
                                           
 

Persbericht 

 

Aviato Academy bekroond met IATA CBTA Excellence accreditatie voor 

opleidingsprogramma Dangerous Goods (Gevaarlijke Goederen) 

 

Zaventem, 12 juli 2022 – Aviato Academy - het kenniscentrum voor opleiding en ontwikkeling 

inzake luchthavens en de luchtvaart - heeft namens de International Air Transportation Association 

(IATA) de Competency-Based Training and Assessment (CBTA) Excellence accreditatie ontvangen 

voor haar opleidingsprogramma voor gevaarlijke goederen. Het CBTA Center programma van IATA 

is een wereldwijd certificeringsprogramma dat organisaties erkent als ze voldoen aan 

opleidingsvoorschriften voor gevaarlijke goederen volgens een op competenties gebaseerde 

opleidings- en beoordelingsaanpak. Aviato Academy is trots met deze toekenning die deze cruciale 

opleidingen zal boosten.  

Aviato Academy is het eerste opleidingscentrum in België dat deze prestigieuze certificering namens 

IATA ontvangt voor haar opleidingsprogramma voor gevaarlijke goederen. Deze opleidingen zijn 

verplicht voor alle medewerkers die in contact kunnen komen met en de afhandeling van gevaarlijke 

goederen die door de lucht worden vervoerd. Met deze accreditatie helpt Aviato Academy de 

implementatie van wereldwijde normen voor de veiligheid van luchtvaartmaatschappijen, veiligheid, 

efficiëntie en duurzaamheid. 

Aviato Academy krijgt voortaan met deze CBTA Center-certificering van IATA de mogelijkheid om een 

volledig opleidingsprogramma uit te werken i.s.m. haar klanten op Brussels Airport. Verder wil Aviato 

Academy dit programma ook aanbieden aan andere Belgische luchthavens zoals Liege Airport maar 

ook in andere landen. 

"We zijn bijzonder fier dat wij het eerste opleidingscentrum in België zijn dat deze prestigieuze CBTA 

Excellence certificering heeft ontvangen voor ons opleidingsprogramma voor gevaarlijke goederen. 

De CBTA Excellence-certificering van IATA vormt een formele erkenning van onze inspanningen om 

van dit opleidingsprogramma voor gevaarlijke goederen een toonaangevende opleiding in de sector 

te maken." Isabelle Borli, General Manager Aviato Academy.  

Aviato Academy klanten/kandidaten zullen deze IATA-geaccrediteerde opleiding over gevaarlijke 

goederen kunnen volgen via een competentiegerichte opleidings- en beoordelingsaanpak. De door 

IATA geaccrediteerde opleiding zorgt ervoor dat goederen die aan luchtvaartmaatschappijen worden 

geleverd, voldoen aan alle internationale en lokale voorschriften, waardoor de kans op vertraging of 

afwijzing van de vracht wordt verkleind en extra kosten worden vermeden. De naleving van deze 

normen verlaagt bovendien de potentiële schade aan goederen, personeel of het milieu aanzienlijk. 

 



                                           
 

”Wij feliciteren Aviato Academy met het behalen van de IATA CBTA Center accreditatie. Deze 

certificering bewijst dat Aviato Academy zich engageert om opleidingen voor gevaarlijke goederen 

aan te bieden in overeenstemming met de Competency Based Training aanpak voor gevaarlijke 

goederen door de lucht, die wettelijk van kracht gaat op 01.01.2023. Het veilig vervoeren van 

gevaarlijke goederen is een prioriteit voor de industrie, waarbij opleiding een cruciaal element is. 

Aviato Academy zal dus tijdig voldoen aan de eisen die op 1 januari 2023 van kracht worden." aldus 

Brendan Sullivan, IATA's Global Head of Cargo.  

 

*** 

 

Meer informatie over Aviato Academy: https://www.aviatoacademy.com/nl/ 

Meer informatie over IATA CBTA Excellence certificering: https://www.iata.org/en/training/training-

certifications/cbta-center/cbta-exellence/ 

 

Aviato Academy: uniek in alle opzichten 

Aviato Academy is een toonaangevend ecosysteem voor kennis, opleiding en leren in de luchtvaartsector. 
Kenmerkend is de ontwikkeling door uitwisseling. Door samen te werken met interne en externe experts put zij 
uit jarenlange ervaring in verschillende sectoren van de luchtvaartindustrie om specifieke en praktische 
opleidingen aan te bieden. Deze unieke co-creatie werkt verrijkend. 

Aviato Academy werkt ook samen met erkende internationale partners, zoals IATA, ACI, AM&TS en anderen, 
om een brede waaier aan gespecialiseerde luchtvaartopleidingen aan te bieden, bv. in cargo, farmaceutische 
logistiek, gevaarlijke goederen, enz. 

Aviato Academy is de bevoorrechte partner voor de opleiding van luchthavenpersoneel. Zij ondersteunt 
levenslang leren en de ontwikkeling van vaardigheden op innovatieve manieren om de inzetbaarheid van haar 
kandidaten/studenten te vergroten. 
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