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Verklaring van in leven zijn
Keulen, oktober 2018
Geachte mevrouw, geachte heer,
Wij hebben bij deze brief het formulier 'Verklaring van in leven zijn' bijgevoegd.
Stuur ons het ingevulde formulier alstublieft voor 31-01-2019 terug,
•

per post
of

•

per e-mail

Wij sturen u graag een ontvangstbevestiging per post op (ook als u ons het formulier
per e-mail opstuurt).
Mocht u ons de verklaring van in leven na 22-10-2018 hebben toegestuurd, hoeft u niet
nog een verklaring in te dienen.

Hartelijke groeten uit Keulen

Bezoekadres:
Kantoor van de Conterganstichting
51103 Keulen, Erna Scheffler Str. 3
Service-tijden: Maandag t/m vrijdag 07.30 - 16.00 uur
E-mail geschaeftsstelle@contergan.bund.de

Telefoon: 0221 3673-3673
Telefax: 0221 3673-3636
Internet: www.contergan-infoportal.de

Conterganstiftung für behinderte
Menschen
Von-Gablenz-Str. 2 - 6
50679 Köln

Identiteitsbewijs / verklaring van in leven zijn
Bevestigd door het Einwohnermeldeamt/Bürgeramt/Bürgerbüro (kosteloos, aangezien dit voor
pensioendoeleinden is) (bevolkingsregister).

Hiermee wordt bevestigd dat dhr/mevr.
Achternaam:

……………………………………………………………..…….

Meisjesnaam:

……………………………………………………………..…….

Voornaam:

……………………………………………………………..…….

Geboortedatum:

……………………………………………………………..…….

Geboorteland:

……………………………………………………………..…….

Nationaliteit: .............................................................................................
woonachtig te:

…………………………………………………………..…….....
……………………………………………………………..……..
……………………………………………………………..……..

zich persoonlijk heeft voorgesteld.
De betaling van het pensioen van de Conterganstichting voor mensen met een
beperking heeft als voorwaarde, dat de gerechtigde leeft.
(§§ 12, 13 lid 2 en 3 van de Conterganstichtingswet - ContStifG )

.........................................
Dienstzegel

(Plaats, datum)
(bevolkingsregister, burgerlijke stand))

…...............................................................
(Einwohnermeldeamt / Bürgeramt / Bürgerbüro

Bezoekadres:
van het
kantoor van de Conterganstiftung
51103 Köln, Erna-Scheffler-Str. 3
Servicetijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 16.00 uur

Telefoon:
Telefax:

E-mail geschaeftsstelle@contergan.bund.de

Internet: www.contergan-infoportal.de

+ 49 (0)221 3673-3673
+49 (0)221 3673-3636

Informatieblad 'Verklaring van in leven zijn'

Verklaring van in leven zijn
De medewerksters en medewerkers van het
Einwohnermeldeamt/Bürgeramt/Bürgerbüro (bevolkingsregister, burgerlijke stand)
bevestigen dat u persoonlijk bent verschenen.

Informatie voor de medewerksters/medewerkers van de desbetreffende
instanties:
Wij willen uw medewerksters/medewerkers vragen, de Conterganstichting voor mensen
met een beperking in het kader van de wederzijdse bijstand te ondersteunen.
▌ §§ 4, 5 Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG (administratiefrechtelijke procedure)

Vul het onderhavige identiteitsbewijs alstublieft volledig in. Voorzie dit met uw
dienststempel en uw handtekening.
Vergelijk het adres alstublieft het een geldig paspoort of een ander identiteitsdocument.

Als alternatief accepteren wij bij persoonlijk verschijnen een bevestiging van
aanmelding of een uittreksel uit de burgerlijke stand.
▌ § 18 lid 1 Bundesmeldegesetz - BMG (Duitse variant Wet Basisregistratie

Persoonsgegevens - BPR)

Informatie voor u als betrokkene:
Het uittreksel uit de burgerlijke stand of een bevestiging van aanmelding wordt
overhandigd, las u persoonlijk en met een geldig identiteitsbewijs verschijnt.

Conterganstichtig voor mensen met een beperking

Pagina 1 van 2

Bezoekadres:

E-mail: beratung@contergan.bund.de

51103 Keulen, Erna-Scheffler-Str. 3

(Algemene aanvragen)

Postadres:

Telefoon: +49 221 3673-3673

50679 Keulen, Von-Gablenz-Str. 2-6 Telefax: +49 221 3673-3636

E-mail: geschaeftsstelle@contergan.bund.de
(Individuele aanvragen)

Uitzonderingen in het binnenland (voorbeeldige betaling)

Een bewijs van uw huisarts kunnen wij voor geldig aanzien als:
▌ U bedlegerig ziek bent.
▌ Het voor u aansprakelijke Einwohnermeldeamt/Bürgeramt/Bürgerbüro

(bevolkingsregister) geen voor mindervaliden geschikte ingang bezit.
Uitzonderingen in het buitenland - als geen Duitse ambassade of geen Duits
consulaat bereikbaar is - (voorbeeldige betaling)
▌ Brazilië: Bureau voor de kiezerregistratie
▌ Groot-Brittannië en Ierland: Notaris
▌ Nederland: als grensganger het nabijgelegen

Einwohnermeldeamt/Bürgeramt/Bürgerbüro (bevolkingsregister)
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