysteem zou alle informatie moeten bevatten die nodig is om op eenvoudige wijze een goede beantwoording mogelijk te maken van de EMV gerelateerde vragen in een Monet RI&E en V&G Plan. Als hulpmiddel bij het opzetten van een EMV Managementsysteem zou de Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van
Richtlijn 2013/35/EU Elektromagnetische velden Deel 1: Praktische gids als leidraad kunnen
dienen. Hierin worden naast voorbeelden voor een juiste inventarisatie ook voorbeelden
voor beheersmaatregelen aangegeven. Hoofdstuk 9.5 Organisatorische maatregelen is in
het bijzonder van toepassing op de in deze scriptie behandelde probleemstelling.
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6.

Aanbevelingen










Vanuit Monet moet samenwerking gezocht worden met de zenderbeheerders van
FM-omroep, DAB, DVB-T en andere diensten. Zenderbeheerders zijn bijvoorbeeld
KPN-Broadcast en Broadcast Partners.
Tussen Monet en de zenderbeheerders moeten afspraken gemaakt worden over
hoe data van de zenders gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld door het inrichten
van een gezamenlijke database.
Opstellers van de Monet RI&E’s moeten toegang hebben tot deze database zodat
bij het opstellen van de RI&E van een antennelocatie de informatie over de “onbekende” antenne kan worden overgenomen.
Tussen Monet en de zenderbeheerders moeten afspraken gemaakt worden hoe de
veiligheidsafstanden van de antennes op de antennelocaties zichtbaar worden gemaakt bijvoorbeeld door middel van afbakening of markering.
Tussen Monet en de zenderbeheerders moeten afspraken gemaakt worden over
procedures om zenders tijdelijk uit te kunnen laten schakelen of op minder vermogen te laten werken zodat werkzaamheden in de nabijheid veilig kunnen worden
uitgevoerd.
Tussen Monet en de zenderbeheerders moeten afspraken gemaakt worden hoe mutaties bekend worden gemaakt zodat bij nieuwe zenders of wijzigingen aan bestaande zenders de RI&E’s van de mobiele netwerkoperators aangepast kunnen
worden aan de veranderde situatie.
Er moet binnen Monet meer aandacht komen voor het op de juiste manier invullen
van de RI&E’s voor wat betreft de risico’s voor blootstelling aan elektromagnetische
velden door aanwezigheid van antennes van derden. Bijvoorbeeld door middel van
training/toolbox.

Plan van aanpak
Om deze aanbevelingen binnen Monet onder de aandacht te brengen is inmiddels aan Monet gevraagd om de eerst volgende vergadering tijd te reserveren zodat een presentatie aan
de werkgroep VGM gegeven kan worden. De eerst volgende Monet VGM vergadering staat
gepland op 17 juni 2016.
In de presentatie zal voorgesteld worden een werkgroep te formeren met de volgende taken:





Contact leggen met zenderbeheerders zoals KPN-Broadcast en Broadcast Partners
voor het maken van afspraken zoals hierboven omschreven.
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een gedeelde database.
Onderzoeken of het huidige RI&E en V&G Plan nog voldoen t.a.v. EMV.
Opleiding/toolboxen organiseren om operators en aannemers te instrueren hoe de
EMV gerelateerde vragen in de RI&E en het V&G Plan beantwoord moeten worden
en waar de benodigde informatie geraadpleegd kan worden.
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7.

Literatuurlijst

De literatuurlijst bestaat uit een lijst van publicaties, brochures en website adressen van documenten niet opgenomen als bijlage.


Publicatieblad van de Europese Unie: Richtlijn 2013/35/EU –minimumvoorschriften
inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers
aan de risico’s van fysische agentia (Elektromagnetische Velden)Richtlijn
2013/35/EU van het Europees parlement en de raad van 26 juni 2013



Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn
2013/35/EU Elektromagnetische velden Deel 1: Praktische gids



ICNIRP guidelines for limiting exposure to time‐varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)



ICNIRP:

www.icnirp.org



Monet:

www.monet-info.nl



Antenne Register:
register

http://www.antennebureau.nl/onderwerpen/algemeen/antenne-



Frequentie Register: https://www.agentschaptelecom.nl/algemeen/frequentiemanagement/nationaal-frequentieregister



Online enquête:
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8.

