
Attestatie de Vita 2020
Bewijs van in leven zijn 
Lebensbescheinigung 
Certificate of life
Certificat de vie
Fe de vida
Hayat belgesi

Wat kunt u met dit 
formulier?

Wat moet u doen?

Wij krijgen niet automatisch uw gegevens door vanuit de Basisregistratie personen (BRP). Daarom hebben we een 
Attestatie de Vita nodig, ofwel een bewijs van in leven zijn. Zo kunnen we controleren of u nog recht heeft op 
pensioen.

Laat dit formulier invullen door een officiële instantie. Dit is de plaatselijke overheid (bevolkingsregistratie), 
gemeente of een notaris. Stuur het ingevulde formulier terug.

Vragen? Hulp nodig? ( Bel onze afdeling Klanteninformatie. Het telefoonnummer is 0031 70 3 160 860. Bereikbaar op werkdagen 
van 08.00 tot 17.30 uur.

1.Naam 2.Geboortedatum 3.Persoonsnummer 4.Huidig adres 1. 
1.Name 2.Geburtsdatum 3.Identifikationsnummer 4.Aktuele adresse 2. 
1.Name 2.Date of birth 3.Personal identification number 4.Current address 3. 
1.Nom 2.Date de naissance 3.Numéro d'immatriculation 4.Adresse actuelle 4. 
1.Nombre 2.Feche de nacimiento 3.Número de la persona 4.Dirección actual
1.Adi-soyadi 2.Doum tarih 3.Kayit numaras 4.Ôu andaki adresi

1. Verklaring: in te vullen en te ondertekenen door een officiële instantie
Erklärung: bitte ausfüllen und von einer zuständigen behörde abzeichnen lassen 
Declaration: to be completed and signed by a competent authority
Attestation: à remplir et à signer par une autorité compétente
Declaracion: para ser cumplimentada firmada por una autoridad competence
Açiklama: Yetkili bir makam tarafindan doldurulup onaylanmasi gerekiyor

1.1  Is de bovengenoemde persoon nog in leven?
Ist die oben genannte person noch am leben?
Is the person mentioned above still alive?
Est-ce que la personne nommée au recto est encore en vie?
Está todavía con vida la persona mencionada en el anverso
Yukarida adi belirtilen ilgili kişi halen hayatta mi?

q

Ja
Ja
Yes
Oui
Si
Evet

q

Nee
Nein
No
Non
No
Hayir

1.2  Zo nee, stuurt u een overlijdensakte mee met dit formulier.
Wenn nicht, senden Sie uns eine Sterbeurkunde zusammen mit diesem 
Formular.
If not, please send a copy of the death certificate together with this form.
Si ce n’est pas le cas, envoyer un certificat de décès avec ce formulaire.
En caso negativo, envianos un certificado de defunción con este 
formulario.
Değilse, bu form ile ölüm raporunu gönderin.

2. Ondertekening
Unterschrift
Signature
Signature
Firma
Onaylama

2.1  Datum
Datum
Date
Date
Fecha
Tarih

2.2  Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit
Unterschrift und stempel der zuständigen behörde
Signature and stamp of the competent authority
Signature et chachet de l'autorité compétente
Firma y sello de la autoridad competente
Yetkili ve mühür makamin imzasi

U bent klaar met invullen.
Wat moet u doen? Mail dit formulier ingevuld en ondertekend naar klanteninformatie@bpmt.nl of stuur het per post op naar het volgende 

adres:

Pensioenfonds Metaal & Techniek
Postbus 30020
2500 GA Den Haag

BIJ082/01.20

Postbus 30020, 2500 GA Den Haag 
070 316 08 60
www.bpmt.nl


	Adres: 
	naam: 
	geboortedatum: 
	persoonsnummer: 
	1: Off
	dag2: 
	mnd2: 
	jaar2: 


