Dossier Visum Thailand 2016

Disclaimer. Het dossier is gebaseerd op bestaande regelgeving.
De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid wanneer hiervan in de praktijk wordt afgeweken.

DOSSIER VISUM THAILAND – VOLLEDIGE VERSIE

INLEIDING
Op Thailandblog duiken regelmatig vragen op over Thaise visums. Ronny Mergits (alias
RonnyLatPhrao) vond dit een goede reden om er een dossier over samen te stellen
Dit dossier is enerzijds bedoeld voor Nederlanders en Belgen die naar Thailand gaan als
vakantieganger en er relatief kort verblijven, en anderzijds voor gepensioneerden of gehuwden met
een Thai, die een langer verblijf voor ogen hebben. Visums voor studie, stagelopen, vrijwilligerswerk,
en werken in het algemeen, worden slechts beperkt behandeld. Gezien de dikwijls specifieke eisen,
adviseren wij u daarvoor in contact te treden met de Thaise ambassade of consulaat.
We beginnen het Dossier met een overzicht van de voor u belangrijkste visumsoorten, met duur en
hoofdvoorwaarden. In een oogopslag kunt u daarin een visum vinden dat voor u geschikt is. Achttien
veel gestelde vragen worden aansluitende kort beantwoord. In de uitvoerige bijlage worden de
details behandeld.
In het Dossier (of in een reactie op een vraag) zal u soms kunnen lezen “de verlenging van een Visa
Exemption, of de verlenging van een Tourist Visa, of de verlenging van een Non-immigrant Visa”.
Dit is niet geheel correct, want een visum kan je niet verlengen. Enkel de verblijfsperiode die je met
dat visum hebt bekomen kan je verlengen.
“De verlenging van een Visa Exemption, Tourist Visa of Non-immigrant Visa” wordt enkel gebruikt
om duidelijk te maken welk visum het juist betreft, maar u moet het lezen als de verblijfsperiode die
met dat visa werd bekomen.
Voor verreweg de meesten van u niet relevant, maar we melden volledigheidshalve dat we ook
weinig of geen aandacht besteden aan de visumperikelen van Digital Nomads en vergelijkbare
groepen van mensen die vrijwel continu (‘back-to-back’ = aansluitend) een visumverlenging of
soortgelijk nodig hebben. Deze groepen weten wat hiermee wordt bedoeld. Voor hen is
www.thaivisa.com een goede website met veel tips.
Voor het aanvragen van een Thais visum moet u naar een Thaise ambassade of consulaat. Voor
verlenging van uw visum (en andere zaken; het wordt verderop uitgelegd) moet u naar een
Immigratiekantoor in Thailand. Alhoewel er officiële wetten, regels en voorschriften zijn, komt het
helaas nogal eens voor dat een consulaire post of Immigratiekantoor zijn eigen uitleg hanteert,
waardoor additioneel materiaal aan u kan worden gevraagd. Ook heeft elke beambte het recht
bijkomende eisen te stellen indien deze dit nodig acht.
Houd er altijd rekening mee dat de beambte die u helpt (nog) niet goed op de hoogte kan zijn van
alle nieuwe regels. Dit kan nare gevolgen hebben, en daar is vaak weinig aan te doen. Op grote
kantoren (zoals bv in Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai) is men meer ervaren dan op kleinere
kantoren waar Engels vaak al een heel groot probleem is. Wees vriendelijk en respectvol, want dat
zijn altijd belangrijke voorwaarden voor succes.
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Dit dossier bevat ook wat materiaal dat specifiek van toepassing is in Pattaya; dat wordt dan expliciet
vermeld. In een volgende uitgave zullen ook ander immigratiekantoren aan bod komen.
Opmerking : Dit dossier is gebaseerd op bestaande regelgeving. Thailandblog aanvaardt geen
verantwoordelijkheid wanneer hiervan in de praktijk wordt afgeweken.
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VISUMREGELS & PROCEDURES ZIJN RECENT GEWIJZIGD EN ZULLEN VERDER WIJZIGEN.
Misbruik, of op zijn minst oneigenlijk gebruik, van Thaise visumregels heeft het Immigratie Bureau
ertoe bewogen om immigratieregels te heroverwegen en te wijzigen. Voor de goede orde: deze
aanpak heeft geen nadelige gevolgen voor de meeste Nederlanders en Belgen die hier verblijven als
toerist, of die hier wonen.
Vooral buitenlanders die hier werken zonder een juist visum, of zonder werkvergunning, zijn het
