
Stakeholderoverleg LAVS 01-03-22 verslag 
 
Annette Snijders opent het overleg en heet de deelnemers welkom 
 
0. Mededelingen / Actuele ontwikkelingen 
 Annette Snijders  heeft de rol van voorzitter overgenomen van Fiona Sjouken 
 Gisteren is op verzoek van Arjan Hol (VERAS) een mail is nagezonden. Deze ingebrachte 

agendapunten staan op de agenda van dit overleg. 
 Chantal Wals neemt namens I&W voortaan deel aan het stakeholderoverleg en neemt het 

stokje over van Cathrin Paqué. 
 I&W heeft voornemen om de beleidsevaluatie van het LAVS in 2023 te starten en  komt nog 

met voorstel hoe deze beleidsevaluatie er uit komt te zien. 2023 is vijf jaar na de 
verplichtstelling voor het gebruik van het LAVS.  

 ODNL (Jeroen Bakker) vraagt of er met I&W een afspraak gemaakt kan worden over wat de 
toezichthouders wel en niet mogen zien in het LAVS. Cathrin Paqué  geeft aan dat het prima 
is om hier een overleg over te hebben. Jeroen Bakker schiet overleg in bij I&W. 

 Eind januari jl. is de roadmap LAVS 2022  in een extra stuurgroep overleg besproken. In de 
stuurgroep van 9 maart wordt de roadmap LAVS verder besproken en vindt er tevens 
besluitvorming plaats. 

  
1.  Vaststellen verslag over 15 oktober 2021 en acties uit overleg  
 Op het verslag van 15 oktober zijn geen opmerkingen of aanvullingen, Verslag is hierbij 

vastgesteld. 
 Actiepunten uit het verslag (Namens VERAS, VVTB, Fenelab, VAVB en VOAM is door Arjan hol 

is gevraagd naar de stand van zaken van de impact analyse.)  
o SZW zoekt uit of er tussen smart cijfers en ODNL cijfers een koppeling ligt voor 

impact analyse en heeft RWS nog getallen of mogelijkheden om de impact analyse 
verder te helpen?  

 SZW geeft een korte toelichting, het stuk is gebaseerd op basis van de smart 
uitdraaien. Arjan Hol dankt SZW voor het overzicht en betreft zijn inziens een 
eerste inzicht in nieuwe situatie, hij bevestigd wel de zorg over wat valt er 
buiten het LAVS en wat is dan nog het doel en doelstelling van het LAVS? 
Afgesproken is dat dit verder wordt besproken in Implementatie werkgroep 
voor de stelselwijziging.  

 Het criteria voor nu is dat de gecertificeerde werkzaamheden in het LAVS 
zitten. Als door de stelselwijziging hier verandering in komt en daarmee het 
doel en noodzaak van LAVS wijzigt betreft dit een andere discussie die thuis 
hoort in de beleidsevaluatie die I&W begin 2023 gaat starten. 

 SZW geeft aan dat de toepassing type A mag nog steeds in het LAVS en Type 
B toepassingen blijven in het LAVS. 

o SZW gaat kijken naar hoe wijzigingen uit de nieuwe SMART en de stelselwijziging 
impact hebben op de bestaande projecten en gegevens in het LAVS en wat dan de 
mogelijke impact is voor de gebruikers. SZW koppelt hierover terug in het volgende 
stakeholderoverleg op 21 juni a.s. 

 Wordt besproken bij agenda punt 2. 
  

2. Stelselwijziging SZW 
 De analysefase heeft betrekking op wat er aangepast moet worden in het LAVS; De 

saneerder past werkwijze aan en dat moet ook goed geregeld worden. De analyse fase van 
de stelselwijziging gaat ook in op de overgang van de oude naar de nieuwe situatie en welke 



impact heeft dat op het LAVS en de gebruikers. De analyse fase wordt deze maand (maart) 
opgeleverd door RWS en gaat daarna in gesprek met SZW over de realisatie.  

 De VAVB (Jan Horyon) geeft aan dat het zeer wenselijk is dat alle bronnen in het LAVS 
opgenomen worden, de vraag is waarom wordt er hiervan afgeweken. In eerdere 
doelstellingen van het LAVS is aangeven dat het LAVS de gehele verwijderketen ondersteund 
van opdrachtgever tot en met de stortplaatsen. Hoe ga je de vervuiling in de database tegen 
met differentiatie B die ook een differentiatie A bevatten, hoe verhoudt dit zich met de 
huidige RK 1 en RK 2? Een groot deel van de werkzaamheden gaat in type A terecht komen. 
SZW en RWS kijken gezamenlijk naar hoe het LAVS blijft werken als de nieuwe regelgeving in 
werking treedt. Jan Horyon vraagt wat is de impact differentiatie A en B op het LAVS en hoe 
ga je de keten volgen zoals dat ooit bedoeld is? 