Bijlagen

8.1

Risicobeoordeling Fine & Kinney

Risicobeoordeling telecommonteurs als gevolg van blootstelling aan te hoge elektromagnetische velden.
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Deze risicobeoordeling is vastgesteld tijdens een speciaal hiervoor opgezette meeting op 18
januari 2016 in het hoofdkantoor van T-Mobile in Den Haag.
De volgende collega’s hebben deelgenomen aan de risicobeoordeling:
Deelnemer:

Functie

Bedrijf

Ruud Glijnis

Manager Safety, Health & Environment

T-Mobile

Ton van Dijk

Health & Safety Supervisor

T-Mobile

Jacco Cok

Engineering Quality Manager

Huawei

Arie van den Bor Senior Health & Safety & Engineering Supervisor

Huawei

Marcel Bogerd

Senior Site Quality Assurance/Quality Control Supervisor Huawei

Frans Munts

Quality Supervisor
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8.2

Geïnterviewden

Geïnterviewde:
Ruud Glijnis
Bedrijf:
T-Mobile
Functie:
Manager Safety, Health and Environment
Opleiding:
Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige
T-Mobile is in Nederland een van de vier mobiele operators met een eigen netwerk.
T-Mobile heeft ongeveer 4800 antenne locaties op daken en in masten.

Geïnterviewde:
Ron Besamusca
Bedrijf:
KPN
Functie:
Adviseur arbeidsomstandigheden en preventie/ Preventie medewerker
KPN is een van de vier operators van mobiele netwerken in Nederland. Het netwerk van
KPN telt ongeveer 4500 antenne opstelpunten. De bouw en het onderhoud van het netwerk
werd tot voor kort uitgevoerd door Ericsson de nieuwe partij aan wie KPN dit heeft uitbesteed is Volker Wessel Netwerk Bouw.

Geïnterviewde:
Emiel Frenken / Erik Boshom
Functies:
KVGM Coordinator / Quality Health and Safety Manager
Datum:
03-02-2016
Bedrijf:
TripleA Networks
TripleA Networks is een aannemersbedrijf werkzaam in de telecombranche. TripleA Networks installeert onder andere voor T-Mobile nieuwe antenne-installaties en is de laatste jaren bezig met de modernisering van de antenne-installaties van T-Mobile.
Verder werkt TripleA Networks voor Vodafone en Tele-2. TripleA Networks heeft ongeveer
40 telecommonteurs die dagelijks in de nabijheid van antennes werken.

Geïnterviewde:
Roan van Merode
Functies:
KAM coördinator
Datum:
03-02-2016
Bedrijf:
Dael Telecom
Dael Telecom bouwt voor T-Mobile transmissie oplossingen, verzorgt de mobiele dekking op
evenementen voor KPN, is onderaannemer van Ericsson voor het onderhoud van het KPN
en Vodafone netwerk en is onderaannemer van Huawei voor de modernisatie van het T-Mobile netwerk.
Geïnterviewde:
Ed van Elk
Bedrijf:
Ericsson
Functie:
Health & Safety Officer
Datum:
29 januari 2016
Ericsson beheerd en onderhoud in Nederland het mobiele netwerk van Vodafone en deed
dit tot voor kort ook voor KPN. Het mobiele netwerk van Vodafone telt ongeveer 4500 antenne locaties op daken en in masten.
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8.3

