
 
 

Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering 
middels CERP-studiepunten 

 
Hercertificerende IBCLC®’s dienen goed na te denken over de gevolgen van het niet voldoen aan de eisen voor 
hercertificering. Immers, wie zich niet hercertificeert, raakt zijn/haar certificering kwijt. Uitsluitend in het geval van 
buitengewone omstandigheden waarvoor schriftelijk bewijs wordt overlegd, neemt de IBLCE een verzoek tot 
verlenging van de certificering met één jaar in behandeling. In het onfortuinlijke en zeldzaam voorkomende geval dat 
de IBCLC die voor hercertificering in aanmerking wilde komen overleden of terminaal ziek is, zal de IBLCE het 
volledige examengeld terugstorten. 
 
Let op: buitengewone omstandigheden zijn uitsluitend ernstige ziekte of ernstig letsel van de kandidaat / 
gecertificeerde of een direct familielid, overlijden van een direct familielid, het doorstaan van een onvermijdelijke 
natuurramp of veranderingen in verband met actieve militaire dienst.  

 
Indien u een IBCLC bent die vanwege buitengewone omstandigheden nog niet het vereiste aantal CERP-studiepunten 
heeft behaald:  

 

Wanneer een IBCLC vanwege buitengewone omstandigheden waarvoor schriftelijk bewijs is overlegd nog niet heeft 
voldaan aan alle eisen voor hercertificering middels CERP-studiepunten, zal de IBLCE een verzoek tot verlenging 
van de certificering met één jaar in behandeling nemen. Dit verzoek dient binnen 30 dagen na de deadline voor 
hercertificering middels CERP-studiepunten ingediend te worden. Het verzoek is geen garantie dat het wordt 
toegewezen. 

 
Een verzoek tot verlenging kan pas worden gedaan als het hercertificeringsgeld is betaald. Voorts moet kunnen 
worden aangetoond dat er ten minste 15 L-CERP-studiepunten zijn behaald in het jaar voordat de certificering afloopt, 
en dient schriftelijk bewijs van derden voor de buitengewone omstandigheid te worden overlegd. Indien het verzoek 
wordt toegewezen, dient de gecertificeerde het examen in het jaar daarop met goed gevolg af te leggen om de 
certificering te behouden; hercertificering in het volgende jaar middels CERP-studiepunten is niet mogelijk. 

 
Indien u een IBCLC bent die het vereiste aantal CERP-studiepunten heeft behaald, maar vanwege 
buitengewone omstandigheden de deadline voor de aanmelding hebt gemist: 

 

Wanneer een IBCLC aan alle eisen voor hercertificering middels CERP-studiepunten heeft voldaan voor de 
bekendgemaakte aanmeldingsdatum, maar de aanmelding niet voor de opgegeven deadline heeft ingediend vanwege 
een buitengewone omstandigheid waarvoor schriftelijk bewijs is overlegd, zal de IBLCE een verzoek tot verlenging 
van de termijn voor het indienen van de aanmelding in behandeling nemen. 
Uw verzoek dient binnen 60 dagen na de deadline voor hercertificering middels CERP-studiepunten door de IBLCE 
ontvangen zijn en te voldoen aan de volgende eisen: 

1. het geld voor de aanmelding dient te zijn betaald; 
2. het verzoek gaat vergezeld van een schriftelijk bewijs van de bijzondere omstandigheid; en 
3. het verzoek gaat vergezeld van bewijs dat aan de eisen voor hercertificering middels CERP-studiepunten is 

voldaan. 
 

Indiening van het verzoek is geen garantie dat het wordt toegewezen. Indien de verlenging wordt verleend, wordt 
een extra bedrag in rekening gebracht op basis van de landcategorie waarin u valt. 

 
Indien geen verlenging van de certificering of van de deadline voor aanmelding wordt verleend, heeft de IBCLC recht 
op een gedeeltelijke restitutie van het hercertificeringsgeld, overeenkomstig het IBLCE-Tarievenoverzicht. 
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