doelwit van de strengere controles. Ook de redelijk grote groep buitenlanders die lang in Thailand
‘toeristisch’ verblijft zonder een juist visum is een doelwit. Immers, deze groep maakt veelvuldig
gebruik van de Visa Exemption regeling (door elke 15 of 30 dagen het land uit te gaan), of door het
‘back-to-back’ (= aansluitend) aanvragen van een Tourist Visa in vooral omringende landen, of door
oneigenlijk gebruik te maken van een studievisum.
Een andere groep is lang hier, maar nog te jong (onder de 50), of met onvoldoende inkomen voor
een ‘Retirement Visa’, of ook niet getrouwd met een Thai, waardoor ook een ‘Thai Women Visa’
onbereikbaar is.
Weer anderen zijn hier met een verlopen visum. Zij zijn daarmee in ‘overstay’, en sommigen daarvan
al voor een lange periode (kon, ongeacht de periode, worden afgekocht met een boete van
maximum 20.000 Baht). En dan is er ook nog de categorie die zich weinig van regels aantrekt, en
dacht met wat geld daarmee weg te kunnen komen, maar dat wordt steeds moeilijker door
verscherpt toezicht en toenemende automatisering.
Aan deze zaken wordt geleidelijk een eind gemaakt. Inmiddels is het volgende bekend:
1. De regels voor een studievisum (Non-Immigrant Visa ED) werden al fors verzwaard in 2013.
2. Bij grensposten is het vrijwel onmogelijk om een nieuwe (aansluitende) Visa Exemption-periode
te verkrijgen. Via een internationale luchthaven kan het nog, maar ook daar zijn er beperkingen.
3. Het aansluitend aanvragen van een nieuw Tourist Visa in dezelfde Ambassade of Consulaat is
aanzienlijk moeilijker geworden.
4. Op een overstay van meer dan 90 dagen gelden vanaf 20 maart 2016 zeer zware sancties.
Er zijn ook lichtpunten:
5. Sinds augustus 2014 kan voor een Visa Exemption, bij Immigratie, een eenmalige verlenging van
30 dagen worden verkregen.
6. In november 2015 werd het Multi Entry Tourist Visum (METV) ingevoerd.
7. De 90-dagen-adresmelding kan nu ook online, en wordt op de Immigratiekantoren ook geleidelijk
aan geautomatiseerd.
8. Het Immigratie Bureau is doende om zeker te stellen dat de nieuwe regels worden
gestandaardiseerd, en bij alle Immigratie checkpoints (= grensposten, luchthavens, etc.) uniform
worden toegepast. (Hopelijk worden Thaise ambassades, consulaten en
luchtvaartmaatschappijen daarbij niet vergeten...!)
Nieuwe regelgeving als gepubliceerd tot en met december 2015 is verwerkt in dit dossier, maar er is
nog meer in petto, inclusief verfijningen van nieuwe regels. Inmiddels hebben de autoriteiten zich
gerealiseerd dat de nieuwe beperkingen tot grote problemen leiden voor bv buitenlandse leraren en
reisgidsen. In 2014 zei NCPO Generaal Prayuth (nu: premier) daarover ‘dat het Immigratie Bureau
soepel moet optreden, en dat dit probleem op een andere manier moet worden geregeld.’ Voorlopig
kunnen deze buitenlanders zich laten registreren bij Immigratie. Uiteraard is deze reactie gebaseerd
op een regen van klachten van opleidingsinstituten en touroperators die hun business in gevaar zien.
Beide groepen zijn krachtige lobbies! Buitenlandse ‘reisgidsen’ zijn het eerst aan het bod!
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Tot slot: De laatste tijd is er veel beweging geweest rond de visumregelgeving. Laat u hierdoor echter
niet ontmoedigen. Men wil niets meer dan dat iedereen een visum bezit dat in overeenstemming is
met het doel en duur van zijn/haar verblijf. Zolang u zich daaraan houdt, hoeft u zich geen zorgen te
maken.
Probeer niet om er de kantjes van af te lopen, of ingewikkelde combinaties uit te dokteren die
volgens uw mening ook mogelijk zijn om zodoende enkele Euro’s of Bahts te besparen. Bedenk dat
uiteindelijk niet u beslist over de verblijfsduur, maar de Immigratiebeambte, en die kan het wel eens
helemaal anders zien.
De gevolgen voor u kunnen uiterst onaangenaam zijn.
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WAT IS HET BESTE VISUM VOOR U ?
De voor u beste mogelijkheid hangt af van het reisdoel, reisduur en uw persoonlijke omstandigheden
& wensen:


