
 

Per: maart 2018          Nota: Openen van een geblokkeerde rekening (Eröffnung Sperrkonto - NL) 

blz. 1 van 2 

Afdeling Juridische en Consulaire 

Zaken 

Jacques de Lalaingstraat 8-14 

B - 1040 Brussel 

Tel.: (0032) - (0)2 - 787 18 00 

Fax: (0032) - (0)2 - 787 28 00 

E-mail: info@bruessel.diplo.de 
 
Openingstijden van de dienst Consulaire 
Zaken van de ambassade: 
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00u 

Woensdag bijkomend 14.30 - 16.00u 
 

 
 
 

 
 

Openen van een geblokkeerde rekening (Sperrkonto) 
in het kader van een visumprocedure 

 

  
 

Om via een geblokkeerde rekening te kunnen aantonen dat de financiering van uw verblijf 

in de Bondsrepubliek gewaarborgd is, kunt u zich tot elke bank in Duitsland wenden. De 

meeste banken vereisen dat vóór het openen van een geblokkeerde rekening bij hun al 

een rekening bestaat.  

 

De enige door de ambassade gekende bank die dit niet vereist is de Deutsche Bank. 

Voor het openen van een geblokkeerde rekening is het niet nodig om zich naar Duitsland 

te begeven. Gelieve daarvoor zoals op de internetpagina’s beschreven te werk te gaan. 

 

Daarnaast begeleidt de firma Fintiba (www.fintiba.com) buitenlandse studenten met be-

hulp van een app op weg naar een studie in Duitsland en biedt hen vandaar ook de ope-

ning van een geblokkeerde rekening bij Sutor Bank Hamburg aan. 

 

Bovendien bestaat er nu ook de mogelijkheid om op de internetpagina www.x-patrio.com 

een geblokkeerde rekening digitaal te openen. X-Patrio is een gemeenschappelijk plat-

form van de ziekteverzekeringskassa Techniker Krankenkasse, de beheermaatschappij 

ECO-Escrow en de Deutsche Bank. 

 

Gelieve een van de drie genoemde opties te kiezen. 

 

 

Gelieve voorts het nodige bedrag op de geopende rekening over te maken (momenteel 

720,00€ per maand voor één jaar, dus in totaal 8.640,00€) en lever de ambassade het 

bewijs hiervan. 

 

Het bewijs voor voldoende financiële middelen tijdens een verblijf in Duitsland zal pas 
vóór de afgifte van het visum moeten worden ingediend; bij de indiening van de visum-
aanvraag is dit nog niet verplicht. 
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Telefonische spreekuren van de visa-afdeling: dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 
15.00 uur.  
 
De visa-afdeling is bereikbaar op de volgende rechtstreekse nummers: 
 
tel.: 02 – 787.18.18 
fax: 02 – 787.28.18 
e-mail: rk-115-di@bruessel.diplo.de 
 
 

 

Deze nota wordt regelmatig bijgewerkt, maar maakt geen aanspraak op volledigheid. 
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