Toelichting op functionaliteiten van het LAVS
Het LAVS is ontworpen als een systeem dat de wettelijke verplichte start- en
eindmeldingen verstuurt aan de betreffende 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 zelfs downloaden.
Let op: De bewaarplicht van de verstuurde documentatie ligt bij het bevoegd
gezag, het LAVS is niet bedoeld dit te ondervangen.
Voor bepaalde sloop- en startmeldingen en in geval van Risicoklasse 1
eindbeoordelingen en het aanleveren van afgevoerde hoeveelheden afval moet u
nog een ‘eigen voorziening’ in stand houden. Een en ander is afhankelijk
van de afspraken met het bevoegde gezag.
Onderstaand overzicht 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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Bij het gebruiken van de OLO-LAVS koppeling kan de melder de gegevens en
bescheiden van de verwijderopdracht die al in het LAVS geregistreerd zijn,
overhevelen naar de aanvraag van de sloopmelding in het OLO.
In het geval dat het LAVS aantoonbaar niet goed werkt kan men gebruik maken
van het Webportaal van de ISZW. Dit is een tijdelijke uitwijkmogelijkheid welke is
afgesproken met SZW.
Dit kan worden aangetoond met een begeleidingsbrief of weegbon tussenopslag of
stortplaats. Er vindt nog onderzoek plaats of actief doorsturen tot de
mogelijkheden behoort.
Het OD-loket van de omgevingsdienst die namens het bevoegd gezag optreedt.

Let op:
De verplichtstelling betekent dat de CI's toezicht houden op de uitvoering en indien
nodig sancties treft. Omgevingsdiensten kunnen een melding doen bij de CI als het
gecertificeerde bedrijf geen gebuikt maakt van LAVS.
Functionaliteiten
-

Het LAVS voorziet in:
o Ontsluiting op één plek van alle (wettelijk voorgeschreven)
documenten en meldingen van een (voorgenomen)
asbestverwijderingsproject;
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.