Voor korte duur (tot 30 dagen) is de Visa Exemption regeling geschikt. Deze periode kan eenmalig
worden verlengd met 30 dagen zonder Thailand te verlaten (bij Immigratie; 1900 Baht).
Borderruns uitvoeren “back-to-back” om een nieuwe Visa Exemption te krijgen kan in principe,
want wettelijk is er niets dat dit verbied. Echter, in de praktijk zal bij grensposten over land een
nieuwe verblijfsperiode vrijwel zeker worden geweigerd, en ook op luchthavens is het meestal
beperkt tot 3 per 6 maanden of 6 op jaarbasis. Maakt u toch gebruik van een borderrun(visarun)
om een nieuwe Visa Exemption te verkrijgen, blijf dan tenminste 1 dag in het andere land.
Advies: Als u langere tijd in Thailand wilt verblijven, schaf dan vooraf een visum aan dat in
overeenstemming is met het de duur en het doel van uw verblijf. Dit voorkomt onaangename
verrassingen. Wat gisteren misschien nog kon, is vandaag misschien anders.



Gebruik voor langer verblijf een Tourist Visa. Met een Multiple Entry kunt u met 3 borderruns +
een verlenging van 30 dagen (laatste periode), in theorie, tot bijna 9 maanden in Thailand
verblijven; zie de tip bij hoofdstuk 8-B), of een Non-Immigrant O Visa, u moet 50 jaar of ouder zijn
en met een Multiple entry kan je in theorie 15 maanden overbruggen (inclusief de borderruns).
Een Non-Immigrant O-A Visa kan ook, maar heeft hogere eisen (in theorie is een verblijf van
maximaal 24 maanden mogelijk, inclusief een borderrun net voor het einde van de
geldigheidsperiode; zie hoofdstuk 8-C).



