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Dubbelfunctie jachtmakelaar / 
expert
Sommige jachtmakelaars of experts 
hebben een zodanig opleidings- en er-
varingsniveau dat één persoon beide 
functies kan uitoefenen. De certificering 
sluit deze dubbeling niet uit. Binnen de 
EMCI-gedragsregels is benoemd dat een 
certificaathouder nooit als makelaar en 
expert tegelijk aan een schip en/of een 
opdrachtgever kan zijn gekoppeld. Hier-
door blijft de onafhankelijkheid gewaar-
borgd. 

Helaas zijn er ‘dienstverleners’ actief die 
voor één schip tegelijk als makelaar én als 
expert optreden, zo merkt EMCI. Bij som-
mige makelaars ligt via inruil ook de eigen-
dom van het schip bij hen. Hierdoor kan 
een onduidelijke situatie ontstaan waarbij 
u als belanghebbende (koper of verkoper) 
wordt geconfronteerd met vergeten, ver-
draaide of verkeerde informatie waardoor 
nadeel of schade kan ontstaan. Gecertifi-
ceerde dienstverleners zijn bij problemen 
aanspreekbaar: zij kennen verplichte be-
roepsaansprakelijkheidsverzekering, ge-
dragsregels en een toezichthouder met 
een werkend tuchtrechtsysteem.

Koppeling jachtmakelaar / 
werf / bouwer
Bouwers en werven kunnen besluiten 
hun verkooporganisatie uit te besteden 
aan een jachtmakelaar. Een logische ont-
wikkeling die EMCI dan ook onderschrijft. 
Immers, de werf kan zich toeleggen op 
waar zij goed in is, namelijk het bouwen 
van jachten. Ditzelfde geldt voor de ma-
kelaar, namelijk contact houden met ko-
pers en de verkopen tot stand brengen. 
Het betekent concreet dat jachtmake-
laars zich niet alleen bezig houden met 
de aan- en verkoop van gebruikte jachten 

maar ook in toenemende mate, en vaak 
op basis van exclusiviteit, met de verkoop 
van nieuwe schepen in opdracht van een 
werf. 

Koppeling expert / werf / 
reparateur / leveranciers
De relaties tussen experts, werven, re-
parateurs en leveranciers intensiveert. 
Ook dit is een logische ontwikkeling. 
Technische ontwikkelingen gaan snel en 
steeds vaker kiezen producenten ervoor 
professionals zoals monteurs, werven 
en experts te voorzien van maatwerk 
bijscholing en informatie. Experts willen 
goed onderbouwde reparatieadviezen 
en budgetteringen uitbrengen. Hiertoe 
onderhouden zij met een geselecteerd 
aantal bedrijven nauw contact. Verzeke-
raars sturen ook steeds intensiever op 
de keuze van het reparatiebedrijf en/of 
de leverancier. In beginsel behoort u als 
watersporter hiervan voordeel te onder-
vinden. Het is verstandig om bij twijfel 
met de expert van gedachten te wisselen 
over de verplichte onafhankelijke rol. Vast 
staat dat de EMCI-reglementen en ge-
dragsregels strikte onafhankelijkheid van 
de expert verlangen.

Arbiter
Aan het beroepsprofiel van de expert 
pleziervaartuigen is de extra competentie 
‘arbiter’ toegevoegd.  Het betekent dat ie-
dere kandidaatexpert vanaf nu ook wordt 
getoetst op de kennis- en vaardigheden 
als arbiter. Hiertoe zijn de kennistoetsen 
(theorie-examens) aangepast en is een 
extra onderdeel aan de vaardigheden-
toetsen (praktijkexamens) toegevoegd. 
Hiermee verwachten we dat de expert 
nog beter kan optreden als scheidsrech-
ter (arbiter) bij maritieme conflicten en/
of als contra-expert. De certificering als 

arbiter voert EMCI uit samen met ADR 
International Register.

Professionals 
Er zijn inmiddels vele jachtmakelaars en 
experts actief. EMCI adviseert: doe zaken 
met gecertificeerde professionals, als die 
een fout maken zijn zij tenminste aan-
spreekbaar! Doet u geen zaken met een 
gecertificeerde professional: check ante-
cedenten, betaal niet vooruit, ga na of u 
zelf voldoende kennis heeft om zaken te 
checken of vraag een second opinion.

Modeldocumenten
EMCI-modeldocumenten zijn ontworpen 
op basis van de EMCI-reglementen en 
procedure vereisten. Iedere certificaat-
houder heeft de beschikking over deze 
documenten. Vanaf deze zomer plaatst 
EMCI alle nieuwe en alle geüpdate do-
cumenten op haar openbare website. Zo 
kunt u direct zien hoe zaken in goede en 
professionele documenten worden gere-
geld. Iedere certificaathouder zal u van 
dienst zijn met het modeldocument of 
een hiermee vergelijkbaar document. Zo 
weet u zeker dat het op papier goed is 
geregeld en dat het document aansluit 
op onder meer de beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering!

EMCI gecertificeerde experts en ma-
kelaars zijn u graag en deskundig van 
dienst! In het openbare register selecteert 
u uw eigen EMCI gecertificeerde jacht-
makelaar en expert. 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 

Het huidige economische klimaat in combinatie met de verde-
re internationalisering heeft een grote invloed op ontwikkelingen 
en veranderingen binnen de beroepen jachtmakelaar en ex-
pert pleziervaartuigen. Als certificeringsorganisatie speelt EMCI 
hierop in door modeldocumenten, reglementen en gedragsre-
gels aan te passen aan de vereisten van deze tijd. Iedere wa-
tersporter krijgt vroeg of laat met deze ontwikkelingen te maken. 
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