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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeer ik u over de gevolgen van de per 1 juli 2019 in werking
getreden wettelijke borging van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Eerder
bent u op 24 februari 2017 (brief met kenmerk RWS 2017/8249) geïnformeerd
over de op 1 maart 2017 ingegane verplichtstelling LAVS voor gecertificeerde
asbestbedrijven en de koppeling met het Omgevingsloket Online (OLO).
Het LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten
van asbestsanering worden bijgehouden, vanaf inventarisatie tot en met stort en
van waaruit automatisch de verplichte meldingen naar betrokken
toezichthoudende instanties worden verzonden.
Sinds 1 juli 2019 is het verplichte gebruik van het LAVS juridisch geborgd in de
Wet milieubeheer en de Woningwet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Dit
betekent enerzijds voor u als gemeente dat de meldingen op grond van het
Bouwbesluit 2012 en Asbestverwijderingsbesluit 2005 via het LAVS nu ‘juridisch
afdwingbaar’ zijn en anderzijds voor gecertificeerde asbestbedrijven en
eindinspectielaboratoria dat deze door het LAVS in te vullen voldoen aan hun
wettelijke informatieplichten.
Voor wat betreft de meldingen van gecertificeerde asbestbedrijven en
eindinspectielaboratoria aan toezichthoudende instanties is het volgende voor u
van belang:
·

De LAVS-beheerder, Rijkswaterstaat, is verplicht ingevoerde informatie
ten behoeve van verplichte meldingen automatisch door te sturen naar het
bevoegd gezag en andere betrokken toezichthouders zoals Inspectie SZW
en Certificerende Instellingen. Als de melding bedoeld is voor het bevoegd
gezag, stuurt het LAVS deze naar de gemeente waarbinnen de asbestverwijdering plaatsvindt. In het geval dat niet de gemeente het bevoegd
gezag is, wordt onder verwijzing van de Algemene Wet Bestuursrecht, art.
2:3 gewezen op de verplichting de melding door te sturen naar het
bestuursorgaan dat wel bevoegd is. Als u meldingen rechtstreeks wilt door
laten mailen naar uw Omgevingsdienst, omdat daar de toezichttaken
bedrijfsmatige asbestverwijdering zijn belegd, dan kunt u (voor zover dit
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·

·

nog niet is gebeurd) het emailadres desgewenst laten aanpassen door de
LAVS helpdesk (https://www.infomil.nl/lavsinfo/lavsemail).
De start- en eindmelding van een asbestsaneringswerk uitgevoerd door
gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven aan de gemeente verloopt via
het LAVS. Het LAVS stuurt deze door naar de gemeente waarbinnen de
asbestverwijdering plaatsvindt.
Met de verplichting om de start- en eindmelding van een asbestsaneringswerk uitgevoerd door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven in het
LAVS in te voeren, voldoet het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf
aan de betreffende informatieverplichting in het Bouwbesluit 2012
(respectievelijk art. 1.33 lid 2 en lid 4).
Met de verplichting voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven om
binnen twee weken nadat de eindbeoordeling is verricht, een bewijs van
de afvoer van het asbestafval (onder opgave van het gewicht en van de
afvoerbestemming van het asbestafval) in het LAVS in te voeren, voldoet
het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf aan de betreffende
informatieverplichting in het Bouwbesluit 2012 (art. 1.33, lid 6).

Gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven hebben niet meer de verplichting om de
resultaten van de eindbeoordeling te verstrekken aan het bevoegd gezag. Deze
verplichting is nu belegd bij het eindinspectielaboratorium, dat de resultaten van
de eindbeoordeling binnen 2 weken nadat de eindbeoordeling is verricht, dient in
te voeren in het LAVS (Asbestverwijderingsbesluit 2005, artikel 9, lid 3)
Gelijktijdig zijn de mogelijkheden verruimd voor toezichthouders om gegevens in
het LAVS te raadplegen:
·
De toegang tot het LAVS is beperkt tot bedrijven die verplicht zijn in het
kader van hun asbestsaneringsprojecten informatie te verstrekken aan
toezichthoudende instanties.
·
Betrokken controlerende en toezichthoudende instanties kunnen de in het
LAVS opgenomen gegevens en bescheiden raadplegen ten behoeve van
controle, toezicht en handhaving.
Ten behoeve van het streven naar risico-gestuurd toezicht is het LAVS op
uitdrukkelijk verzoek van de omgevingsdiensten zo aangepast dat de
asbestprojecten voor toezichthouders zichtbaar zijn vanaf het moment dat een
asbestinventarisatie is gemeld. Voorheen waren de projecten voor toezichthouders
pas zichtbaar nadat een sloopmelding was ingediend.
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Ten behoeve van het gebruik van het LAVS kunnen door Rijkswaterstaat
(vraaggestuurd) trainingen worden verzorgd. Voor meer informatie of vragen kunt
u de website www.LAVSinfo.nl raadplegen. U kunt ook contact opnemen met de
helpdesk, telefonisch van 9:00 tot 12:00 uur op het telefoonnummer 0887977102 (optie 6), of met behulp van het digitale helpdeskformulier op de
website.

Met vriendelijke groet,
hoofd Stoffen en Afvalmeldingen
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

F. Sjouken
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