Een Tourist Visa en een Non-Immigrant O Visa kunnen bij elke Thaise ambassade of consulaat
worden aangevraagd; het beste in uw woonland. In Thaise buurlanden is het niet altijd zeker dat
de aanvraag zal worden gehonoreerd; de toekenningsregels daarvoor wijzigen regelmatig
(‘vandaag wel, morgen niet’). Het Multi Entry Tourist Visum(METV) en het Non-Immigrant O-A
Visa kan alleen in uw woonland worden aangevraagd.



Wilt u langdurig of permanent in Thailand verblijven, en bent u 50 jaar of ouder, of gehuwd met
een Thai, en u kunt voldoen aan verdere eisen, dan kunt u in Thailand op basis van een NonImmigrant O of O-A Visa een verlenging van 1 jaar aanvragen, ook wel ‘Retirement Visa’ en ‘Thai
Women Visa’/’Thai Marriage Visa’ genoemd. Beide kunnen vervolgens in Thailand jaarlijks met
telkens 1 jaar worden verlengd. U hoeft Thailand dan niet meer te verlaten. Doet u dat wel, dan
heeft u vooraf een re-entry permit nodig.



Voor zakendoen/werken (ook vrijwilligerswerk)/studie/stage in Thailand gelden andere regels.
Dat is een verhaal apart dat in dit document slechts ten dele wordt behandeld. Zie hoofdstuk 7.



Wat u ook doet, zorg ervoor dat uw verblijf in Thailand altijd is toegestaan. Ongeoorloofd verblijf
(zie vraag 15 en hoofdstuk 16), of werken zonder een visum dat werken toelaat plus een
werkvergunning, is nooit toegestaan en kan ernstige gevolgen hebben!



Er is bij alle grensposten en op luchthavens verscherpt toezicht op het juist gebruik van
visumregels. Probeer niet ‘handig’ te zijn door regels te gebruiken waarvan u bij voorbaat weet
dat ze op het randje zijn. Vroeg of laat kunt u daar echt ernstige problemen mee krijgen.
Natuurlijk worden toeristen hoog gewaardeerd, maar ze moeten zich wel aan de regels houden.
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BEKNOPT OVERZICHT THAISE VISUMSOORTEN MET HOOFDVOORWAARDEN
Visumtype

Geldigheid

Verblijfsduur

Verlengen van de verblijfsduur

Visa Exemption regeling (standaardregeling voor iedereen die Thailand kort wil bezoeken)
Aankomst luchthaven direct
30 dagen
eenmalig 30 dagen, of land uit = nieuwe Visa Exemption
Aankomst over land
direct
15 dagen
eenmalig 30 dagen, of land uit = nieuwe Visa Exemption
 De ‘Visa Exemption’ is ‘automatisch’; u hoeft vooraf niets aan te vragen (het is geen visum, maar een vrijstelling).
 De eenmalige verlenging met 30-dagen kost 1900 Baht en is verkrijgbaar bij Immigratiekantoren (= niet bij de
grensposten zelf, of op de luchthavens, maar wel bij de Immigratiekantoren in de buurt van die grensposten).
 Het verkrijgen van een nieuwe visa-Exemption-periode door het land even te verlaten (op luchthaven 30 dagen,
over land 15 dagen) heet ‘back-to-back’ (aansluitend), en is vrijwel niet meer mogelijk over land, en ook op
internationale luchthavens is dit meestal beperkt tot 3 per 6 maanden of 6 per jaar.
 Advies: neem een visum!
Tourist Visa TR (standaard visum voor hen die langer dan 30 dagen in Thailand willen verblijven)
Single Entry (= 1)
3 maanden
1 x 60 dagen
30 dagen aan het eind van de 60 dagen
Multiple Entry
6 maanden
60 dgn/entry 30 dagen aan het eind van de laatste 60 dagen
 Voor de 30 dagen verlenging (1900 Baht, Immigratie) hoeft u het land niet uit, maar wel na 90 (60+30) dagen.
 De laatste verblijfsperiode van 60 dagen kan verlengd worden met 30 dagen. (Of het eventueel ook na elke 60
dagen verlengd kan worden in nu nog niet duidelijk). Om een nieuwe verblijfsperiode te activeren voor het
Multiple Entry Visa (METV) moet u even het land uit, bv met een borderrun(visarun, of een same-day-return
vlucht).
 Het Multiple Entry Tourist Visa (METV)kan alleen in het woonland worden verkregen.
Non-Immigrant O Visa (met name geschikt voor hen die 50 of ouder zijn, en voor familiebezoek)
Single Entry
3 maanden
90 dagen
1 jaar als u aan eisen voldoet*
Multiple Entry
1 jaar
90 dagen
1 jaar als u aan eisen voldoet*
 In Nederland moet u maandinkomsten aantonen van € 600 per persoon, of € 1200 in totaal als de meereizende
partner geen inkomen heeft. Voor België zijn de bedragen niet duidelijk, maar reken op € 1500/65000 Baht ligt.
 Dit visum (of O-A) wordt verlangd bij de aanschaf van een auto, condo, Thais rijbewijs, etc.
 Multiple Entry: u moet elke 90 dagen even het land uit, bv met borderrun(visarun) of same-day-return vlucht.
Non-Immigrant O-A Visa (regulier jaarvisum, uitgebreide eisen)
Multiple Entry
1 jaar
1 jaar
1 jaar als u aan eisen voldoet
 In thuisland aan te vragen; leeftijd minimaal 50 jaar; hoge inkomenseisen; uittreksel strafregister; gezondheid.
 Tijdens de verblijfsduur (1 jaar) hoeft u het land nooit uit; maar het visum heeft een multiple entry.
 Elke 90 dagen melden bij Immigratie, en dit zolang u Thailand niet verlaat.
Non-Immigrant Visa verlenging met 1 jaar (ten onrechte ook wel genoemd ‘jaarvisum’)
‘Retirement Visa’
direct
1 jaar
elk jaar opnieuw verlenging aanvragen
‘Thai Women Visa’
direct
1 jaar
elk jaar opnieuw verlenging aanvragen
 ‘Retirement Visa’ = minimaal 50 jaar; ‘Thai Women Visa’ = gehuwd met een Thai, daadwerkelijke relatie.
 Deze verlengingen kunnen alleen in Thailand worden aangevraagd op basis van een Non-Immigrant Visa
 Een Tourist Visa kan voor deze toepassingen voor 2000 Baht worden omgezet naar een Non-Immigrant O Visa.
 Tijdens de verblijfsduur (1 jaar) hoeft u het land nooit uit; doet u dat wel dan is een re-entry permit nodig.
 Kosten voor de jaarverlenging bij Immigratie zijn 1900 Baht; elk jaar opnieuw aanvragen.
 Elke 90 dagen melden bij Immigratie, en dit zolang u Thailand niet verlaat.

