Beroepsformulier: toelating en hercertificering
Als een IBCLC-gecertificeerde of een aanvrager van een certificering beroep aantekent tegen een besluit om
toelating of hercertificering af te wijzen, wordt dit beroep door de IBCLE beoordeeld. Tegen een negatieve
beslissing kan om de volgende redenen beroep worden aangetekend: 1) de IBLCE heeft de criteria voor
certificering of hercertificering niet juist toegepast of 2) de beslissing is gebaseerd op een feitelijke onjuistheid.
Indien een deadline is overschreden kan alleen beroep worden aangetekend als dat komt door met bewijzen
gestaafde buitengewone omstandigheden.
Beroepsformulieren moeten bij de IBLCE worden ingediend binnen 30 dagen na de dagtekening van het
bericht dat de kandidaat niet wordt toegelaten.
U wordt verzocht de volgende informatie in te dienen, samen met ondersteunende documentatie zoals
hieronder aangegeven.
Naam (graag in blokletters)

IBLCE ID-nummer

Adres

Telefoonnummer
E-mailadres
Geef hieronder de omstandigheden m.b.t. de negatieve beslissing aan. Vink de hokjes aan die van
toepassing zijn:
IBLCE paste de certificerings- of hercertificeringscriteria niet juist toe
De beslissing is gebaseerd op een feitelijke fout
De deadline is overschreden door een buitengewone omstandigheid
Geef een korte reden voor het beroep:
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Ondersteunende documentatie
Beroepen moeten vergezeld gaan van ondersteunende documentatie. Geef het verschafte type ondersteunende
documentatie aan:
Voldaan aan IBLCE-vereisten (bijv. certificaten inzake voltooide opleidingen)
Buitengewone omstandigheden (documentatie moet afkomstig zijn van derden)
Andere documentatie om het beroep te ondersteunen
Algemene voorwaarden: door dit formulier te ondertekenen, erken en begrijp ik dat de beslissing van de
Commissie van Beroep van de IBLCE definitief is.

Handtekening

Datum

Neem contact op met uw regionale locatie voor informatie over het veilig verzenden van deze informatie:
Als u in Noord-, Centraal- of Zuid-Amerika woont of in Israël:
IBLCE in the Americas
Phone: +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
Phone: +43 (0) 2252 20 65 95 (binnen Oostenrijk) ● + 43 2252 20 65 95 (buiten Oostenrijk)
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
Phone: +07 5529 8811 (binnen Australië) ● +61 7 5529 8811 (buiten Australië)
E-mail: apaadmin@iblce.edu.au
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