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IBCLC-ex-actieve status 
IBCLC Retired Status (Dutch) 

 

Bent u op zoek naar een manier om nadat u niet meer als IBCLC actief met toch met de deze 

gemeenschap verbonden te blijven? De IBCLC-ex-actieve status is vanaf 2021 een nieuwe 

aanduiding waarmee ex-actieve IBCLC’s verbonden kunnen blijven met de IBLCE en vormt een 

erkenning van hun dienstjaren als IBCLC. 

Informatie over de IBCLC-ex-actieve status 

• De bedoeling van deze status is erkenning en is bedoeld voor degenen die niet langer een 

actieve IBCLC-beroepsbeoefenaar zijn en niet van plan zijn om dit beroep weer te gaan 

uitoefenen. 

• Gepensioneerde IBCLC’s kunnen IBLCE-briefings en relevante communicatie blijven 

ontvangen. 

• Deze status wordt tegen een eenmalige vergoeding vijf jaar lang toegekend. Gedurende 

deze vijf jaar kan men het beroep van IBCLC niet uitoefenen. 

• U mag “Gepensioneerde IBCLC” gebruiken in uw cv of op een visitekaartje onder uw 

naam en beroep, maar niet direct na uw naam of handtekening.  

 

U kunt het bijvoorbeeld als volgt 

gebruiken: 

Uw naam 

Ex-actieve IBCLC 

Maar NIET: 

Uw naam, ex-actieve IBCLC 

 

 

• Deze status van maximaal vijf jaar kan niet worden verlengd. Nadat u de IBCLC-ex-

actieve status hebt gehad, kunt u uw IBCLC-certificering of de IBCLC-ex-actieve status 

niet terugkrijgen of nogmaals aanvragen. 

• De IBCLC-ex-actieve status is bedoeld voor IBCLC’s die als gecertificeerde goed 

bekend stonden, niet meer gecertificeerd zijn en ermee instemmen zich te houden aan de 

Gedragscode voor IBCLC’s. 

http://www.iblce.org/
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• Houd er rekening mee dat dit niet voor het beoefenen van IBCLC's is en buiten de 

reikwijdte van het IBCLC-programma valt dat is geaccrediteerd door de National 

Commission of Certifying Agencies. 

• Lees hieronder meer over het aanvragen van deze nieuwe status. 

 

 

Aanvragen van de IBCLC-ex-actieve status  

Voor voormalige IBCLC’s die tot niet langer dan 10 jaar geleden een certificering hadden 

Met ingang van 2021 krijgen voormalige IBCLC’s, waarvan de certificering al is verlopen de 

mogelijkheid om deze nieuwe status aan te vragen. Deze status is tot 30 september 2022 

beschikbaar voor degenen waarvan de certificering tussen 2010 en 2020 is verlopen. Aanvragen 

zijn nu open tot 30 september 2022.  

IBCLC's waarvan de certificering tussen 2010 en 2020 is verlopen, zijn hier van toepassing. 

Voor IBCLC's die momenteel gecertificeerd zijn 

Vanaf 2021 moeten IBCLC’s de IBCLC-ex-actieve status aanvragen in het jaar dat hun 

certificering afloopt. 

 

Aanvragen voor huidige IBCLC's en IBCLC's waarvan de certificering is verlopen of verlopen 

sinds 1 januari 2021 (eenmalige beperkte uitzondering tot 30 september 2022) zijn nu open tot 

30 september 2022. 

 

Huidige IBCLC's, solliciteer hier. 

 

Aanmeldingskosten 
 

Er geldt een eenmalige vergoeding voor de IBCLC-ex-actieve status, die verschuldigd is bij het 

indienen van uw aanvraag: 

• U.S. $75 voor niveau 1-landen 

• U.S. $50 voor niveau 2-landen 

• U.S. $25 voor niveau 3-landen 

 

 

 

 

http://www.iblce.org/
https://amsiblce.wufoo.com/forms/aanvragen-gepensioneerde-status-verlopen-20102020/
https://amsiblce.wufoo.com/forms/aanvragen-gepensioneerde-status-huidig-en-verlopen/