Bij bezoek aan de Thaise echtgeno(o)t(e) of aan een erkend Thais kind
Elk visum
direct
(zie onder)
eenmalig 60 dagen verlenging van de verblijfsperiode
 Geldt voor hen die officieel gehuwd zijn met een Thai, of een kind hebben met de Thaise nationaliteit.
 Elke eerder toegestane verblijfsperiode kan worden verlengd, ook een Visa Exemption.
 De verlenging kost 1900 Baht en kan worden aangevraagd op het Immigratiekantoor.
Opmerking: Wees altijd uiterst vriendelijk en respectvol op het Immigratiekantoor, want dat zijn belangrijke
voorwaarden voor succes.
*Zie www.thailandelite.com voor hen die op geen andere wijze een ‘lang visum’ kunnen verkrijgen.
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ACHTTIEN VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER VISA VOOR THAILAND
Onderstaand wordt een kort antwoord gegeven op veel gestelde vragen van reizigers die Thailand
willen bezoeken als toerist, of daar voor langere periode willen verblijven. Kort verblijf om
toeristische redenen kan eenvoudig, en voor zowat iedereen. Lang verblijf, zonder gecompliceerde
procedures, is eigenlijk alleen mogelijk voor hen die 50 of ouder zijn, of die gehuwd zijn met een
Thai, en mits ze aan de daarvoor geldende eisen voldoen. Voor vrijwel alle andere buitenlanders is de
duur van het verblijf in Thailand in feite per definitie gelimiteerd (alleen de peperdure ‘Elite Card’
biedt uitkomst, zie http://www.thailandelite.com/).
1 Heb ik voor Thailand een visum nodig?
Ja. Thailand is een land waar visumplicht geldt voor Nederlanders en Belgen. Maar er is een
uitzondering op de visumplicht. Thailand heeft een overeenkomst met bepaalde landen waardoor
paspoorthouders van die landen zijn vrijgesteld van de standaard visumplicht (Visa Exemption) indien
ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Door die overeenkomst kunnen Nederlanders en Belgen die
Thailand per vliegtuig binnenkomen om toeristische redenen, onafgebroken 30 dagen in Thailand
verblijven. Indien u over land binnenkomt, bv met trein/bus/auto, dan is dat 15 dagen.
Deze periode kan eenmalig bij Immigratie worden verlengd met 30 dagen zonder Thailand te
verlaten (kosten 1900 Baht). Een andere mogelijkheid is het verkrijgen van een nieuwe Visa
Exemption periode door Thailand te verlaten, maar dit heeft zijn beperkingen. Zie de hoofdstukken 8
en 9. Als u een Tourist- of Non-Immigrant Visa heeft, dan valt u onder de verlengingsregels die
gelden voor die visumsoorten.
Opmerking:
Iemand die de intentie heeft om langer dan 30 dagen ononderbroken in Thailand te verblijven, is
eigenlijk nog steeds verplicht om een visum daarvoor aan te schaffen voordat hij naar Thailand reist.
2 Ik ben Thailand binnengekomen zonder visum. Is de stempel die ik dan krijg bij immigratie een
‘Visa on Arrival’?
Nee, de stempel in uw paspoort bij binnenkomst is een Arrival stempel; iedereen krijgt zo’n stempel.
Een Visa on Arrival is een visumtype voor paspoorthouders van bepaalde landen; Nederland en
België behoren daar niet bij, en wij komen daarvoor dus nooit in aanmerking.
3 Waar kan ik een visum aanvragen?
Voor een kort toeristisch verblijf heeft u geen visum nodig; zie vraag 1. Voor een langer verblijf is er
het Tourist Visa of een Non-Immigrant Visa. Deze visums moeten worden aangevraagd bij een Thaise
ambassade of consulaat = u moet zich buiten Thailand bevinden. Het beste is om dat in uw woonland
te doen; meestal zal dat Nederland of België zijn. Succes in andere landen (bv in Zuidoost Azië) is niet
altijd bij voorbaat gegarandeerd; zie hoofdstuk 10.
4 Moeten kinderen ook een visum aanvragen?
Ja, voor kinderen geldt hetzelfde als voor volwassenen. Als ze een eigen paspoort hebben, dan
moeten ze ook een eigen visum hebben. Staan ze in het paspoort van de ouders, dan wordt het
visum daarin opgenomen. Kinderen betalen hetzelfde als volwassenen. Zie hoofdstuk 6.
5 Kan ik met een enkele vlucht naar Thailand en dit zonder visum?
Ja, in principe wel, maar een luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de personen die zij
vervoert naar een land, en heeft daarmee de plicht & het recht om te controleren of u aan de
visumplicht voldoet. Zonder visum (= u gebruikt de Visa Exemption regeling) kan men een bewijs
vragen dat u Thailand binnen 30 dagen zult verlaten, bv met een andere vlucht; zie vraag 1. Vraag bij
het kopen van een enkele reis welke eisen men daarvoor aan u zal stellen.
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6 Wat is de geldigheidsduur van een visum en wat is de verblijfsduur?
Geldigheidsduur en verblijfsduur worden nogal eens door elkaar gehaald. Het zijn echter twee zaken
die u duidelijk gescheiden moet houden:
a) De geldigheidsduur van het visum is de periode waarbinnen het gebruik van het visum moet

