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Regels voor terugtrekking uit of afzegging van het IBCLC®-

examen 
 

IBCLC® Examination Withdrawal/Cancellation Policy (Dutch) 

 

Indien u zich moet terugtrekken uit het IBCLC®-examen waarvoor u zich hebt aangemeld 

en bent  toegelaten, en/of indien u bent verhinderd op het tijdstip waarop u het IBCLC-

examen gaat afleggen, moet u de IBLCE hiervan schriftelijk in kennis stellen vóór de 

bekendgemaakte deadlines. Doet u dit niet, dan komt u niet in aanmerking voor een 

gedeeltelijke restitutie van het betaalde examengeld. U kunt uw kennisgeving per post, e-

mail of fax sturen. Deze moet voor de genoemde deadlines door de IBLCE zijn ontvangen, 

zodat u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke restitutie. Zie de Kandidaat Informatie 

Gids of de Gids voor Hercertificeren voor informatie over de hoogte van de gedeeltelijke 

restitutie. In het onfortuinlijke en zeldzaam voorkomende geval dat de kandidaat overleden 

of terminaal ziek is, zal de IBLCE het volledige examengeld terugstorten. Als gevolg van de 

COVID-19-pandemie heeft de IBLCE in 2021 een volledige terugbetaling mogelijk 

gemaakt als er gedocumenteerde buitengewone omstandigheden zijn. Bezoek het 

Informatiecentrum voor COVID-19 van de IBLCE voor meer informatie over de 

mogelijkheden die in 2021 voor examenkandidaten beschikbaar zijn. 

 

Na de bekendgemaakte deadlines vindt er geen gedeeltelijke restitutie meer plaats aan 

kandidaten die zich terugtrekken uit of afzeggen voor het IBCLC-examen. Uitsluitend in 

het geval van buitengewone omstandigheden waarvoor schriftelijk bewijs wordt overlegd, 

zal de IBLCE een verzoek in behandeling nemen voor het overhevelen van het betaalde 

examengeld naar een toekomstig examen.  

 

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. Buitengewone omstandigheden zijn in 2021 ook onder meer COVID-19-

gerelateerde zorgen, zoals werkloosheid van de kandidaat en/of partner/echtgenoot, aan 

COVID-19 gerelateerde gezondheidsprobleem van de kandidaat of een direct familielid, 

en/of bezorgdheid vanwege COVID-19 om zich in het publiek te begeven. 
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Een verzoek tot overheveling is geen garantie dat het wordt toegewezen. Indien het wordt 

toegewezen, geeft de overheveling recht op één examen binnen het tijdsbestek van één 

jaar. Daarna dient de kandidaat zich opnieuw voor het examen aan te melden en te 

voldoen aan de op dat moment geldende eisen. 

 

Huidige IBCLC’s moeten goed nadenken over de gevolgen van het zich terugtrekken uit of 

afzeggen voor een examen. Als zij zich niet hercertificeren of geen uitstel wegens 

buitengewone omstandigheden ontvangen, vervalt hun certificering op 31 december. 

Uitsluitend in het geval van buitengewone omstandigheden waarvoor schriftelijk bewijs wordt 

overlegd, zal de IBLCE een verzoek tot overheveling van het examengeld naar een 

toekomstig examen en een verlenging van de certificering in behandeling nemen. 

 

Een verzoek tot overheveling van het examengeld en verlenging van de certificering met één 

jaar is geen garantie dat het wordt toegewezen. Om een verzoek in te kunnen dienen, dient u 

het aanmeldingsformulier voor het examen te hebben ingevuld en ingediend en het 

examengeld op of voor de bekendgemaakte deadlines te hebben betaald. Verder dient u te 

kunnen aantonen dat u in het afgelopen jaar ten minste 15 L-CERP-studiepunten hebt 

behaald. Tenslotte dient u schriftelijk bewijs van derden voor de buitengewone 

omstandigheid te overleggen. Indien de overheveling van het examengeld en de verlenging 

van de certificering worden toegewezen, dient de IBCLC het IBCLC-examen in het 

volgende jaar met goed gevolg af te leggen om de certificering te behouden; hercertificering 

op basis van CERP-studiepunten in het volgende jaar is niet mogelijk. 

 

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft de IBLCE in 2021 dit beleid gewijzigd om 

uitstel van betaling voor maximaal twee opeenvolgende jaren toe te staan en voor IBCLC’s 

een verlenging van de certificering voor maximaal twee opeenvolgende jaren mogelijk te 

maken met voor elk verzoek een bewijs van 15 L-CERP- studiepunten, die in het in het 

afgelopen jaar behaald zijn. Raadpleeg het Informatiecentrum voor COVID-19 van de 

IBLCE voor updates over mogelijkheden in 2021. 
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