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Betreft LAVS voor certificaathouders van kracht in het nieuwe

certificatieschema asbest

Geachte heer, geachte mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over het Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS).
Het gebruik van het LAVS is opgenomen in het vernieuwde certificatieschema voor
asbestinventarisatie en asbestverwijdering. De beoogde inwerkingtredingdatum
van dit nieuwe certificatieschema voor gecertificeerde bedrijven in de asbestketen
is 1 januari 2017.

Het LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten
van asbestverwijdering, vanaf inventarisatie tot en met de stort, worden
bijgehouden en van waaruit automatisch de verplichte meldingen naar betrokken
toezichthoudende instanties worden verzorgd. Het LAVS versterkt een effectieve
en efficiënte asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Door middel van het
gebruik van het LAVS kan inzicht in de keten worden verbeterd. Het LAVS is
daarom in samenwerking met de betrokken partijen in de asbestketen opgezet en
door de Rijksoverheid verder ontwikkeld. Het LAVS is via
www.asbestvolcisysteem.nl bereikbaar.

Al sinds 2013 is het LAVS beschikbaar en wordt het door proactieve bedrijven op
vrijwillige basis gebruikt. Het LAVS is op basis van deze ervaringen uit de praktijk
stapsgewijs doorontwikkeld en verbeterd. Dit heeft medio september geleid tot de
lancering van LAVS versie 4.0, waarmee een robuust en werkbaar systeem is
gerealiseerd. Voor gecertificeerde asbestbedrijven wordt het gebruik van het LAVS
opgenomen in het wettelijke certificatieschema asbest. Het schema is onderdeel
van de Arbeidsomstandighedenregeling en wordt voor SZW beheerd door stichting
certificatie asbest, Ascert, met daarin een Centraal College van Deskundigen
(CCvD). Het nieuwe certificatieschema wordt in het CCvD-overleg van 25 oktober
besproken, waarna het vervolgens door de minister van SZW kan worden
gepubliceerd en wordt opgenomen in de Arbeidsomstandighedenregeling.

Het gebruik van het LAVS is overigens al verplicht wanneer men in aanmerking wil
komen voor de subsidieregeling die bestaat voor de verwijdering van asbestdaken.
En zoals gezegd werkt een aantal bedrijven al met het LAVS. Op dit moment
gebruiken al 82 inventarisatiebedrijven, 125 saneringsbedrijven en 20
eindlaboratoria het LAVS. Dat is al heel positief, en het moment is gekomen dat
nu te verbreden naar alle certificaathouders.
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Daarmee wordt alle relevante informatie over de asbeststatus in gebouwen en Bestuurskern

objecten opgenomen in het LAVS en komt dit ter beschikking van de betrokken Dir.VeiIigheid en Risicos

ketenpartijen en toezichthouders. Wanneer alle ketenpartijen werken met het
Cluster B

LAVS, kan volop geprofiteerd worden van de voordelen die het LAVS biedt.
Ons kenmerk
TEN M/BSK-20 16/229275

Ter ondersteuning en voorbereiding op het gebruik van het LAVS zullen alle
bestaande en nieuwe gebruikers van LAVS via beheerstichting Ascert een
informatiepakket ontvangen met daarin:
• Basisinformatie over het verkrijgen van e-herkenning en autorisatie LAVS;
• Een gebruikershandleiding voor het LAVS;
• Een folder over het ‘LAVS, inzicht en gemak’;
• Informatie over te volgen trainingen en inschrijfmogelijkheid hiervoor.

Ten behoeve van het gebruik van het LAVS worden door de Rijksoverheid gratis
trainingen verzorgd. Voor vragen en trainingen 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 088-7977102 (optie
6), of met behulp van het digitale helpdeskformulier op de website.

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze waardering uit te
spreken voor de velen van u, die actief en constructief hebben bijgedragen aan
het tot stand komen van het systeem. Juist door de samenwerking is het LAVS
mogelijk geworden waardoor de asbestketen inzichtelijk kan worden gemaakt.

Hoogachtend,

DE DIRECTEUR VEILP EN RISICO’S,

drs. ing. Peter Torbijn

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,
DE DIRECTEUR GEZOND EN VEILIG WERKEN,

Ec
drs. E.E. de Kleuver
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