Gebruikmaken van LAVS: wat moet u
doen
Om gebruik te kunnen maken van het LAVS,
hebt u een eHerkenningaccount nodig met
beveiligingsniveau 1. Kijk voor het aanvragen
van een eHerkenning-account op de website
eHerkenning, www.eherkenning.nl. Als u zich
voor de eerste keer aanmeldt in het LAVS, hebt u
de rol van opdrachtgever in het LAVS. Voor de rol
van inventariseerder, verwijderaar, eindinspectielab of toezichthouder moet u geautoriseerd
worden. Hiervoor dient u een verzoek in te dienen
bij de helpdesk via het helpdeskformulier waarin
u de gewenste rol aangeeft en, in het geval van
toezichthouders, het toezichtsgebied.

LAVS: voor wie is het?
Het LAVS is voor alle bedrijven en partijen die
betrokken zijn bij de verwijdering van asbest.
Het LAVS is verplicht gesteld voor de
gecertificeerde partijen in de asbestketen, zoals de
asbestinventarisatie- en asbestsaneringsbedrijven.
Laboratoria, toezichthouders bij gemeenten,
certificerende instanties, de Inspectie Sociale Zaken
en Werk- gelegenheid (SZW) en Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) hebben eveneens
een rol in het systeem. De toezichthoudende
partijen ontvangen automatisch meldingen
gedurende het hele traject van asbestsanering. In
het LAVS geregistreerde laboratoria krijgen
eindmetingopdrachten van saneringsbedrijven.
Het toesturen van rapporten en informatie is
overbodig, alle informatie staat in het LAVS. Het
systeem is niet openbaar. Partijen, waaronder
professionele opdrachtgevers zoals
woningbouwcorporaties die zelf ook opdrachten
verstrekken in het LAVS, hebben alleen toegang tot
informatie over hun eigen projecten.

Voordelen LAVS
op een rijtje
• Beperking administratieve lasten.
• Gegevens slechts eenmaal invoeren.
• Snel en beter inzicht in asbestsituatie.
• Informatie eenvoudig te delen met
ketenpartners.
• Aan- en afmelden naar bevoegde
instanties met één druk op de knop.
• Koppeling met eigen systeem.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk op www.LAVSinfo.nl
of bel met de helpdesk 088-7977102 (optie 6),
op werkdagen telefonisch bereikbaar van
09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.30 uur.
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Landelijk
Asbestvolgsysteem
Inzicht én gemak

Ontdek de voordelen
van het LAVS

LAVS: hoe werkt het?
Opdrachtgever/gebouweigenaar
Bij renovatie of sloop van een gebouw
van vóór 1994 bent u verplicht een
asbestinventarisatie uit te (laten)
voeren.

Inventarisatiebureau

Vanaf het begin van de jaren '70 raakten
de risico's van asbest voor de gezondheid
algemeen bekend en erkend. Op grond
daarvan is de wetgeving aangepast en is
het aantal toepassingen van asbest in
Nederland drastisch afgenomen. Vanaf
2005 geldt een volledig verbod op het
gebruik van asbest voor bedrijven en
particulieren.
Asbest is gevaarlijk wanneer asbestvezels
vrijkomen. Het is belangrijk dat het verwijderen
van asbest zorgvuldig, verantwoord en
gecontroleerd gebeurt. Om alle partijen die
betrokken zijn bij de verwijdering van asbest
daarbij te helpen, heeft de rijksoverheid in
samenwerking met brancheorganisaties het
Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) ontwikkeld.
Het LAVS heeft tot doel de transparantie en
veiligheid binnen de asbestsector te vergroten,
het doorlopen van wettelijke procedures te
vergemakkelijken en de administratieve lasten
voor alle betrokken partijen te beperken.

LAVS: wat is het?
Het LAVS is een webapplicatie.
Via www.asbestvolgsysteem.nl worden gegevens
vanaf het moment van identificatie tot aan het
transport en de stort van asbest door ketenpartijen
bijgehouden. Hierdoor is het mogelijk snel en
beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde
locatie te verkrijgen.
Het LAVS helpt bovendien partijen te voldoen aan
de wettelijke verplichtingen. Via het LAVS worden
de verplichte meldingen (zoals de startmelding)
automatisch verstuurd aan de betreffende
instanties, en het maakt de uitwisseling van
informatie tussen partijen in de gehele asbestketen eenvoudiger. Dit voorkomt incidenten en
bevordert veilig werken.

Aanmelden

Inventarisatie

Het resultaat van deze inventarisatie is
een rapport dat door de inventariseerder in het LAVS wordt gezet en de
bronnen worden daarnaast apart
ingevoerd.

Labonderzoek
inventarisatie

Melding
Asbestsaneerder/-verwijderaar
Na de beoordeling van de gemeente
kunnen de werkzaamheden worden
uitgevoerd.
Bij het opleveren van de
verwijderopdracht volgt automatisch
de afmelding bij het bevoegd gezag.

Verwijdering
Eindmeting
Opslag en
transport

Stort
Opdrachtgever/gebouweigenaar
Wanneer de stortbon en de
begeleidingsbrief in het LAVS staan,
kan het project worden gearchiveerd.

LAVS, Inzicht én gemak

Tijdens het invoeren van de inventarisatie wordt er een melding naar de
Certificerings - en Keuringsinstantie
(CKI) van het inventarisatiebedrijf
gestuurd. Op het moment dat de
saneerder de daadwerkelijke sanering
inplant in het LAVS volgt een start- en
stopmelding naar gemeente, Inspectie
SZW en CKI. Deze instanties kunnen
dan hierop hun toezicht inplannen.

Archiveren

Eindinspectielaboratorium
Het resultaat van deze eindmeting
(vrijgave/afkeur) wordt door het
eindinspectielaboratorium in het LAVS
gezet.

Asbestsaneerder/-verwijderaar
Nadat het inspectierapport in het LAVS
is geplaatst, zorgt de asbestsaneerder
ervoor dat het asbest op een juiste
wijze wordt verpakt, getransporteerd
en gestort. Het asbestverwijderingsbedrijf voert vervolgens de stortbon en
de begeleidingsbrief in het LAVS.

Alle stappen in het proces, alle rapporten en benodigde informatie staan in het LAVS. Op ieder moment zijn zo historische
gegevens, inventarisatierapporten, NEN-onderzoeken en gegevens van eerdere saneringen in te zien.