Enquête resultaten
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8.4

Conceptversie wijziging Arbobesluit in het kader van de EMV Richtlijn

Conceptversie wijziging Arbobesluit in het kader van de EMV richtlijn voor werknemers
Artikel I
Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt als volgt gewijzigd:
A
Afdeling 4 van hoofdstuk 6 met opschrift en artikel 6.12 met opschrift vervalt.
B
Na artikel 6.12g wordt een afdeling 4b ingevoegd, luidende:
Afdeling 4b. Elektromagnetische velden
§ 1. Algemeen
Artikel 6.12h. Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. richtlijn: richtlijn nr. 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG en tot intrekking van
Richtlijn 2004/40/EG (PbEU 2004, L 159) (PbEU 2013, L 179);
b. elektromagnetische velden: statische elektrische, statische magnetische en tijdsafhankelijke elektrische, magnetische en elektromagnetische velden met frequenties
tot 300 GHz;
c. directe biofysische effecten: effecten op het menselijk lichaam rechtstreeks veroorzaakt door de aanwezigheid ervan in een elektromagnetisch veld, waaronder:
1. thermische effecten, zoals opwarming van weefsel door absorptie van energie van
elektromagnetische velden in het weefsel;
2. niet-thermische effecten, zoals stimulering van spieren, zenuwen of zintuigen; en
3. elektrische stromen in extremiteiten;
d. indirecte effecten: effecten veroorzaakt door de aanwezigheid van een object in
een elektromagnetisch veld, die een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid kunnen opleveren, waaronder:
1. interferentie met medische elektronische apparatuur en hulpmiddelen, waaronder
pacemakers en andere implantaten of op het lichaam gedragen medische hulpmiddelen;
2. het risico op projectielwerking van ferromagnetische voorwerpen in statische magnetische velden;
3. het in werking stellen van elektrische ontstekingen;
4. brand en explosies als gevolg van de ontbranding van brandbare materialen door
vonken als gevolg van geïnduceerde velden, contactstromen of vonkontladingen; en
contactstromen.
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e. grenswaarden: grenswaarden voor de blootstelling, uitgedrukt in grootheden die
de fysische effecten karakteriseren die door elektromagnetische velden in het lichaam worden geïnduceerd;
f. grenswaarden voor effecten op de gezondheid: grenswaarden bij overschrijding
waarvan werknemers kunnen blootstaan aan effecten die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals opwarming of stimulering van de zenuwen en het spierweefsel;
g. grenswaarden voor effecten op de zintuigen: grenswaarden bij overschrijding
waarvan werknemers kunnen blootstaan aan voorbijgaande verstoringen van de zintuiglijke waarneming en geringe wijzigingen in de hersenfuncties;
h. actieniveaus: niveaus van elektromagnetische velden buiten het lichaam, vastgesteld om eenvoudiger te kunnen aantonen dat de relevante grenswaarden in acht
zijn genomen, of, in voorkomend geval, om de maatregelen, bedoeld in deze afdeling, te nemen;
i. lage actieniveaus en hoge actieniveaus voor elektrische velden: niveaus behorende bij de maatregelen, bedoeld in deze afdeling;
j. lage actieniveaus voor magnetische velden: niveaus die betrekking hebben op de
grenswaarden voor effecten op de zintuigen;
k. hoge actieniveaus voor magnetische velden: niveaus die betrekking hebben op de
grenswaarden voor effecten op de gezondheid.
Artikel 6.12i. Toepassingsgebied
1. Deze afdeling is van toepassing op arbeid waarbij de werknemer wordt of kan
worden blootgesteld aan elektromagnetische velden in zodanige mate dat de daardoor veroorzaakte bekende directe biofysische effecten en indirecte effecten risico’s
voor de gezondheid en veiligheid kunnen opleveren.
2. Deze afdeling is niet van toepassing op:
a. veronderstelde effecten op de lange termijn; of
b. risico’s die verbonden zijn aan het contact met stroom voerende geleiders.
Artikel 6.12j. Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus
1. Er wordt voor gezorgd dat de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden beperkt blijft tot de grenswaarden voor effecten op de gezondheid en de
grenswaarden voor effecten op de zintuigen, bedoeld in bijlagen II en III bij de richtlijn. 2. Aan de hand van de procedures, bedoeld in artikel 6.12k, wordt vastgesteld of
de grenswaarden voor effecten op de gezondheid en de grenswaarden voor effecten
op de zintuigen in acht worden genomen.
3. Indien de blootstelling van de werknemers aan elektromagnetische velden de
grenswaarden, bedoeld in het eerste lid, overschrijdt, worden onverwijld maatregelen
genomen als bedoeld in artikel 6.12l, negende lid.