starten. Deze periode is als einddatum vermeld op het visum bij Enter before…. De
geldigheidsduur is bijvoorbeeld 3 of 6 maanden of langer; dit hangt af van het soort visum, en het
wordt ingevuld door de Thaise ambassade of consulaat. De einddatum wordt in Nederland
berekend vanaf de aanvraagdatum, en in België vanaf de datum van uitschrijven van het visum.
Vraag daarom het visum niet te vroeg aan, want dan is de geldigheidsduur zo lang mogelijk. Pas
op: wanneer uw visumtype meerdere binnenkomsten mogelijk maakt, dan moet u de laatste
binnenkomst starten voordat de Enter before .. einddatum verstrijkt!
b) De verblijfsduur is de periode dat u in Thailand mag verblijven na binnenkomst. De einddatum

van de verblijfsduur wordt door de Immigrationbeambte ingevuld in het aankomststempel. Deze
datum is afhankelijk van het soort visum en de maximum toegestane periode van
aaneengesloten verblijf voor dat soort visum. Let erop dat de beambte de juiste einddatum invult
op het stempel! Wat er ook gebeurt, overschrijdt deze datum nooit. Zie hoofdstuk 16, Overstay.
7 Ik wil naar Thailand om toeristische reden en dit voor langer dan 30 dagen. Welk visum heb ik
dan nodig?
Daarvoor is het Tourist Visa. Met een Single Entry (= 1 binnenkomst) kunt u 60 dagen in Thailand
verblijven, die tegen betaling te verlengen is met nog eens 30 dagen; het visum is 3 maanden geldig.
Een Multiple Entry Tourist Visum (METV) heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Binnen deze 6
maanden mag u Thailand in en uit zo vaak als u wilt, maar voor elke binnenkomst geldt een verblijf
van maximaal 60 dagen. Om opnieuw 60 dagen te activeren moet u Thailand verlaten; ook hier is een
verlenging mogelijk. Zie hoofdstuk 8.
8 Ik wil tijdens mijn verblijf ook naar Laos of Cambodja. Welke visums heb ik nodig?
Voor beide landen is een visum nodig, te verkrijgen in Nederland of België, in Bangkok, aan de grens
(niet altijd mogelijk bij elke lands-grensposten), of op de luchthaven van aankomst. Voor Thailand &
Cambodja bestaat ook een gecombineerd visum.
Opgepast wanneer u Thailand verlaat:
Als u een Single Entry Tourist Visa of een Single Entry Non-Immigrant O Visa heeft, dan is dit al
gebruikt bij uw eerste binnenkomst in Thailand. De verblijfsduur die u toen gekregen heeft eindigt
zodra u het land verlaat = de resterende dagen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende
binnenkomst (echter, zie tip). Bij een nieuwe binnenkomst krijgt u dan een Visa Exemption van 30 of
15 dagen (zie vraag 1 en hoofdstuk 8). Als u een Multi Entry Tourist Visum of een Multiple Entry NonImmigrant O Visa (of O-A) heeft, dan krijgt u een nieuwe verblijfsduur van respectievelijk 60 of 90
dagen, of zelfs 1 jaar (O-A), ongeacht hoe u Thailand weer binnenkomt (kan per bus, vliegtuig, etc.).
Tip:
U kunt de einddatum van uw Single Entry Tourist Visa of Single Entry Non-Immigrant O Visa
behouden door een re-entry permit aan te vragen voordat u Thailand verlaat. U krijgt dan bij
terugkomst in Thailand dezelfde einddatum die u oorspronkelijk verkregen hebt bij uw eerdere
binnenkomst. Een (single) re-entry permit kost 1000 Baht. Dat loont uiteraard alleen de moeite als er
nog een behoorlijk aantal dagen resteert van uw Single Entry Tourist of Non-Immigrant visum.
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9 Wat wanneer ik langere tijd in Thailand wil verblijven en mijn doel niet toeristisch is?
Als u aan de voorwaarden voldoet, dan is daarvoor een reeks Non-Immigrant Visa, bijvoorbeeld het
Non-Immigrant O (of O-A) Visa om onder andere familie te bezoeken of bij ‘pensionering’ (50 of
ouder), of huwelijk, het Non-Immigrant B Visa indien u wilt werken of zakendoen, en het NonImmigrant ED Visa voor studie. U kunt een categorie aanvragen die in overeenstemming is met het
doel en de duur van uw bezoek. U dient natuurlijk wel te voldoen aan de eisen die gelden voor een
specifiek visum. Voor meer informatie zie de hoofdstukken 4 en 7.
10 Ik wil gewoon van het leven genieten en wil daarom langere tijd in Thailand verblijven. Welk
soort visum heb ik nodig?
Als u 50 of ouder bent, of familie heeft in Thailand, vraag dan een Non-Immigrant O Visa aan. In
Nederland moet u daarvoor maandinkomsten aantonen van minimaal € 600 per persoon, of € 1200
in totaal als de meereizende huwelijkspartner geen inkomen heeft. Voor België zijn de bedragen niet
duidelijk, maar reken op een bedrag dat in de buurt van € 1500/65000 Baht ligt; zie hoofdstuk 7.
Het Non-Immigrant O Visa is te verkrijgen als Single Entry = verblijfsduur tot 90 dagen, of Multiple
Entry = verblijfsduur 12 maanden (in theorie tot maximaal 15 maanden), maar binnen elke 90 dagen
moet u Thailand even uit voor een kort of lang bezoek aan een ander land, bv met een
borderrun(visarun) of een same-day-return vlucht (zie vraag 7) om een nieuwe verblijfsperiode van
90 dagen te activeren. Ook mogelijk bij 50 of ouder is een Non-Immigrant O-A Visa. er zijn meerdere
eisen (hoofdstuk 7-C). Met O-A hoeft u het land niet uit, maar moet u zich wel elke 90 dagen melden
bij Immigratie (zie vraag 14).
Bent u jonger dan 50, en niet gehuwd met een Thai (‘samenwonen’ telt niet), dan is voor een langer
toeristisch verblijf alleen een Tourist Visa mogelijk; zie daarvoor vraag 7.
11 Kan ik langer in Thailand verblijven dan 90 dagen of 1 jaar?
Ja, dan kan o.a. op basis van leeftijd (50 of ouder), of (zie vraag 12) op basis van een huwelijk met
een Thai.
Als basis dient u een Non-Immigrant O of O-A Visa te hebben. Wanneer u een Tourist Visa heeft, dan
kan dat voor 2000 Baht worden omgezet in een Non-Immigrant O Visa. Als u dan ook aan de verdere
vereisten kunt voldoen, dan kunt u uw verblijfsduur bij Immigratie elk jaar verlengen met maximaal 1
jaar.
