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 Ankeformular: egnethed og recertificering 
 
IBLCE gennemgår anker vedr. egnethed og recertificering indsendt af IBCLC’er og 
ansøgere. Det er muligt at anke en beslutning om egnethed og recertificering såfremt 1) 
IBLCE ikke har anvendt certificerings- eller recertificeringskriterierne korrekt eller 2) en 
faktuel fejl har haft indflydelse på den tilgrundliggende beslutning. Hvis man har 
overskredet en ansøgningsfrist, er det kun muligt at anke på baggrund af dokumenterede og 
bekræftede ekstraordinære omstændigheder. 
 Alle anker skal indsendes til IBLCE inden for 30 dage efter underretning om manglende 
egnethed 

 
Indsend følgende oplysninger sammen med understøttende dokumentation som omtalt 
nedenfor. 

 
Navn (brug blokbogstaver) 

 
 

IBLCE id-nummer L -      

 
Adresser 

 
 
 
 
Telefonnummer 

 
 
E-mail-adresse 

 
 
Angiv omstændighederne for din manglende egnethed. Marker alle, der er gældende): 

 
IBLCE har ikke anvendt certificerings- eller recertificeringskriterier korrekt 
En faktuel fejl har påvirket den tilgrundliggende beslutning 
Har overskredet en ansøgningsfrist pga. ekstraordinære omstændigheder  

Angiv nogle kortfattede bemærkninger vedr. begrundelsen for anken: 
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Dokumentation 

 
Alle anker skal ledsages af understøttende dokumentation. Angiv den type 
understøttende dokumentation, der vedlægges: 

 
Fuldførelse af IBLCE's krav (f.eks. eksamensbeviser for afsluttet undervisning) 
Ekstraordinære omstændigheder (skal være dokumentation fra tredjeparter) 
Øvrig dokumentation til understøttelse af anken 

 

Vilkår og betingelser: Når jeg underskriver denne formular, anerkender og forstår jeg, 
at den beslutning, som IBLCE's ankeudvalg træffer, er endelig. 

 
 

 
Underskrift Dato 

 
Du bedes sende materialet via e-mail, fax eller andet elektronisk format til den IBLCE-
afdeling, der betjener dit land. 

Hvis du bor i Nordamerika, Mellemamerika og Sydamerika eller Israel: 
IBLCE i Nord-, Syd- eller Mellemamerika 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 
22030 USA 
Fax: 703-560-7332 
E-mail: iblce@iblce.org 

 
Hvis du bor i Europa, Mellemøsten (undtagen Israel) eller i landende i Nordafrika: 
IBLCE i Europa og 
Mellemøsten Theresiengasse 
5/1/30 
A-2500 Baden 
Østrig 
Fax: +43 (0) 2252 20 64 87 
E-mail: eumeoffice@iblce.org 
 
Hvis du bor i Asien, Australien eller i de lande i Afrika, der ikke betjenes af den 
europæiske afdeling: 
IBLCE i Asien-Stillehavsområdet og Afrika 
PO Box 1533 

mailto:iblce@iblce.org
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Oxenford, Queensland 4210 
Australia 
Fax: 07 5529 8922 (i Australien) eller +61 7 5529 8922 (uden for Australien) 
E-mail: apaadmin@iblce.org 
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