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Geachte heer, mevrouw,
Aan het gebruik en de verwijderíng van asbest ziJn regels verbonden,
Omgevingsdiensten hebben een belangrijke toezichthoudende taak in het
asbestverwijderingsproces. Zij toetsen o.a. de sloopmelding en houden toezicht
op bedrijven die asbest verwijderen of (tijdelijk) opslaan. Het Landelijk
Asbestvolgsysteem (4VS) ondersteunt hen in dit proces. R¡jkswaterstaat, als
beheerder van het LAVS, en Omgevingsdienst NL willen u met deze brief
informeren over de mogelijkheden van het LAVS en hoe u het systeem kunt

gebruiken.

Wat is het LAVS?
Het LAVS is een webappl¡catie waarin ketenpartijen gegevens invoeren bij de
inventarísatie en de sanering van asbestprojecten vanaf het moment van
identificatie tot aan het transport en stort. Het systeem is ook te gebruiken voor
andere partijen met een rol in de asbestketen zoals eigenaren, opdrachtgevers,
eindinspectielaboratoria en bevoegd gezag. Het bevoegd gezag (gemeenten en
provincíes) en namens hen de omgevingsdiensten, ISZW,ILT en het
Staatstoezicht op de Mijnen zijn geautoriseerd als gebruikers in het LAVS.
Hoe werkt het?
Het LAVS stuurt start- en eindmeldingen automatisch naar het betreffende
bevoegd gezag. Meestal voert de omgevingsd¡enst namens het bevoegd gezag
(gemeente) asbesttaken uit. Gemeente en omgevingsdiensten moeten inregelen
hoe meldingen onderling worden doorgestuurd. Ook worden de verplichte
meldingen verstuurd aan de certificerende instellingen die controleren op de
naleving door de gecertificeerde bedrijven.
De vanuit het LAVS verstuurde meldingen en bijbehorende documenten worden
per asbestsaneringsproject centraal opgeslagen. Via de inkijkfunctie kunnen
toezichthouders deze informatie raadplegen of zelf downloaden. Voor een
compleet overzicht van de functionaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van
het LAVS verwijzen wij u naar bijlage 1.

Verplichtstelling
Per 1 maart 20t7 zijn gecertificeerde asbestinventarisat¡ebedrijven en
asbesWerwijderingsbedrijven verplicht gebruik te maken van het LAVS. Er van
uitgaande dat het bevoegde gezag de taken, zoals in beslult Omgevingsrecht
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bepaald, heeft overgedragen (of gaat overdragen) aan de Omgevingsdienst zijn
bepaalde meldingen verplicht of relevant voor u (zie ook bijlage 1).

Gebruikersoverleg
Het I-AVS is ontworpen op basis van de bestaande asbest wet- en regelgeving. Bij
relevante wijzigingen daarin, passen wij het LAVS daarop aan.
In het "Gebruikersoverleg toezichthouders LAVS" krijgen gebruikers van het
systeem de gelegenheid wensen in te brengen voor nieuwe functionaliteiten. Alle
toezichthoudende instanties (ISZW, ILT, gemeenten en omgevingsdiensten)
kunnen deelnemen aan het gebruikersoverleg. RWS voert het secretariaat.
Terugkoppeling van het gebruikersoverleg vindt plaats vía de werkkamer asbest
OD NL.
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Samenvattend
Wij hopen u hiermee nader te hebben geïnformeerd over het gebruik van het
LAVS en voor zover u dit nog niet heeft gedaan, adviseren wij u in elk geval het
volgende:
. vraag een inkijkfunctie in het LAVS aan bij de Helpdesk LAVS;
. maak afspraken met de gemeenten in uw gebied over de werkwijze met
betrekking tot het I-AVS;
. neem deel aan het Gebruikersoverleg toezichthouders LAVS.
Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met de Helpdesk LAVS
via het helpdeskformulier of via 088-7977102 (optie 6). De Werkkamer Asbest
van Omgevingsdienst NL kunt u bereiken via i.bakker@odiimond.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens OD NL,

portefeuillehouder Asbest
directeur Leefomgeving
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
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Bijlage

1

R¡jkswaterstaat w¡rter,
Verk€er on Leetomgev¡ng

Toelichting op functionaliteiten van het LAVS
Datum

Het LAVS is ontworpen als een systeem dat de wettelijke verplichte start- en
eindmeldingen verstuurt aan de betreftende instanties en de verstrekte gegevens
en documenten per asbestsaneringsproject centraal opslaat en bewaart. Het is
geen signaleringssysteem voor toezichthouders. Met de inkijkfunctie kunt u de
informatie raadplegen of zelî downloaden.
Let op: De bewaarplicht van de verstuurde documentatie ligt bij het bevoegd
gezag, het LAVS is niet bedoeld dit te ondervangen.

28 f€bruari 2018

Voor bepaalde sloop- en startmeldingen en in geval van Risicoklasse 1
elndbeoordelingen en het aanleveren van afgevoerde hoeveelheden aFyal zult u
nog een eigen'voorziening'in stand moeten houden. Een en ander is afhankelijk
van de afspraken met het bevoegde gezag.
Onderstaand over¿icht geeft de belangrijkste asbest gerelateerde meldingen weer
voor zowel de situatie van voor als na de verplichtstelling van het LAVS per 1
maart 2017.
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verw'rjderopdncht die al in het LAVS geregistreerd zijn, ove¡hevelen naar de aanvraag van de
sloopmeld¡ng in het O[O.
ln geval het IAVS aantoonbaar niet goed werkt kan men gebruik maken van het Webportaal van de
ISZW. Dit is een tijdelijke u¡twijkmogelijkheid welke is aftesproken m€t SZW.
ln de nieuwe versie van het LAVS, die eind maart 2018 gepland staat, wordt het inspectierapport als
bijlage in de e-meil tevoetd.
Dit kan worden aangetoond met een begeleidingsbrief of weegbon tussenopslag of stortplaats. Er vindt
nog onderzoek plaats of actief doorsturen tot de mogelikheden behoort.

RWS INFORIIATIE

Pagina 3 van 4

tl

Het oD-loket van de oD die namens het bevoegd gezag optreedt.

Lgt oo:
De verplichtinstell¡ng betekent dat de CI's toezicht houden op de uitvoering en indien nodig
sancties treft. Omgevingsdiensten kunnen een melding doen blj de CI als het gecertificeerde
bed
maakt van LAVS

Rltkswaterstaat water,
vcrkecr cn Lecfomgcv¡ng
Dåtr¡m
28 februar¡ 2018

Functionaliteiten

-

Het LAVS voorziet in:
o Ontsluiting op één plek van alle (wettelijk voorgeschreven)
documenten en meldingen van een (voorgenomen)
asbestverwijd eri ngsproject;
o een ingebouwde controle op aanwezigheid van gegevens en
documenten voordat met de volgende stap in een
asbestsaneringsproject kan worden gestart;
o een zoekfunctie op projectniveau op basis van adresgegevens.
Het LAVS voorziet níet in:
o analyse- en rapportagemogelijkheden;
o andere zoekingangen of niveaus dan bovengenoemd;
o signaleringsfuncties;
o een controle op de kwaliteit -juistheid en volledigheid- van
(ingevoerde) gegevens. Dat is de verantwoordelijkheid van de
indiener. De beheerder heeft hier geen bevoegdheid voor en
controleert dan ook niet op juistheid van ingevulde gegevens.
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