NTCB | Nationaal Trainingscentrum
Burgerluchtvaart | Luchtvracht

NTCB | Nationaal Trainingscentrum Burgerluchtvaart | Luchtvracht biedt u de volgende opleidingen en diensten
aan om te voldoen aan de eisen om opgenomen te worden als Bekende Afzender in de EU Cargo Database
• Basisopleiding LBA | Luchtvracht Beveiligingsadviseur (BAL | Beveiligingsadviseur Luchtvracht)
• Herhaling LBA | Luchtvracht Beveiligingsadviseur (BAL | Beveiligingsadviseur Luchtvracht)
• Training MLV | Medewerker Luchtvracht
• Herhaling MLV | Medewerker Luchtvracht
• Basisopleiding CLV | Controleur Luchtvracht
• Herhaling CLV | Controleur Luchtvracht
• Basisopleiding Apparatuur X-ray CLV | Controleur Luchtvracht
• Herhaling Apparatuur X-ray CLV | Controleur Luchtvracht

MLV| Medewerker Luchtvracht (Basis)
Duur: 4 uur
Vorm: Klassikaal
Doel
Na afloop van de opleiding MLV | Medewerker Luchtvracht conform de eindtermen uit het
Nationaal Trainingsprogramma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart heeft de
kandidaat kennis en inzicht verkregen om te werken binnen de keten van de luchtvracht bij
een Erkend of bekende afzender.
Onderwerpen
Tijdens de opleiding worden er diverse onderwerpen behandeld.
• Maatregelen ter voorkoming van Terrorisme via de luchtvracht
• Relevante wettelijke vereisten van bij de luchtvracht betrokken organisaties
• Begrippen Erkend agent, Bekende afzender, Vaste afzender en Vaste vervoerder
• Kennis van vereiste controle van vrachtbrieven
• Kennis van mogelijkheden om luchtvracht fysiek te controleren conform diverse methoden.
Wettelijk verplicht
De opleiding is verplicht voor alle medewerkers die in aanraking komen met luchtvracht en/of
beveiligingsonderzoeken uitvoeren van:
• (lucht)Vracht en post
• Bedrijfspost en bedrijfsmateriaal van luchtvaartmaatschappijen. Dit zal veelal op een
locatie op beveiligd gebeid van een luchthaven zijn maar dan ook op een locatie buiten de
luchthaven zijn.
Examen
De opleiding MLV | Medewerker Luchtvracht wordt afgesloten met een examen.
Certificaat
Na het succesvol doorlopen van de opleiding en het examen ontvangt de kandidaat het certificaat MLV | Medewerker Luchtvracht. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na
afgifte van het certificaat.
Erkenning
De opleiding is volledig goedgekeurd door de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en
veiligheid onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie conform de eindtermen van
het Nationaal Trainingsprogramma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.
De opleidingen worden periodiek onderworpen aan audits van de Koninklijke Marechaussee.

Stuur een mail voor meer informatie en aanmeldingen naar luchtvracht@ntcb.nl
Kantoorcomplex Schuilhoeve
Schipholweg 307 • 1171 PL Badhoevedorp
0031 20 659 78 99
www.ntcb.nl

