Met ingang van april 2010 hebben bedrijven de mogelijkheid om zich te laten erkennen als een
bekende afzender in de Europese database. In deze database staan bedrijven die goedgekeurd zijn
door de Koninklijke Marechaussee en worden beschouwd als veilige luchtvracht entiteiten. Het
voordeel van de status bekende afzender is dat de luchtvracht die u aanbied direct als veilig zal
worden geaccepteerd door uw expediteur, waarmee al uw luchtvracht zendingen niet meer
gecontroleerd hoeven te worden. Door een bekende afzender te worden, bespaart uw organisatie
security kosten en zal uw luchtvracht een snellere doorgang hebben.

Hoe wordt u een bekende afzender?
Elke bekende afzender dient een Beveiliging Adviseur Luchtvracht (BAL) aan te stellen. Deze persoon
heeft de juiste kennis en is verantwoordelijkheid voor het beveiligingsbeleid van de luchtvracht. Het
pand en de identificeerbare luchtvracht dient u voldoende te beveiligen tegen onbevoegden.
Daarnaast dient het personeel, dat in aanraking komt met luchtvracht, gescreend te worden middels
een VOG en getraind te worden middels de training medewerker luchtvracht.
Wanneer de voorbereidingen klaar zijn, dan kan de Koninklijke Marechaussee uitgenodigd worden
voor de inspectie. Als u wordt goedgekeurd, dan wordt uw bedrijf opgenomen in de EU-database.

Professional Training & Consultancy
Professional is een bedrijf gespecialiseerd in de beveiliging van luchtvracht, wij adviseren luchtvracht
gerelateerde bedrijven in het verkrijgen van de erkenning van de Koninklijke Marechaussee. Tevens
is Professional een trainingsinstituut die erkend is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor
het geven van beveiligingstrainingen op het gebied van luchtvracht.

Training
Al het personeel dat in aanraking komt met luchtvracht dient opgeleid te worden tot medewerker
luchtvracht. U moet hierbij denken aan personeel dat in de loods werkt en het personeel dat werkzaam
is op de export afdeling en de documentatie voor het transport regelt.
De training medewerker luchtvracht kunt u op locatie bestellen als een in-house training. Trainingen
in de avonduren of in het weekend zijn uiteraard geen probleem. Door de training op uw locatie te
organiseren, houdt u het overzicht en scheelt veel reistijd. Onze tarieven zijn:

Deelnemers

Medewerker Luchtvracht
(4 uur)

Herhaling. Medewerker Luchtvracht
(1,5 uur)

0 - 10
11 - 15
16 - 20

€ 550,00
€ 600,00
€ 650,00

€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

Professional heeft ook een vaste trainingsruimte te Schiphol-Rijk, waar u terecht kunt op onze open
inschrijving. Bezoek onze website voor de prijzen en trainingsdata op www.protc.nl

E-learning
De herhalingstraining kan uiteraard ook op uw locatie of bij ons worden gedaan. Professional heeft
ook een E-learning systeem waarmee kandidaten de jaarlijks verplichte herhalingstraining online
kunnen volgen. De kosten bedragen € 25,00 per cursist. kijk voor meer info op:
http://elearning.protc.nl/

Consultancy
U kunt Professional inhuren als extern Beveiliging Adviseur Luchtvracht. Wij regelen de volledige
erkenningsaanvraag en zijn aanwezig bij de inspectie van de Koninklijke Marechaussee. U krijgt van
ons een map met daarin alle benodigdheden voor uw erkenning, zodat u nooit misgrijpt. Om ervoor te
zorgen dat u aan de meest recente regelgeving voldoet, voeren wij elk jaar een grondige en op de
praktijk aansluitende audit uit op uw locatie en ontvangt u na elke audit een rapportage.
Wij hebben een praktische aanpak, geven u een helder advies. De kosten van een externe Beveiliging
Adviseur Luchtvracht bedraagt € 500,00 per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse audit.

Aanvraag Bekende afzender
Elke organisatie is weer anders, dus elke organisatie heeft een uniek concept. Om vast te stellen wat
de beste optie voor uw organisatie is, voeren wij een assessment uit. Tijdens deze assessment
inventariseren wij welke stappen nog genomen moeten worden en welke oplossing het beste op uw
organisatie aansluit. Na de assessment krijgt u van ons een bondige rapportage met een plan van
aanpak. Vervolgens plannen we de trainingen in en afhankelijk van de aanpassingen maken we de
aanvraag in orde en nodigen we de Koninklijke Marechaussee uit voor de inspectie.
• Opnemen van de bestaande beveiligingsmaatregelen
• Inventarisatie van de luchtvracht processen + rapportage

• Invoeren beveiligingsmaatregelen voor identificeerbare luchtvracht
• Screenen en opleiden van het personeel

• Opstellen van het beveiligingsplan en begeleiding t/m de erkenning
• Jaarlijkse monitoring en advies omtrent luchtvrachtbeveiliging

Voor de begeleiding tot een bekende afzender berekenen wij eenmalig € 500,00. Hierbij is inbegrepen
de assessment, rapportage en de map. Ook zijn wij aanwezig bij de inspectie met de Koninklijke
Marechaussee.
(Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw)

Wilt u meer informatie over de bekende afzender, advies of opleidingen, dan staan we u graag te
woord. U kunt ons bereiken via het onderstaand telefoonnummer of mailadres.
Met vriendelijke groet,

Professional Training & Consultancy
Koolhovenlaan 100 | 1119 NH Schiphol-Rijk
T: 020–26 11 972 | info@protc.nl
Sander de Man
M: 06-415 15 411
E: sander@protc.nl

| Loek Ruppert
| M: 06-286 888 59
| E: loek@protc.nl

| Arie van Duijn
|Thon de Bruin
| M: 06-1515 2718 |M: 06-188 53 661
| E: arie@protc.nl
|E: thon@protc.nl