Een jaarverlenging op basis van leeftijd wordt ook wel ‘Retirement Visa’ genoemd; kosten 1900 Baht.
Een hoofdvereiste is dat u maandinkomsten van tenminste 65.000 Baht moet hebben, of een Thaise
bankrekening met 800.000 Baht, of een combinatie van beide met in totaal 800 000 Baht op
jaarbasis. Met deze verlenging hoeft u Thailand nooit uit, maar u moet zich wel elke 90 dagen
melden bij Immigratie (zie vraag 14); zie hoofdstuk 11 voor details.
12 Ik ben getrouwd met een Thai. Kan ik op basis daarvan lange tijd in Thailand verblijven?
Ja, ook u komt in aanmerking voor een verlenging van 1 jaar van uw Non-Immigrant O of O-A Visa; dit
kan elk jaar zolang u aan de vereisten voldoet. Dit wordt ook wel een ‘Thai Women Visa’ of ‘Thai
Marriage Visa’ genoemd. Ook hier is de eerste verlenging mogelijk op basis van een Tourist Visa dat
dan bij Immigratie eerst moet worden omgezet in een Non-Immigrant O Visa (2000 Baht).
Voor deze verlenging dient u maandinkomsten van minimaal 40.000 Baht te hebben, of een
bankrekening met een bedrag van 400.000 Baht (een combinatie is niet mogelijk). Er zijn de nodige
aanvullende eisen; zie hoofdstuk 10. Ook hier: met deze verlenging hoeft u Thailand nooit uit, maar
wel elke 90 dagen melden bij Immigratie (zie vraag 14). Kosten 1900 Baht; zie hoofdstuk 11 voor
details.
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Opmerking.
Personen die getrouwd zijn met iemand die de Thaise nationaliteit heeft, of die een kind hebben dat
de Thaise nationaliteit heeft, kunnen de hun toegestane verblijfsperiode, bekomen met gelijk welk
visum, eenmalig verlengen met 60 dagen. Kosten 1900 Baht.
13 Ik heb een verlenging van 1 jaar gekregen voor mijn ‘Retirement Visa’ of ‘Thai Women Visa’,
maar ik wil af en toe Thailand verlaten. Heeft dit gevolgen voor mijn verlenging?
Ja, iedereen die een jaarverlenging heeft gekregen (zie vragen 11 & 12) dient altijd een re-entry
permit te hebben alvorens Thailand te verlaten. Dit kan een single re-entry zijn (voor 1 terugkomst),
of een multiple re-entry (onbeperkt). Pas op: Zonder een re-entry permit vervalt uw jaarverlenging
en dient u alles opnieuw te starten, van voren af aan!
14 Wat bedoelt men met de 90-dagen-meldingsplicht?
Iedere buitenlander die 90 dagen aaneengesloten in Thailand verblijft, moet zich melden bij
Immigratie. Dit dient dan elke 90 daaropvolgende dagen herhaald te worden zolang Thailand niet
verlaten wordt. Net als vrijwel overal in de wereld, wil de Thaise overheid weten waar u als
buitenlander verblijft; er is een boete voor niet of te laat melden. Als u Thailand verlaat, dan stopt de
90-dagen-telling; deze start weer bij binnenkomst; uw aankomst dag = dag 1. Zie hoofdstuk 14.
15 Waarom 30/60/90 dagen, en niet 1 standaardperiode van 90 dagen voor iedereen?
De 30, 60, of 90 dagen is de standaardverblijfsperiode die voor een bepaald visum geldt. Wil u langer
in Thailand verblijven dan deze standaardperiode, dan dient u daarvoor vooraf bij Immigratie een
verlenging aan te vragen. Afhankelijk van het visumtype, zult u aan bepaalde voorwaarden moeten
voldoen; zie hoofdstuk 8.
Opmerking.
In uw thuisland kunt u ook een visum aanvragen met een langere verblijfsperiode. Dit visum krijgt
dan de vermelding ‘A’ (= Approved) na het visumtype. Het bekendste daarvan is het Non-immigrant
O-A Visa. Bij binnenkomst met O-A krijgt u, i.p.v. de standaardperiode van 90 dagen die geldt voor
type O, meteen de verblijfsperiode van 1 jaar die geldt voor type O-A.
16 Mag ik de officiële duur van mijn verblijf overschrijden?
Nee, nooit = nooit! Een overstay (zoals dat wordt genoemd) van uw verblijfsduur is verboden in
Thailand, wat men u ook vertelt. U overtreedt de Thaise wet, want u bent illegaal in Thailand en kunt
een boete krijgen tot 20.000 Baht en/of een gevangenisstraf tot 2 jaar.
Bij een overschrijding van 90 dagen of meer kan u de toegang tot Thailand voor 1 of meerdere jaren
worden ontzegd; zie hoofdstuk 16. Wat u ook doet, overschrijd de toegestane verblijfsduur nooit!
Echter, indien u door ziekte, staking, of een andere goede reden, de verblijfsdatum moet
overschrijden, neem dan zo snel mogelijk contact op met Immigratie. Bij overmacht heeft u niets te
vrezen. Door Immigratie tijdig te berichten, maakt u uw goede intenties kenbaar, en zult u ook zo
worden behandeld.
17 Mag ik werken in Thailand?
Ja, maar dan moet u eerst een visum hebben dat werken toelaat, en, net zo belangrijk, u moet
daarna ook een werkvergunning verkrijgen; uw werkgever zal u daarbij helpen. In ieder geval: begin
nooit te werken zonder een werkvergunning, zelfs niet als u een visum heeft dat werken toelaat!
Digital Nomads (= zij die werken in Thailand via internet) kunnen dat doen, mits het geen werk is
voor een Thais bedrijf/instelling/persoon, of door deze worden betaald. Uiteraard moeten ze altijd
een geldig visum hebben, inclusief alle eisen die daaraan zijn verbonden.
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18 Moet ik mijn paspoort altijd bij mij hebben? Nee, in principe niet maar de regels daarrond
veranderen regelmatig. We raden aan om in elk geval een kopie van de paspoortpagina’s met uw
foto en de laatste stempel met de toegestane verblijfsduur bij u te hebben. Dit bespaart u heel wat
geloop bij een eventuele controle, want men kan eisen dat u dan achter uw paspoort gaat en dit
komt tonen op het politie- of immigratiekantoor. Een Thais rijbewijs is overigens ook goed.
Tip : Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een telefoon bij zich waarmee men foto’s kan nemen.
Neem een foto van de belangrijkst pagina’s van uw paspoort en sla deze op in uw telefoon of bewaar
ze eventueel ergens in de “Cloud”.
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VISUMREGELS PER ONDERWERP

