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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/Huwelijksvisum 

 

In het kader van de visumaanvraag moeten de volgende documenten altijd als origineel (+ 2 

kopieën) worden ingediend: 

• Ingevuld aanvraagformulier (zie website) 

• Geldige nationale reispas 

• Geldige Belgische verblijfsvergunning 

• Een geldig inschrijvingsbewijs uitgereikt door de Belgische autoriteiten met de 

gegevens van het gezin (attest gezinssamenstelling) 

• Huwelijksakte 

- In geval van huwelijk in België: meertalige en eentalige akte. De huwelijksakte 

mag niet ouder zijn dan drie maanden. 

- Huwelijksakten uit andere landen: zie opmerkingen over akten op p. 2. Indien u 

in het bezit van een religieuze huwelijksakte bent, gelieve deze dan ook in te 

dienen.  

• Indien u of uw echtgenoot gescheiden zijn: echtscheidingsvonnis dat in kracht van 

gewijsde is getreden. Zie ook p. 2. Indien van toepassing: herkenning van de 

echtscheiding door de Duitse autoriteiten  

• Recent bewijs van inschrijving van de echtgenoot in Duitsland 

• Indien de echtgenoot Duitser is of onderdaan van een lidstaat van de EU: origineel 

of eensluidend afschrift van de identiteitskaart 

• Indien de echtgenoot de nationaliteit van een ander land bezit: origineel of 

eensluidend afschrift van de reispas en de verblijfsergunning 

• U bent nog niet gehuwd: in plaats van de huwelijksakte, het bewijs van registratie 

van het huwelijk bij de Duitse dienst burgerlijke stand  

• Bewijs van basiskennis van de Duitse taal door een certificaat A1 uitgereikt door een 

testinstituut dat door ALTE
1
 werd gecertificeerd. Uitzonderingen zie p. 3.  

• 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) 

                                                           
1
 Association of Language Testers in Europe 
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• Vergoeding ten bedrage van € 75,00 (contant of met kredietkaart Visa of Mastercard, 

geen Bancontact) 

 

 

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 online-

reservatiesysteem. Voor elk verder gezinslid moet een aparte afspraak gemaakt worden. 

Gelieve in dat geval ook de informatiefiches voor “gezinshereniging van een kind naar zijn 

ouders/van een ouder naar zijn kind” 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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Bijlage: Vrijstelling van het bewijs van eenvoudige kennis van de Duitse taal 

De wet voorziet uitzonderingen op de noodzakelijkheid van het bewijs van eenvoudige 

kennis van de Duitse taal: 

 

a) uitzonderingen gerechtvaardigd in de persoon van de aanvrager: 

- Als de Duitse taalvaardigheden duidelijk zijn (= tijdens het indienen van de aanvraag 

aan het loket duidelijke kennis van de Duitse taal) 

- Bij afgestudeerden met positieve vooruitzichten op werk en integratie  

- Als het verblijf in Duitsland slechts tijdelijk is gepland  

- Bij terugkeer naar Duitsland, indien de aanvrager dus al eerder met een permanente 

verblijfstitel op basis van de verblijfswet in Duitsland verbleef  

- Indien hij/zij als gevolg van een lichamelijke, geestelijke of psychische ziekte of 

aandoening langdurig niet in staat is een vreemde taal te leren 

 

b) uitzonderingen gerechtvaardigd in de referentiepersoon of de ouder van de aanvrager: 

- Indien de in Duitsland wonende echtgenoot onderdaan van Australië, Groot-

Brittannië, Israël, Japan, Canada, de Republiek van Korea, Nieuw-Zeeland of de 

Verenigde Staten van Amerika is of in Duitsland recht op vrij verkeer van personen 

geniet, d.w.z. onderdaan is van een lidstaat van de EU (met uitzondering van 

Duitsland) of van de EER-staten Noorwegen, IJsland en Liechtenstein of van 

Zwitserland  

- In het geval van gezinshereniging met vakmannen, onderzoekers en zelfstandigen, 

indien de echtgenoot in het bezit is van een Europese Blauwe kaart, een ICT-kaart, 

een mobiele ICT-kaart of een verblijfsvergunning voor bepaalde onderzoekers (§ 18b 

lid 2  verblijfswet (Blauwe kaart EU), § 19 verblijfswet (ICT-kaart), § 19b verblijfswet 

(mobiele ICT-kaart), § 18d verblijfswet (onderzoekers), § 18f verblijfswet (mobiele 

onderzoekers)),  

- Bij gezinshereniging op basis van § 18c lid 3 verblijfswet (hooggekwalificeerde) of § 

21 verblijfswet (zelfstandige), indien het huwelijk reeds bestond toen de 

referentiepersoon zijn of haar levensmiddelpunt naar Duitsland verplaatste,  

- Indien de referentiepersoon houder was van een verblijfsvergunning op basis van 

§18d verblijfswet (onderzoekers) onmiddellijk voorafgaand aan de afgifte van een 

vestigingsvergunning of een vergunning voor permanent verblijf in de EU  

- Bij gezinshereniging met een begunstigde van bescherming indien het huwelijk reeds 

bestond toen hij/zij zijn of haar levensmiddelpunt naar Duitsland verplaatste  

-  

Een uitzondering wordt ook gemaakt indien het wegens bijzondere omstandigheden van het 

individuele geval voor de echtgenoot niet mogelijk of redelijk is zich in te spannen om een 

eenvoudige kennis van het Duits te verwerven alvorens het land binnen te komen.  

Indien u van mening bent dat een dergelijke uitzondering op u van toepassing is, moet u bij 

de indiening van de aanvraag het bestaan van de relevante reden voor deze uitzondering 

aantonen.  
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Als u niet zeker weet of een van deze uitzonderingen op u van toepassing is, of welke 

documenten vereist zijn als bewijs, neem dan contact met ons op via rk-115-

di@bruessel.diplo.de. 

 

Gedetailleerde informatie over Duitse taalkennis is te vinden op de deze website: BAMF. 