 ODNL (Jeroen Bakker) Op het moment dat het lastiger wordt om asbest te volgen ofwel hoe 
meer er buiten het LAVS valt hoe minder toezicht we kunnen houden. SZW (Joris Gerritse) 
geeft aan dat door het gebruik van nieuwe technieken er minder blootstelling is bij saneren 
en daardoor meer werkzaamheden in type A terecht komen. Jeroen Bakker geeft aan dat 
LAVS een goede tool is om risicogericht toezicht te houden en stelt de vraag hoe voorkomen 
we in de praktijk bij Type A Sanering er geen vezels vrijkomen door ondoordacht saneren? 
(Bijvoorbeeld stuk slaan, kapot gooien, enzovoort)) ODNL (Jeroen Bakker) spreekt de zorg uit 
dat er steeds meer werkzaamheden buiten het zicht OD vallen. 

 Fenelab (Udo Waltman) In het verleden is een keuze gemaakt door de stuurgroep LAVS voor 
wat wel en niet in het LAVS op basis van de toen beschikbare kennis. De ze keuze zelf mag 
m.i. herijkt worden, de gemaakte keuze is wel het uitgangspunt. Dit punt zal worden 
meegenomen door de werkgroep Implementatie stelselwijziging en gaat praktisch kijken 
zonder een oordeel te geven  over systeem LAVS naar de uitwerking van de stelselwijziging in 
de praktijk.  

 Udo Waltman heeft ook zorgen over verweerde daken. Udo Waltman geeft aan dat de daken 
gaan vallen onder type A. SZW (Joris Gerritse) geeft aan dat deze aanname van Udo niet 
klopt en dat verweerde daken onder type B vallen. (Zie ook de aanvullende mail van Joris 
Gerritse) Een tweede zorgpunt van Udo Waltman betreft de eindcontrole bij Type A. Deze 
eindcontrole is wel geaccrediteerd in veel van de gevallen. In de accreditatie staat dat de 
eindcontrole in het LAVS moet ingevoerd worden.  Joris Gerritse geeft aan dat hier wordt 
over nagedacht en dat het goed is om de werkgroep implementatie stelselwijziging hiernaar 
te laten kijken. 

 De VIA (Marcel Stutmuller) geeft aan dat het voor de industrie moeilijk is om toepassingen 
toe te voegen en LAVS kan niet alle toepassingen van de industrie handelen en dat maakt het 
LAVS minder geschikt voor de industrie. 

 VOAM (Hans de Jong), in inventarisatie in LAVS zitten hoeveelheden, deze kun je 
doorkoppelen naar de verwijdering. Grote hoeveelheden kun je uit het zicht verliezen bij 
toezicht. Het maakt niet veel uit of dit 1 of meerdere smart uitdraaien zijn De data is er en 
kan gebruikt worden. 

 I&W (Chantal Wals), In de beleidsevaluatie proberen we te achterhalen de nut en noodzaak 
LAVS inclusief kosten en administratieve werklast. Type A is niet uitzicht maar wordt via 
andere meldingen geborgd. 

 VNG (Andrew Wiersma), Voor het LAVS is ARBO wet en regelgeving ooit het uitgangspunt 
geweest (gecertificeerde asbestbedrijven) en dat verschuift meer en meer naar Milieu. ODNL 
(Jeroen Bakker) spreekt hier de zorg uit inzake beschikbare informatie straks, want de 
ketentaak milieu asbest ligt bij de OD’s. Andrew doet een oproep namens VNG aan de 
departementen om het LAVS meer te bekijken qua ketengericht toezicht en dus milieu en 
daarnaast het LAVS te gaan bekijken in het licht van de interbestuurlijke zoektocht naar “het 
verbeteren van het VTH-stelsel”. 

 
 



  
3. Wettelijke bepalingen en handhaving en toezicht 

  
Namens VERAS, VVTB, Fenelab, VAVB en VOAM is door Arjan hol ingebracht agenda punt 

 Veras (Arjan Hol) geeft korte toelichting, Uitwerking van de wettelijke bepalingen in het LAVS 
resulteren in afhankelijkheid tussen de eindmeting en de stortbon. Bepaling 1.33 is te strikt 
en werkt niet in de praktijk. (1.33 lid 6 bouwbesluit) 

 I&W (Cathrin Paqué) het gaat om en bewijs van afgifte en begrip stortbon is hier inderdaad 
verwarrend. RWS (Kelvin van der Helm) we zij voornemens om de termen stort en stortbon 
aan te passen. 

 Veras (Arjan Hol) de begeleidingsbrief is een bewijs van afgifte en is gekoppeld aan een 
transport en niet aan een vrijgave. Er kunnen meerdere vrijgaven gedaan worden voor dat er 
afgevoerd wordt. En boete voor het niet ti jdig invoeren van een stortbon is dan wel heel 
vervelend. ODNL (Jeroen Bakker) er zijn overigens ook saneerders die het consequent 
bewust zo doen en dan is de prent terecht. Is het onterecht dan kun je natuurlijk altijd 
bezwaar aantekenen. Arjan Hol , deze specifieke kwestie uitgezocht, hier is geen sprake van 
het stelselmatig fout doen, dit is een trend aan het worden. Oproep aan de OD’s om hiernaar 
te kijken en wat is dan in dergelijke gevallen de reden om te handhaven.  Jeroen Bakker het 
individuele is geval duidelijk, als secretaris van de werkkamer zorg ik dat deze 8 maart wordt 
besproken in de werkkamer. 

