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Waarom een certificeerde
professional?
Certificering draagt bij aan een betere dienstverlening voor u
als opdrachtgever. Robert Tettelaar, CEO van het European
Maritime Certification Institute, zet de feiten op een rij.

Kenmerkend voor EMCI
certificaathouders

Iedere EMCI certificaathouder:

• is vindbaar in het openbare internetregister waarin onder meer certificatiescopes
(kennisgebieden),
certificaatnummers en vervaldata,
schorsingen en royementen vermeld
staan, zowel per persoon als per
bedrijf.
• is goed opgeleid, getoetst op antecedenten, heeft een praktijkexamen
gedaan en moet ieder jaar verplicht
de eigen kennis en vaardigheden
onderhouden.
• is verplicht om een beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
te hebben.
• werkt zelf volgens door beroepsgroep opgestelde gedragsregels en
kan hierop worden getoetst via onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.
• werkt met het bedrijf volgens de
EMCI proces- en procedurevereisten
(EMCI Requirements). De vereisten
liggen belangrijke procedurezaken
vast, onder meer met betrekking tot
informatievoorziening aan koper en
verkoper,
derdengeldenbeheer,
bemiddelingsovereenkomst en overeenkomst van koop en verkoop.
• is verplicht aanbetalingen, koopsommen en andere geldbedragen die
onder zich worden gehouden te
beheren via een stichting beheer
derdengelden. De certificaathouder
kan een eigen stichting BDG hebben
of werken via de voor EMCI certificaathouders opgezette collectieve
stichting BDG. Ook kan het beheer
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worden uitbesteed aan een notaris,
advocaat of accountant. Iedere
andere optie is niet toegestaan.
• is onderdeel van een actief en international georiënteerd beroepsnetwerk dat met elkaar kennis deelt
en vergaart, is 24/7 beschikbaar
voor collegiaal advies en assistentie,
heeft toegang tot de collectieve
‘kennis- en geheugendatabank’
van (taxatie)waarden en scheepsbijzonderheden, staat via werkgroepen,
commissies en gelieerde beroepsen bedrijfsorganisaties in contact
met relevante overheden, autoriteiten en organisaties verzekeraars,
banken en financiële instellingen.
• kent de wetten, regels en voorschriften, is op de hoogte van komende
ontwikkelingen en veranderingen,
begeleidt en adviseert u dus pro-actief.

Inzet, enthousiasme,
kennis, kwaliteit en
doorzettingsvermogen
Het voorjaar komt eraan. Tijd voor
nieuwe aankopen en inspecties. Tijd
voor het inschakelen van een gecertificeerde professional.
Veel plezier met het lezen van deze
editie van YachtFocus! En daarna veel
gemak en voordeel van het inzetten van
de door u gekozen gecertificeerde professional.
EMCI wenst u een mooi en behouden
vaarseizoen 2013!

Openbare register

In 2013 wordt gewerkt aan de verdere
verbetering van het openbare register. Zo onderzoeken we de mogelijkheid van het introduceren van zichtbare
klantfeedback.

Schakel uw professional in

Als opdrachtgever kunt u de EMCI certificaathouders met hun scheepslijsten
en diensten terugvinden in YachtFocus
Magazine en op YachtFocus.com. U
heeft een voorsprong als u uw zaken
regelt via of met een gecertificeerde
professional. U krijgt inzet, enthousiasme, kennis, kwaliteit en doorzettingsvermogen. Dit alles voor een scherpe
prijs en tegen goede voorwaarden.

Vragen? Mail gerust naar het EMCI secretariaat. We staan u graag te woord!

Robert Tettelaar
CEO EMCI

088 0038735
06 5437 5167
r.tettelaar@emci.nl
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