Afdeling Juridische en Consulaire Zaken
Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland
Jacques de Lalaingstraat 8 - 14
1040 Brüssel
Tel.: 02 - 787.18.00
Fax: 02 - 787.28.00

Gezinshereniging van kinderen met één ouder/
ouder met kind

In het kader van de visumaanvraag moeten de volgende documenten altijd als origineel (+ 2
kopieën) worden ingediend:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ingevuld aanvraagformulier (zie website), in het geval van minderjarige aanvragers,
te ondertekenen door de ouders die het ouderlijk gezag over het kind hebben
Geldige nationale reispas
Geldige Belgische verblijfsvergunning
Geldig inschrijvingsbewijs uitgereikt door de Belgische autoriteiten met de gegevens
van het gezin (attest gezinssamenstelling)
Geboorteakte
- Bij geboorte in België: meertalige en eentalige akte. De akte mag niet ouder zijn
dan drie maanden.
- geboorteakten uit andere landen: zie opmerkingen over akten op p. 2.
Huwelijksakte van de ouders of erkenning van het vaderschap, zie p. 2
Indien van toepassing: gerechtelijke beslissing over de voogdij (b. v. voogdij- of
echtscheidingsvonnis), zie p. 2
Enkel van toepassing bij aanvraag van het kind: Indien in geval van gezamenlijk
ouderlijk gezag, de andere ouder niet met het kind naar Duitsland verhuist,
verklaring van instemming, zie p. 3
Recent certificaat van inschrijving van de persoon in Duitsland
Indien de persoon in Duitsland Duitser of EU-burger is: origineel of eensluidend
afschrift van de identiteitskaart
Indien de persoon in Duitsland de nationaliteit van een ander land bezit: origineel of
eensluidend afschrift van de reispas en de identiteitskaart
Bewijs van ziekteverzekering (bevestiging van opname in het stelsel van
gezinsverzekering en bewijs van verzekering voor de tussenperiode)
2 biometrische foto‘s (niet ouder dan 6 maanden)
Vergoeding ten bedrage van € 75,00, voor personen tot 17 jaar € 37,50 (contant of
met kredietkaart Visa of Mastercard, geen Bancontact)
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Gelieve ervoor te zorgen dat de documenten volledig zijn! Onvolledige aanvragen kunnen
leiden tot afwijzing van de visumaanvraag. Alle documenten die niet in het Duits, Frans,
Engels of Nederlands of als meertalig document zijn uitgereikt, moeten naar het Duits
worden vertaald.. In het geval van buitenlandse aktes kan een legalisatie of apostillering
noodzakelijk zijn. Informatie hierover vindt u op de website van de Duitse ambassade van
het land waar de akte werd uitgereikt. In sommige gevallen kan het indienen van
aanvullende documenten verlangd worden.

De aanvraag is enkel mogelijk na voorafgaande boeking van een afspraak via het onlinereservatiesysteem. Voor elk verder gezinslid moet een aparte afspraak gemaakt worden.
Gelieve in dat geval ook de informatiefiches voor “gezinshereniging/huwelijksvisum”
aandachtig te lezen.

Telefonisch spreekuur: op dinsdag en donderdag van 14:00 tot 15:00 uur.
De visa-afdeling is bereikbaar via:
tel.: 02-787.18.18
fax.: 02-787.28.18
e-mail: rk-115-di@bruessel.diplo.de

Verantwoordelijkheid: Alle informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de bevindingen
en beoordelingen van de ambassade op het moment van het schrijven ervan. Er kan echter
geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid, voornamelijk ten aanzien
van wijzingen die in de tussentijd zijn opgetreden.
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Verklaring van instemming1
Met de visumaanvraag voor langdurig verblijf in Duitsland en met het langdurig
verblijf achteraf in Duitsland van mijn hieronder vermeld kind:
voornaam: _______________________________________________________
naam: ______________________________________________________
geboortedatum: ___________________________________________________
momenteel woonachtig te:
_______________________________________________
________________________________________________________________
ga ik
voornaam: _______________________________________________________
naam: _______________________________________________________
geboortedatum: ___________________________________________________
moeder/vader/andere persoon met voogdij (gelieve te schrappen wat niet van
toepassing is)

(bewijzende documenten bijvoegen)
geïdentificeerd door reispas/identiteitskaart nr. _______________________
geldig tot_________________________________________________________
akkoord.

___________________________
plaats, datum

_____________________________
handtekening

1

De verklaring moet worden afgelegd door de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent en die niet met
het kind naar Duitsland gaat. Ze kan op de ambassade worden ondertekend wanneer de
visumaanvraag wordt ingediend. Een andere mogelijkheid is dat de handtekening wordt
gewaarmerkt door de gemeente of een notaris.
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