4. De grenswaarden voor effecten op de gezondheid en de grenswaarden voor effecten op de zintuigen zijn in acht genomen, indien wordt aangetoond dat de actieniveaus, bedoeld in bijlagen II en III bij de richtlijn, niet worden overschreden.
5. Indien de blootstelling van werknemers de actieniveaus, bedoeld in het vierde lid,
overschrijdt, worden maatregelen als bedoeld in artikel 6.12l, tweede en derde lid,
genomen, tenzij uit de verrichte beoordeling, bedoeld in artikel 6.12k, eerste tot en
met derde lid, blijkt dat de van toepassing zijnde grenswaarden niet zijn overschreden en dat veiligheidsrisico’s kunnen worden uitgesloten.
6. In afwijking van het vierde lid mag de blootstelling van werknemers hoger zijn dan:
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a. de lage actieniveaus voor elektrische velden, bedoeld in bijlage II, tabel B1, bij de
richtlijn, mits:
1. grenswaarden voor effecten op de zintuigen, bedoeld in bijlage II, tabel A3, bij de
richtlijn, niet worden overschreden; of
2. aan de volgende voorwaarden is voldaan:
i. de grenswaarden voor effecten op de gezondheid, bedoeld in bijlage II, tabel A2,
bij de richtlijn, worden niet overschreden;
ii. overmatige vonkontladingen en de contactstromen, bedoeld in bijlage II, tabel B3,
bij de richtlijn, worden voorkomen met behulp van maatregelen als bedoeld in artikel
6.12l, zevende lid; en
iii. aan de werknemers is informatie als bedoeld in artikel 6.12m, tweede lid, onderdeel f, is verstrekt.
b. de lage actieniveaus voor magnetische velden, bedoeld in bijlage II, tabel B2, bij
de richtlijn, mits:
1. de grenswaarden voor effecten op de zintuigen, bedoeld in bijlage II, tabel A3, bij
de richtlijn, niet worden overschreden; of
2. aan de volgende voorwaarden is voldaan:
i. de grenswaarden voor effecten op de zintuigen worden slechts tijdelijk overschreden;
ii. de grenswaarden voor effecten op de gezondheid, bedoeld in bijlage II, tabel A2,
bij de richtlijn, worden niet overschreden;
iii. bij het optreden van symptomen van voorbijgaande aard, worden indien nodig, de
risicobeoordeling en de maatregelen bijgewerkt, bedoeld in artikel 6.12l, tiende lid;
en
iv. aan de werknemers is informatie als bedoeld in artikel 6.12m, tweede lid, onderdeel f, verstrekt.
7. In afwijking van het eerste lid en indien daar gegronde redenen voor zijn mag de
blootstelling van werknemers hoger zijn dan:
a. de grenswaarden voor de effecten op de zintuigen, bedoeld in bijlage II, tabel A1,
bij de richtlijn, mits:
1. zij slechts tijdelijk worden overschreden;
2. de grenswaarden voor effecten op de gezondheid, bedoeld in bijlage II, tabel A1,
bij de richtlijn, niet worden overschreden;
3. maatregelen als bedoeld in artikel 6.12l, achtste lid, zijn genomen;
4. bij het optreden van symptomen van voorbijgaande aard, indien nodig, de risicobeoordeling en de maatregelen, bedoeld in artikel 6.12l, tiende lid, worden bijgewerkt; en
5. aan de werknemers informatie als bedoeld in artikel 6.12m, tweede lid, onderdeel
f, is verstrekt.
b. de grenswaarden voor effecten op de zintuigen, bedoeld in bijlage II, tabel A3 en
bijlage III, tabel A2, bij de richtlijn, mits:
1. zij slechts tijdelijk worden overschreden;
2. de grenswaarden voor effecten op de gezondheid, bedoeld in bijlage II, tabel A2
en bijlage III, tabel A1 en A3 bij de richtlijn, niet worden overschreden;
3. bij het optreden van symptomen van voorbijgaande aard, indien nodig de risicobeoordeling en de maatregelen, bedoeld in artikel 6.12l, tiende lid, worden bijgewerkt;
en
4. aan de werknemers informatie als bedoeld in artikel 6.12m, tweede lid, onderdeel
f, is verstrekt.
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§ 2. Verplichtingen
Artikel 6.12k. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie, beoordelen, meten en berekenen
1. In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de
wet, worden alle risico’s waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld als gevolg van elektromagnetische velden op de arbeidsplaats beoordeeld en indien nodig
worden de niveaus van deze elektromagnetische velden gemeten of berekend.
2. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt onder meer rekening gehouden
met de in artikel 14 van de richtlijn genoemde praktische handleidingen en andere bij
ministeriële regeling aan te wijzen normen en aanbevelingen met een wetenschappelijke grondslag.
3. Indien op grond van de in het tweede lid genoemde bronnen niet kan worden vastgesteld of de grenswaarden, bedoeld in artikel 6.12j, in acht worden genomen, wordt
de blootstelling beoordeeld aan de hand van metingen of berekeningen.
4. De beoordeling, meting en berekening, bedoeld in het eerste tot en met derde lid,
worden op zorgvuldige wijze gepland en met passende frequentie uitgevoerd door
