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Beroepsformulier: examenresultaat 
Als een geëxamineerde beroep aantekent tegen afwijzing van zijn/haar certificering, wordt dit 
beroep door de IBLCE® beoordeeld. Tegen een negatieve beslissing kan om de volgende 
redenen beroep worden aangetekend: 1) de vermeend ongeschikte wijze waarop het examen is 
afgenomen en 2) de omstandigheden waaronder het examen is afgenomen waren ernstig genoeg 
om een grote verstoring van het examen en/of andere onregelmatigheden te veroorzaken. Een 
beroep tegen het examenresultaat dient zo specifiek mogelijk zijn, en alle feiten te vermelden die 
de basis van het beroep vormen.  
 
Beroepsformulieren inzake het examenresultaat moeten bij de IBLCE worden ingediend 
binnen 30 dagen na de datum waarop de examenresultaten zijn verspreid. IBLCE neemt geen 
beroep in behandeling met betrekking tot 1) de score die nodig is om het examen te halen, 2) het 
examen of afzonderlijke examenonderdelen, of 3) de relevantie van de exameninhoud. 

 
Naam van de kandidaat (graag in blokletters)    

 
Kandidaat ID Nummer L -      

 

Adres      
 
    

 
    

 
 
Telefoonnummer      
 
E-mailadres      
 
Plaats van het examen      
 Stad Provincie Land 

 
 
Geef een korte reden voor het beroep, met zo veel mogelijk bijzonderheden: 
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Algemene voorwaarden: door dit formulier te ondertekenen, erken en begrijp ik dat de 
beslissing van de Commissie van Beroep van de IBLCE definitief is. Ik bevestig verder dat bij 
een gunstige uitkomst van het beroep de kosten van het examen alleen mogen worden 
verrekend met die van een een toekomstig examen als dat vooraf tijdig wordt geregeld. 

 

 

Handtekening Datum 

 

Stuur het beroepsformulier per e-mail, fax of elektronisch naar het IBLCE-kantoor waar uw 
land onder valt:  

Als u in Noord-, Centraal- of Zuid-Amerika woont of in Israël: 
IBLCE in the Americas 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 22030 USA 
Fax: +1-703-560-7332 
E-mail: iblce@iblce.org 

 

Als u in Europa, het Midden-Oosten (behalve Israël) of de landen van Noord-Afrika woont: 
IBLCE in Europe and the Middle East 
Theresiengasse 5/1/30 
2500 Baden 
Oostenrijk 
Fax: +43 (0) 2252 20 64 87 
E-mail: eumeoffice@iblce.org 

 

Als u in Azië, Australië of de landen van Afrika woont die niet onder het Europese kantoor 
vallen: 
IBLCE in Asia/Pacific en Afrika 
Postbus 1533 
Oxenford, Queensland 4210 
Australië 
Fax: 07 5529 8922 (binnen Australië) of +61 7 5529 8922 (buiten Australië) 
E-mail: apaadmin@iblce.org 
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