
Dienst juridische en consulaire zaken

Jacques de Lalaingstraat 8 - 14

1040 Brussel

Tel.: 02 - 787.18.00

Fax: 02 - 787.28.00

Toelichtingen bij de aanvraag tot

gezinshereniging

Gelieve bij uw aanvraag de hieronder vermelde documenten in het origineel (+ 2

copieën) over te leggen:

• een geldig nationaal paspoort;

• een geldige Belgische verblijfsvergunning;

• een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afgegeven door de Belgische

politieautoriteiten;

• en samenstelling van het gezin afgegeven door uw Belgische gemeente (niet

ouder dan 3 maanden);

• een internationale huwelijksakte indien het huwelijk in België gesloten is. Voor

huwelijksakten afgegeven door derde landen verdient het aanbeveling de visa-

afdeling te contacteren alvorens de aanvraag in te dienen;

• 2 biometrische pasfoto's (niet ouder dan 6 maanden);

• kosten: 60 EUR;

• een bewijs van ziektekostenverzekering voor Duitsland;

• indien de echtgeno(o)t(e) Duits staatsburger is: gelegaliseerde kopie of origineel

van het Duitse paspoort of identiteitskaart;

• indien de echtgeno(o)t(e) buitenlands staatsburger is: gelegaliseerde kopie of

origineel van het buitenlands paspoort en van de verblijfsvergunning voor

Duitsland;

• het bewijs van basiskennis van de Duitse taal;

Toelichting inzake het bewijs van basiskennis van de Duitse taal:

Na de fundamentele hervorming van de Duitse wet inzake het verblijf van vreemde-

lingen moeten buitenlandse echtgenoten die naar Duitsland willen verhuizen reeds bij

het indienen van de visumaanvraag een zekere basiskennis van de Duitse taal kunnen

aantonen, en wel om volgende reden: Zij worden geacht in Duitsland van begin af aan

tenminste in eenvoudig Duits te kunnen communiceren en zodoende aan het

maatschappelijke leven deelnemen. Het bewijs dat de echtgeno(o)t(e) zich tenminste in

eenvoudig Duits verstaanbaar kan maken dient reeds bij het indienen van de aanvraag

geleverd te worden.
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Bij visumaanvraag is het een vereiste dat de talenkennis aangetoond wordt door een

Europees taalcertificaat van niveau A1, behaald bij een naar ALTE-standaard

gecertificeerde aanbieder van dergelijke tests, die in zijn filiaal over uitgezonden

medewerkers beschikt. In België is dit momenteel mogelijk bij het Goethe-Institut

Brussel en via het TestDaF bij de Université Louvain-la-Neuve/Institut des Langues

Vivantes. Gelieve naar de data voor dergelijke taalexamens rechtstreeks bij de genoemde

aanbieders te informeren.

Goethe-Institut Brussel

Belliardstraat 58

1040 Brussel

Tel.: 0032 - 2 - 230 39 70

Fax: 0032 - 2 - 230 77 25

Homepage: http://www.goethe.de/bruessel

Université catholique de Louvain

Institut des Langues Vivantes

Traverse d'Esope 1

1348 Louvain-la-Neuve

Tel.: 0032 - 10 47 43 64

Fax: 0032 - 10 47 43 66

Homepage: http://www.ilv.ucl.ac.be

Taalcertificaten van andere aanbieders kunnen in de aanvraagprocedure voor een visum

niet erkend worden!

Uitzonderingen:

Als bij het persoonlijk indienen van de aanvraag blijkt dat de aanvra(a)g(st)er zonder

twijfel over de vereiste talenkennis Duits beschikt, is hiervoor geen speciaal bewijs

nodig.

Het taalcertificaat dient overigens niet overgelegd te worden:

– bij een aangetoond lichamelijk of geestelijk handicap

– bij echtgenoten/echtgenotes van hooggekwalificeerden, onderzoekers,

bedrijfsstichters alsook bij asielgerechtigden en erkende vluchtelingen volgens

de Vluchtelingenconventie van Genève, indien het huwelijk reeds vóór het

vertrek uit het land van herkomst bestaan heeft

– bij een duidelijk herkenbare geringe noodzaak voor integratie

– bij echtgenoten/echtgenotes van buitenlanders met de nationaliteit van Australië,

Israël, Japan, Canada, Republiek Korea, Nieuw-Zeeland of de VS.

De overlegging van een erkend taalcertificaat telt in een visumprocedure niet

automatisch als bewijs van taalbekwaamheid. Het bewijs van taalbekwaamheid dient

gecontroleerd te worden op echtheid; bij concrete aanwijzingen moet per individueel

geval ook de aannemelijkheid en de actualiteit ervan met het oog op het werkelijke

spraakvermogen van de aanvra(a)g(st)er geverifieerd worden.
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In individuele gevallen kan het nodig blijken nog andere dan de boven vermelde stukken

voor te leggen.

Aanvraag alléén op afspraak via het online-afsprakensysteem . 

Telefonische spreekuren: dinsdag en donderdag 14.00-15.00 uur.

De visa-afdeling is bereikbaar op de volgende rechtstreekse nummers:

 

tel.:     02 – 787.18.18

fax:     02 – 787.28.18

rk-115-di@bruessel.diplo.de
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