de deskundigen, bedoeld in de artikel 13 van de wet, of de deskundigen of arbodiensten, bedoeld in de artikelen 14 en 14a van de wet, en in ieder geval opnieuw
uitgevoerd, indien de omstandigheden zijn gewijzigd of wanneer de resultaten van
het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 6.12n, dit nodig maken.
5. De resultaten van de op grond van dit artikel uitgevoerde beoordelingen, metingen
en berekeningen worden in een passende vorm geregistreerd en bewaard, zodat latere raadpleging mogelijk is.
6. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken
daarvan, de belanghebbende werknemers, wordt de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de wijze van beoordeling, meting en berekening, bedoeld in het eerste en derde lid.
7. De resultaten, bedoeld in het vijfde lid, worden voorzien van een toelichting, ter
kennis gebracht van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of
bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers.
8. In het geval er sprake is van een voor derden toegankelijke arbeidsplaats, kan bij
het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie, bedoeld in het eerste lid, gebruik worden gemaakt van een reeds bestaande beoordeling op basis van Aanbeveling nr. 1999/519/EG (PbEG 1999 L 59) betreffende de beperking van blootstelling
van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz – 300 GHz mits:
a. de in de Aanbeveling genoemde beperkingen voor de werknemers in acht zijn genomen; en
b. de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van werknemers worden uitgesloten.
9. Aan de in het achtste lid genoemde voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan indien de gebruikte apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde EU-regelgeving
en op de beoogde wijze wordt gebruikt.
10. Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, wordt in
ieder geval aandacht besteed aan:
a. de grenswaarden en de actieniveaus, bedoeld in artikel 6.12j en in bijlagen II en
III, bij de richtlijn;
b. de frequentie, het niveau, de duur en de aard van de blootstelling met inbegrip
van de verdeling over het lichaam van de werknemer en over de ruimte van de arbeidsplaats;
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c. mogelijke directe biofysische effecten;
d. mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers met een
verhoogd risico;
e. mogelijke indirecte effecten;
f. blootstelling aan verscheidene bronnen;
g. gelijktijdige blootstelling aan velden van verschillende frequenties;
h. het bestaan van alternatief materieel dat ontworpen is om het niveau van blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen;
i. passende, door het in artikel 6.12n bedoelde gezondheidskundig onderzoek verkregen informatie;
j. door de producent van de apparatuur verstrekte informatie; en
k. andere relevante informatie aangaande gezondheid en veiligheid.
Artikel 6.12l. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
1. Er worden zodanige maatregelen genomen dat de risico’s van blootstelling van
werknemers aan elektromagnetische velden op de arbeidsplaats worden weggenomen dan wel tot een minimum worden beperkt, waarbij rekening wordt gehouden
met de technische vooruitgang en de beschikbaarheid van maatregelen om het ontstaan van elektromagnetische velden aan de bron te beheersen.
2. Indien blijkt dat de actieniveaus, bedoeld in artikel art. 6.12j en bijlagen II en III, bij
de richtlijn, worden overschreden, wordt overgegaan tot de opstelling en de uitvoering van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet, dat technische en organisatorische maatregelen omvat om blootstelling te voorkomen, tenzij
uit de beoordeling, als bedoeld in artikel 6.12k, eerste tot en met derde lid, blijkt dat
de grenswaarden, bedoeld in artikel 6.12j en in bijlagen II en III, bij de richtlijn, niet
worden overschreden en gezondheids- en veiligheidsrisico’s kunnen worden uitgesloten.
3. In het plan van aanpak, bedoeld in het tweede lid, wordt in ieder geval aandacht
besteed aan:
a. alternatieve werkmethoden die leiden tot lagere blootstelling aan elektromagnetische velden;
b. de keuze van apparatuur die minder sterke elektromagnetische velden uitzendt;
c. technische maatregelen om de emissie van elektromagnetische velden te beperken, waar nodig ook door het gebruik van vergrendeling, afscherming of soortgelijke
mechanismen;
d. adequate afbakenings- en toegangsmaatregelen, zoals signaleringen, etiketten,
vloermarkeringen, hekken om de toegang te beperken of te controleren;
e. indien sprake is van blootstelling aan elektrische velden, maatregelen en procedures voor het beheersen van vonkontladingen en contactstromen met behulp van