 ODNL (Jeroen Bakker) vraagt wanneer is de loskoppelen stort en eindmeting realiteit? RWS 
(Kelvin van der Helm) geeft aan dit is onderdeel van de roadmap en deze wordt besloten in 
Stuurgroep LAVS. RWS is intern al wel bezig met voorbereiden van het wijzigingsverzoek 
(RFC) om he technisch te kunnen regelen in het LAVS. 

 
4. Sluiting ISZW-portaal (release versie 4.10) 
Naar aanleiding van gebruiksoverleg is dit op de agenda gezet. Release 4.10 was een technische 
aanpassing om ISZW-systeem aan te passen. Feitelijk is er door de sluiting van het ISZW-portaal 
voor de gebruikers niets aan het LAVS gewijzigd. Door het sluiten van het ISZW-portaal is LAVS nu 
het enige meldpunt voor risicoklasse 2 en 2a bronnen. RWS heeft zich onvoldoende gerealiseerd 
dat ISZW vanuit gebruikersgemak informatie meestuurde (in de vorm van een PDF-bestand) en 
dat veel bedrijven hun bedrijfsvoering hier op hebben ingeregeld.  Het LAVS stuurt dezelfde 
informatie mee maar in een andere vorm. De uitdrukkelijke wens dat er een PDF meegestuurd 
wordt is duidelijk. Vanuit het gebruikersoverleg krijgt deze wens een hoge prioritering en RWS 
neemt dit mee. 

  
5. Storingen en performance LAVS 
Namens VERAS, VVTB, Fenelab, VAVB en VOAM is door Arjan hol ingebracht agenda punt  
Signaal vanuit de gebruikers dat dingen niet werken, bijvoorbeeld de melding dat de mailserver 
voor gemeenten en CKI niet beschikbaar is. Deze melding trad op voor die situaties dat de 
omvang van het te verzenden bericht de maximaal toegestane grootte overschreed. Veelal in 
situaties waarbij er bv. meerdere inventarisatie-rapporten gekoppeld waren. RWS heeft dit 
genormaliseerd op een maximale grootte van 25Mb. 
 
Onderstaand overzicht van de storingen op basis van incidenten analyse, Topdesk-IV en Service 
Level Rapportages: 

  
 7 september, storing bij ISZW: Bij het doen van een startmelding ontvang je geen 

bevestigingsmail (was voor 4.10) 
 19 oktober, storing OLO/LAVS koppeling: Te grote PDF aangeboden en daar kan OLO/LAVS 

koppeling niets mee. 



 20 oktober, Wisselende response koppelvlak: verkeerd certificaat ingelezen door de 
gebruiker. 

 28 oktober, LAVS verminderd beschikbaar. Oorzaak geheugen lek bij Netscaler.  
 26 nov - tot nu, Mailserver voor berichten aan gemeenten en CKI niet beschikbaar. Oorzaak 

mailbericht wat de LAVS  applicatie genereert is groter dan 25 MB. NB berichten kleiner dan 
25 MB worden normaal verstuurd. ( Uitgaande van ongeveer 7.500 startmeldingen per 
maand en dit issue loopt 2,5 maand dat is ongeveer18.750 startmeldingen, in topdesk 
hebben we 94  meldingen dat is 0,5% van het aantal startmeldingen.)  

 12 december, LAVS: LAVS: Na redirect url bij iSZW komen meldingen niet meer binnen bij 
iSZW Oorzaak Naamswijziging van ISZW naar NLA. 

 10 januari, security incident: gebruik van een h2 database voor automatische tests als 
memory database. Security incident is niet van toepassing op LAVS. 

  
6. Rondvraag en sluiting 

 VOAM (Hans de Jong): stelselwijziging, de implementatie werkgroep heeft een strakke 
planning en loopt dat dan nog in de pas met aanpassen van het LAVS. RWS antwoord dat de 
analyse wordt opgeleverd en daarna in gesprek met SZW over wanneer de aanpassingen uit 
te voeren. Hans de Jong  verschillende partijen komen al met info over data inwerking treden 
zoals Ascert. SZW (Joris Gerritse) geeft aan dat gebruikers mogen geen last krijgen in de 
overgang naar de stelselwijziging. RWS (kelvin van der Helm) geeft aan dat de analyse is er 
ook opgericht om de overgangsfase goed te laten verlopen, voorbereiding is uitgebreid en de 
impact wordt hierin meegenomen. Uiteraard zullen we hierover communiceren. 

 
Annette Snijders sluit overleg en dankt de deelnemers voor hun inbreng. 
 


