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Formulier voor het instellen van beroep: Geschiktheid en hercertificering 

De IBLCE® beoordeelt beroepen tegen negatieve beslissingen betreffende geschiktheid of hercertificering van 

IBCLC-gecertificeerden en kandidaten. Tegen een negatieve beslissing kan om de volgende redenen beroep 

worden aangetekend: 1) IBLCE heeft de criteria voor certificering of hercertificering niet juist toegepast, of 2) 

een feitelijke fout heeft invloed gehad op de betreffende beslissing. Tegen een gemiste deadline kan alleen 

beroep worden aangetekend op grond van gemotiveerde en geverifieerde buitengewone omstandigheden. 

Het beleid betreffende buitengewone omstandigheden van de IBLCE: Buitengewone omstandigheden 

betreffen alleen een ernstige ziekte of ernstig letsel van de kandidaat/gecertificeerde of van een naast 

familielid, het overlijden van een naast familielid, het optreden van een onvermijdelijke natuurramp, of 

veranderingen in verband met actieve militaire dienst. Buitengewone omstandigheden zijn onder meer 

COVID-19-gerelateerde zorgen, zoals werkloosheid van de kandidaat en/of partner/echtgenoot, COVID-

19-gezondheidsprobleem van kandidaat of direct familielid, en/of bezorgdheid om zich in het publiek te 

begeven vanwege COVID-19. 

 

Een gunstig resultaat van een beroep is ofwel 1) het doorschuiven van de examengeld naar een toekomstig 

examen dat met een gepaste kennisgeving is vastgesteld, ofwel 2) een verlenging van de certificering met één 

jaar. Als u beroep instelt tegen een geschiktheids- en hercertificeringsdeadline die, overeenkomstig het beleid 

voor verlengingsverzoeken zou resulteren in een verlenging van de certificering met één jaar, moet u een bewijs 

van 15 L-CERP'-studiepunten overleggen. 

 

Alle beroepen moeten binnen 30 dagen na de datum van de kennisgeving van ongeschiktheid bij de IBLCE 

worden ingediend. Dien samen met ondersteunende documentatie de hieronder aangegeven informatie in. 

 

Naam (in blokletters) 

 

 

 

IBLCE ID nummer (niet het L-nummer) 
        

 

Selecteer een van de onderstaanden: Initiële kandidaat  Hercertificering kandidaat 

 

Adres 

 

Telefoonnummer: 
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E-mailadres (de e-mail van uw IBLCE-account) 

 

 

 

Vereiste informatie en beroepsgronden: 

 

Geef de omstandigheden aan met betrekking tot uw ongeschiktheid, waardoor u beroep aantekent en geef het 

toepasselijke beleid aan (vermeld de naam van het beleid).  

 

Wat voor kennisgeving van ongeschiktheid heeft u ontvangen? Datum van kennisgeving: 

 

 

Geef de door u gemiste deadline op. (d.w.z. Aanvraagperiode, Hercertificering, enz.) Datum van gemiste deadline 

 

 

U kunt het beleid vinden in de Kandidaat Informatie Gids en de Gids voor Hercertificeren op de IBCLC-

informatiepagina (Vink alles aan wat van toepassing is): 

 

De IBLCE heeft de criteria voor certificering of hercertificering niet juist toegepast  

 Geef de criteria aan die naar uw mening niet juist zijn toegepast: 

Een feitelijke fout heeft invloed gehad op de betreffende beslissing 

 Geef de vermeende feitelijke fout aan: 

Een gemiste deadline op grond van een buitengewone omstandigheid 

Geef de vermeende Buitengewone omstandigheid aan (overeenkomstig het beleid betreffende 

Buitengewone omstandigheden van de IBLCE, zoals hierboven vermeld): 

 

 

Geef een specifieke feitelijke basis voor het beroep: 

https://iblce.org/dutch-2/
https://iblce.org/dutch-2/
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Upload en indienen 

 

Ondersteunende documentatie 

 

Elk beroep moet ondersteunende documentatie bevatten Als u beroep instelt tegen een geschiktheids- en 

hercertificeringsdeadline die, overeenkomstig het beleid voor verlengingsverzoeken zou resulteren in een 

verlenging van de certificering met één jaar, moet u een bewijs van 15 L-CERP'-studiepunten overleggen. 

Geef het type ondersteunende documentatie aan: 

 

Voltooiing van de vereisten van de IBLCE (bijv. diploma’s van voltooiing van educatie) 

Buitengewone omstandigheden (moet documentatie van derden zijn) 

Andere documentatie ter ondersteuning van het beroep 

 

Vermeld in chronologische volgorde de ondersteunende documenten die u verstrekt met een korte beschrijving van 

elk document: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Algemene voorwaarden: Door ondertekening van dit formulier erken en begrijp ik dat de beslissing van 

de Beroepscommissie van de IBLCE definitief en vertrouwelijk is. Ik verklaar dat naar mijn beste 

kennis en overtuiging, alle informatie in het bovenstaande formulier volledig en nauwkeurig is. Ik erken 

verder dat een gunstig resultaat van het beroep op grond van de gronden van het beroep, leidt tot het 

doorschuiven van het examengeld naar een toekomstig examen dat met een gepaste kennisgeving is 

vastgesteld, of tot een verlenging van de certificering met één jaar. 

 

 

Handtekening Datum 

 

 

Voor het indienen van uw beroep bij de beroepscommissie van de IBLCE, moet u het ingevulde 

beroepsformulier met de ondersteunende documentatie uploaden naar de volgende link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u vragen heeft over dit beroepsproces, neem dan contact op met uw regionale vestiging.  De contactgegevens 

kunnen hier worden gevonden: https://iblce.org/contact-2/  

 

https://iblce.sharefile.com/share/filedrop/dxf89121-b8ef-4df7-bcc8-6517507ee786
https://iblce.org/contact-2/
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