technische middelen en door opleiding van werknemers;
f. passende onderhoudsprogramma’s voor de apparatuur, de arbeidsplaats en de
systemen op de arbeidsplaats;
g. het ontwerp en de indeling van de arbeidsplaats;
h. beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
i. de beschikbaarheid van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
4. Het plan van aanpak, bedoeld in het tweede en derde lid, omvat ook technische of
organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico’s voor werknemers met een
verhoogd risico, alsmede van risico’s ten gevolge van indirecte effecten.
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5. In aanvulling op het vierde lid worden zonodig afzonderlijke risicobeoordelingen
verricht voor werknemers met een verhoogd risico.
6. Indien uit de risico-inventarisatie en –evaluatie, bedoeld in artikel 6.12k, blijkt dat
werknemers worden blootgesteld aan elektromagnetische velden die de actieniveaus, bedoeld in bijlagen II en III, bij de richtlijn overschrijden, worden de werkplekken van deze werknemers gemarkeerd door middel van passende signaleringen.
7. Indien sprake is van artikel 6.12j, zesde lid, onderdeel a, worden maatregelen genomen zoals:
a. opleiding van werknemers als bedoeld in artikel 6.12m;
b. het gebruik van technische middelen en persoonlijke bescherming, waaronder het
aarden van de voorwerpen waarmee gewerkt wordt;
c. het equipotentiaal verbinden van werknemers met voorwerpen als bedoeld in 5
onderdeel b;
d. het gebruik van isolerende schoenen, handschoenen en beschermende kleding.
8. Indien sprake is van artikel 6.12j, zevende lid, onderdeel a, worden, tenzij aangetoond is dat de grenswaarden voor effecten op de zintuigen niet worden overschreden, maatregelen genomen, waaronder het beheersen van bewegingen.
9. Tenzij is voldaan aan de voorwaarden van artikel 6.12o of 9.17c, dan wel van artikel 6.12j, zesde of zevende lid, worden werknemers niet aan hogere waarden blootgesteld dan de grenswaarden voor effecten op de gezondheid en de grenswaarden
voor effecten op de zintuigen. Indien deze grenswaarden, ondanks de maatregelen
zijn genomen, worden overschreden, worden onverwijld maatregelen genomen om
de blootstelling terug te brengen tot onder die grenswaarden. Er wordt nagegaan en
geregistreerd om welke reden de grenswaarden zijn overschreden en de maatregelen, bedoeld in het eerste en derde lid, worden aangepast om te voorkomen dat de
grenswaarden opnieuw worden overschreden.
10. Indien sprake is van artikel 6.12j, zesde lid, onderdeel b, en zevende lid, en wanneer de werknemer symptomen van voorbijgaande aard signaleert, die door een
deskundige persoon als bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of een arbodienst worden aangemerkt als het resultaat van blootstelling aan elektromagnetische velden op
het werk, worden, indien nodig de risicobeoordeling en de maatregelen, bedoeld in
het eerste en derde lid, bijgewerkt.
11. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken
daarvan, de belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen die worden genomen ingevolge dit artikel.
Artikel 6.12m. Voorlichting en opleiding van de werknemers
1. Aan werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan risico’s verband houdende
met elektromagnetische velden, wordt alle noodzakelijke voorlichting en onderricht
geboden in verband met het resultaat van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel
6.12k, eerste lid.
2. Voorlichting en onderricht wordt in ieder geval gegeven over:
a. maatregelen die ingevolge deze afdeling zijn genomen;
b. de waarden en concepten van de grenswaarden en actieniveaus en de daarmee
verbonden mogelijke risico’s;
c. de mogelijke indirecte gevolgen van blootstelling;
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d. de resultaten van de beoordeling, meting of berekening van de mate van blootstelling aan elektromagnetische velden, bedoeld in artikel 6.12k, eerste tot en met vierde
lid;
e. de wijze waarop schadelijke gezondheidseffecten van de blootstelling kunnen
worden opgespoord en gemeld;
f. het mogelijk optreden van voorbijgaande symptomen en gewaarwordingen die verband houden met effecten in het centrale en het perifere zenuwstelsel;
g. de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
h. veilige werkmethoden om de risico’s als gevolg van blootstelling tot een minimum
te beperken; en
i. werknemers met een verhoogd risico, als bedoeld in artikel 6.12k, tiende lid, onderdeel d, en in artikel 6.12l, vierde lid.
§ 3. Diverse bepalingen
Artikel 6.12n. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
1. Indien een werknemer is blootgesteld aan elektromagnetische velden boven de
