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LAVS Stakeholders overleg 1 maart 2022  

Betreft:  Intern verslag  

Datum:  1 maart 2022 

Tijd:  11:00 – 11:30 via Teams  

Aanwezig: Namens VIA, M.J.W. Sutmuller.  

 

1. Intern verslag ( korte samenvatting). 

 

In het stakeholders overleg van LAVS zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Impact analyse LAVS na invoering nieuw asbest stelsel, waarin alleen B toepassingen 

ingevoerd moeten worden, ten opzichte van huidige invoer ( Risicoklasse 

gerelateerd).  

SZW heeft op basis van de beschikbare gegevens vanuit SMArt en de nieuw in te 

voeren A en B groepen, een eerste inschatting gemaakt, waaruit blijkt dat de te 

verwachten verschillen minimaal zijn ten opzichte van de huidige invoer in LAVS. Zie 

ook bijlage SZW.  

• Impact op de bestaande projecten na invoering van SMART – NS en  de 

stelselwijziging, met name voor de gebruikers. SZW gaat  de mogelijke wijzigingen en 

de termijn waarin een en ander ingevoerd dient te worden nader onderzoeken en 

komt hier in het eerst volgende Stakeholders overleg op terug ( medio juni 2022); 

• Korte toelichting op stelselwijzing door SZW. In de analyse fase, welke door RWS eind 

maart opgeleverd wordt, wordt er vooral gekeken naar wat er aangepast moet 

worden binnen LAVS. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de overgangsfase van 

oud naar nieuw. SZW zal dan samen met RWS in gesprek gaan over de realisatie 

hiervan. De huidige uitgangspunten, zoals ook aangegeven door de stuurgroep, 

blijven ongewijzigd. In LAVS hoeven alleen B toepassingen vastgelegd worden.  

• De wettelijke bepaling vanuit het bouwbesluit ( 1.33 lid 6) waarin vast gesteld is dat 

na de eindmeting voor vrijgave binnen en vastgestelde termijn de stortbon 

ingevoerd dient te worden in LAVS, werkt niet in de praktijk. Hierover is al eerder 

een melding gemaakt vanuit de gebruikers, maar dit heeft nog niet tot een 

aanpassing geleid. RWS is met een wijzing voorstel bezig.  

• Nieuwe release versie 4:10 uitgevoerd in verband met technische aanpassing ISZW 

systeem. Mogelijkheid om PDF documenten mee te sturen is in deze release niet 

meer mogelijk. RWS zal dit meenemen.  

 


