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Algemeen
De kandidaat wordt getoetst op basis 
van zes onderdelen. De inhoud van 
deze zes toetsen is gebaseerd op de 
certificeringcriteria. Deze criteria wor-
den vastgesteld in samenspraak met 
de internationale waarborgcommis-
sie (Standards Quality Committee). In 
Nederland heeft de Nederlandse Bond 
van Makelaars in Schepen (NBMS) een 
zetel in de waarborgcommissie. Indien 
de kandidaat voldoet aan de zes toet-
sen krijgt de betrokkene het internatio-
nal ‘Certificate of Competence (CoC)’.
Op dit certificaat staan onder meer zijn 
of haar naam, geboortegegevens, cer-
tificeringgegevens en certificaatnum-
mer vermeld. Alle certificaathouders 
staan in het openbare register op  
www.emci.nl. EMCI maakt onderscheid 
in associate (eenmalig 5 jaar, niet ver-
lengbaar) en full (onbepaalde tijd mits 
voldaan aan de jaarlijkse onderhouds-
vereisten) certificaathouders.

Hierbij een overzicht van de zes toet-
sen:

Toets 1: Antecedententoets
•	Verklaring	omtrent	gedrag	afgegeven	
 door de Minister van Justitie;
•	2x	referentieverklaring	afgegeven			
 door (oud)opdrachtgevers;
•	1x	referentieverklaring	afgegeven	
 door een EMCI certificaathouder 
 (indien full).

Toets 2: Ervaringstoets
•	Curriculum	vitae;
•	Portfolio-onderzoek;
•	Minimaal	4	jaar	actief	en	ervaring	
 (indien full);
•	Uitzonderingsbepaling:	indien	een	
 kandidaat aantoonbaar over meer 
	 dan	12	jaar	beroepservaring	
 beschikt binnen het gebied waarvoor 
 de certificering wordt aangevraagd 
 kan onder voorwaarden vrijstelling 
 worden verkregen voor de kennis- en 
 vaardighedentoets (indien full).

Toets 3: Identificatietoets
•	 Ingevuld	en	ondertekend	
 aanmeldingsformulier;
•	Geldig	identiteitsbewijs	(rijbewijs,			
 paspoort of ID-kaart);
•	Uittreksel	gemeentelijke	
 basisadministratie;
•	 Indien	geen	werknemer:	uittreksel	
 Kamer van Koophandel niet ouder 
 dan 6 maanden;
•	 Indien	werknemer:	
 werkgeversverklaring.

Toets 4: Kennistoets
•	Met	voldoende	resultaat	behaald	
	 theorie-examen.

Toets 5: Opleidingstoets
•	Bewijs	van	deelname	aan	een	EMCI	
 geaccrediteerde basisberoepsop-
 leiding binnen het gebied waarvoor 
 de certificering wordt aangevraagd. 
 EMCI verzorgt zelf geen opleidingen. 
 Hiertoe worden opleiders door EMCI 
	 geaccrediteerd.	Vanaf	2012	zullen	
 meerdere opleiders zowel in 
 Nederland als daarbuiten de 
 geaccrediteerde basisberoepsoplei-
 dingen aanbieden;
•	 Indien	jachtmakelaar:	minimaal	een	
 vooropleiding die toegang geeft tot 
 een HBO opleiding;
•	 Indien	expert	pleziervaart:	minimaal	
 een technisch relevante vooroplei-
 ding op MBO niveau.

Toets 6: Vaardighedentoets
•	Met	voldoende	resultaat	behaald	
	 praktijkexamen/assessment	(indien	full).

Jaarlijkse onderhoudsvereisten
Na het verkrijgen van het certificaat is 
het belangrijk de kennis en vaardighe-
den te onderhouden. De vereisten op 
dit gebied zijn: 
•	Binnen	het	Continuing	Professional	
	 Development	Program	(CPD	
	 Program)	minimaal	12	CPD	punten	
 behalen;
•	Aantoonbaar	actief	binnen	het	
 beroep van de certificeringscope;
•	Niet	in	staat	van	faillissement	of	
 surseance van betaling verkeren;
•	Geen	strafrechtelijke	veroordeling	
 oplopen.

Bedrijfsgebonden certificering
Hiervoor staat de EMCI persoons-
gebonden certificering beschreven. 
Sinds1	januari	2012	is	de	EMCI	per-
soonsgebonden certificering verplicht 
gekoppeld aan de EMCI bedrijfscer-
tificering. Dit betekent voor de con-
sument dat iedere jachtmakelaar of 
expert	pleziervaart	is	gekoppeld	aan	
een gecertificeerd bedrijf en dat zowel 
de persoon (dus: de gecertificeerde 
makelaar	of	expert)	als	het	bedrijf	op	
basis van de EMCI gedragsregels 
tuchtrechtelijk is aan te spreken. 

Een makelaar draagt dus niet zomaar 
de	titel	EMCI	makelaar.	Voor	meer	
informatie over de EMCI certificering 
neemt u contact op met EMCI. 

Robert Tettelaar
CEO	NV	EMCI
Telefoon	088	0038735	/	email	
r.tettelaar@emci.nl 
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Hoe word je EMCI gecertificeerd 
jachtmakelaar	of	expert	pleziervaart?

Veel booteigenaren stellen 
zich de vragen: welke  
certificaten heeft mijn 
jachtmakelaar of expert 
pleziervaart en hoe heeft hij 
deze certificeringen behaald? 
In dit artikel wordt een uitleg 
gegeven hoe een persoon 
wordt gecertificeerd door 
EMCI.
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