grenswaarden wordt hij, in aanvulling op artikel 18 van de wet, in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek
staat een werknemer ook ter beschikking wanneer wordt geconstateerd dat hij aan
een herkenbare ziekte lijdt of schadelijke effecten voor zijn gezondheid ondervindt
die door een deskundige persoon als bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of een arbodienst worden aangemerkt als het resultaat van blootstelling aan elektromagnetische velden op het werk.
2. Van iedere werknemer die een arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld
in het eerste lid heeft ondergaan, wordt een individueel medisch dossier opgesteld.
De medische dossiers worden in geschikte vorm bewaard, zodat zij later kunnen
worden geraadpleegd.
3. Iedere werknemer heeft recht op inzage in de hem betreffende resultaten.
Artikel 6.12o. Afwijking MRI-apparatuur in de gezondheidssector
In afwijking van artikel 6.12j mogen blootstellingen de grenswaarden overschrijden
indien de blootstelling verband houdt met de installatie, het testen, het gebruik, de
ontwikkeling, het onderhoud van of onderzoek naar MRI-apparatuur voor patiënten
in de gezondheidssector, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. op grond van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 6.12k, eerste lid, is vastgesteld dat grenswaarden zijn overschreden;
b. gezien de stand van de techniek zijn alle technische en organisatorische maatregelen toegepast;
c. de omstandigheden rechtvaardigen de overschrijding van de grenswaarden;
d. er is rekening gehouden met de kenmerken van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of de arbeidspraktijken; en
e. aangetoond wordt aan dat de werknemers onverminderd beschermd zijn tegen
schadelijke gezondheidseffecten en tegen veiligheidsrisico’s
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Artikel 6.12o. Afwijking Defensie
In afwijking van artikel 6.12j mogen de lidstaten toestaan dat een gelijkwaardig of
meer specifiek beschermingssysteem wordt toegepast voor personeel dat werkzaam
is in operationele militaire installaties of betrokken is bij militaire activiteiten, met inbegrip van gezamenlijke internationale militaire oefeningen, mits gezorgd wordt voor
preventie van schadelijke gezondheidseffecten en veiligheidsrisico’s.
C
In artikel 6.27, tweede lid, wordt “niet-ioniserende elektromagnetische velden” vervangen door: elektromagnetische velden of kunstmatige optische straling.
D
Artikel 9.5, vijfde lid, onderdeel c, subonderdeel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede “6.12,” vervalt.
2. Na “6.12e, eerste, derde tot en met vijfde lid,” wordt ingevoegd: 6.12j, eerste lid,
en 6.12l, eerste, vierde, zesde, en negende lid.
E
Artikel 9.5a, eerste lid, onderdeel e, wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede “6.12, eerste en tweede lid,” vervalt.
2. Na “6.12e, eerste, tweede en vierde lid,” wordt ingevoegd: 6.12j, eerste lid, 6.12l,
eerste, tweede en negende lid.
F
Artikel 9.9b, eerste lid, onderdeel f, wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede “6.12, eerste tot en met vijfde lid,” vervalt.
2. Na “6.12g,” wordt ingevoegd: 6.12j, 6.12k, eerste, tweede, vierde, vijfde en tiende
lid, 6.12l, eerste tot en met tiende lid, 6.12m, 6.12n, eerste en tweede lid.
G
Na artikel 9.17b wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 9.17c. Vrijstelling of ontheffing voorschriften met betrekking tot elektromagnetische velden
Vrijstelling of ontheffing van artikel 6.12j kan uitsluitend worden verleend in specifieke sectoren of ten behoeve van specifieke activiteiten, niet zijnde de afwijking, bedoeld in de artikelen 6.12o, mits:
a. op grond van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 6.12k, eerste lid, is vastgesteld dat grenswaarden zijn overschreden;
b. de grenswaarden slechts tijdelijk worden overschreden;
c. gezien de stand van de techniek alle technische en organisatorische maatregelen
zijn toegepast;
d. er rekening is gehouden met de kenmerken van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of de arbeidspraktijken; en
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e. aangetoond wordt dat de werknemers onverminderd beschermd zijn tegen schadelijke gezondheidseffecten en tegen veiligheidsrisico’s, onder meer met behulp van
vergelijkbare, meer specifieke en internationaal erkende normen en richtsnoeren.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher
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8.5

Monet boekje Veilig werken in de buurt van antennes
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8.6

Monet RI&E
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