1. Algemeen, geldigheidsduur en verblijfsduur, werken in Thailand
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
www.doe.go.th/




Een visum is een stempel of sticker dat in het paspoort wordt gestempeld of geplakt.
Immigratie is het Immigration Bureau in Bangkok (onderdeel van de Royal Thai Police) en hun
kantoren die verspreid zijn over heel Thailand.
Voor Thailand geldt een visumplicht; iedere buitenlander moet bij bezoek in het bezit zijn van een
visum.
Echter, voor toeristen uit Nederland en België geldt een (gratis) vrijstelling van visum (Visa
Exemption) voor een periode van 30 dagen (tegen betaling te verlengen met 30 dagen). Ditzelfde
geldt voor paspoorthouders van 46 andere landen en Hong Kong. Indien toeristen Thailand over
land binnenkomen, dan is het verblijf beperkt tot 15 dagen.

Opmerkingen
Vliegtuigmaatschappijen hebben de verantwoordelijkheid, op gevaar van boete, om te controleren
of hun reizigers in het bezit zijn van een geldig paspoort en visum om het land binnen te komen.
Indien u Thailand wenst binnen te komen op een Visa Exemption, dan kunt u natuurlijk geen visum
laten zien. Men kan u dan vragen om te bewijzen dat u Thailand gaat verlaten binnen de 30 dagen.
Het eenvoudigste bewijs is natuurlijk uw retourticket, maar u kunt ook met een vliegtuigticket van
een andere maatschappij bewijzen dat u binnen de 30 dagen verder vliegt naar een ander land.
Indien u Thailand over land gaat verlaten, dan is dit bijna niet te bewijzen.
Niet alle vliegtuigmaatschappijen eisen of controleren dit nog. Indien u twijfelt neem dan contact
met uw vliegtuigmaatschappij en vraag of u een bewijs moet tonen en welk ze aanvaarden. Vraag dit
bij voorkeur via mail zodat u later bij de check-in een bewijs van hun antwoord heeft.
Met een Visa Exemption kunt u maximaal 30 dagen (binnenkomst op een luchthaven) of maximaal
15 dagen (binnenkomst over land) in Thailand verblijven. Door Thailand aan het eind van deze
verblijfsperiode te verlaten, en dezelfde dag weer terug te komen, zou u in principe een nieuwe Visa
Exemption-periode kunnen verkrijgen. Door ernstig misbruik van deze mogelijkheid is de toepassing
ervan in de loop van 2015 sterk beperkt. Alhoewel er nergens wettelijke beperkingen staan op het
aantal Visa Exemptions dat iemand kan verkrijgen, zal bij grensposten over land een nieuwe
verblijfsperiode vrijwel zeker worden geweigerd (indien ‘back-tot-back’), en ook op luchthavens is
het meestal beperkt tot 3 per 6 maanden en 6 op jaarbasis. Maakt u toch gebruik van een
borderrun(visarun) om een nieuwe Visa Exemption-periode te verkrijgen, blijf dan tenminste 1 dag in
het andere land.
Sinds augustus 2014 is hiervoor in de plaats de regeling gekomen dat u bij elk Immigratiekantoor
voor 1900 Baht een eenmalige verlenging van 30 dagen kunt krijgen van de Visa Exemption-periode.
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Andere vrijstellingen
Buiten de visumvrijstelling om toeristische redenen is er nog een reeks afspraken over vrijstellingen
voor met name houders van diplomatieke-, dienst-, of speciale paspoorten. Dit wordt niet verder
behandeld.
www.mfa.go.th/main/en/services/123/15383-List-of-countries-which-have-concludedAgreements.html
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/services-20140710-094347-873017.pdf
Visumaanvraag
Men kan een visum aanvragen bij een Thaise ambassade of consulaat = de aanvrager dient zich
buiten Thailand te bevinden, en moet een paspoort of reisdocument hebben. Afhankelijk van het
soort visum dat u wilt, moet het paspoort een minimum geldigheidsduur hebben. Er zijn diverse
mogelijkheden; zie hoofdstuk 4. Als u ook aan de overige betreffende voorwaarden voldoet, dan
krijgt u een visum dat overeenkomt met het doel en duur van uw bezoek.
Aanvraag in Nederland (België)
In Nederland (België) kan een visum in persoon of via een derde worden aangevraagd, maar niet per
post. Het visum kan onder voorwaarden wel per post worden teruggestuurd naar een adres in
Nederland (België); zie hoofdstuk 7. Thaise ambassades en consulaten accepteren als regel ook
aanvragen via door hen erkende reisbureaus; vraag bij de ambassade of consulaat vooraf naar de
regels daarvoor.
Geldigheidsduur en verblijfsduur
De geldigheidsduur van een visum is niet hetzelfde als de toegestane verblijfsduur, zie vraag 6. De
geldigheidsduur is de periode waarbinnen het visum moet worden geactiveerd. Deze periode is
uitgedrukt in een einddatum (Enter before ..), en wordt bepaald door de Thaise ambassade of
consulaat. De berekening start op de aanvraagdatum (Nederland) of afgiftedatum (België). Vanaf de
einddatum (Enter Before datum) kan het visum niet meer worden gebruikt.
De toegestane verblijfsduur is het maximum aantal dagen dat u in Thailand mag verblijven vanaf de
datum van binnenkomst. De einddatum daarvan is vermeld in de aankomststempel, en wordt
toegekend door de immigratiebeambte, in overeenstemming met het type visum dat u heeft. De
standaard verblijfsduur per binnenkomst is voor een Tourist Visa 60 dagen, voor een Non-Immigrant
O Visa 90 dagen (1 jaar voor Non-Immigrant O-A Visa), allemaal inclusief de aankomst- en
vertrekdagen. Reizigers die langer wensen te verblijven, kunnen meestal een verlenging aanvragen
bij Immigratie, of moeten een vervolgperiode activeren door Thailand tijdelijk te verlaten (zie
hoofdstuk 9).
Opmerking: Een visum geeft u niet automatisch het recht om in Thailand te verblijven of zelfs binnen
te komen! Ambassades en consulaten hebben de bevoegdheid om visums uit te reiken, maar de
Immigratiebeambte bepaalt of u wel of niet het land binnenkomt! Ook met een geldig visum kan de
Immigratiebeambte u in sommige gevallen de toegang weigeren. Dit is het geval wanneer de
beambte van oordeel is dat de buitenlander valt onder een categorie waarvoor de toegang is
verboden. Deze categorieën zijn:
•
•
•
•

Oneigenlijk gebruik van het visumtype (dat is de kern van de recent verscherpte maatregelen).
Onvoldoende middelen hebben om te verblijven in Thailand.
Thailand binnenkomen om te worden ingezet als ongeschoolde of ongetrainde arbeider, of te
werken in strijd met de wet betreffende werkvergunning voor buitenlanders.
Geestelijk onstabiel zijn of een ziekte hebben zoals beschreven in de ministeriële regeling.
15
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•
•

•

•

•
•

•

Nog niet ingeënt zijn tegen pokken, of het ondergaan van een medische behandeling tegen de
ziekte, en het weigeren van een vaccinatie die wordt toegediend door de Immigratie arts.
Gevangenisstraf opgelopen hebben door een arrest van een Thaise of buitenlandse rechtbank,
behalve wanneer het een kleine overtreding betreft, of die bij de uitzonderingen staan op de
ministeriële regeling.
Gevaarlijk, gewelddadig of hinderlijk gedrag vertonen dat een mogelijk gevaar vormt voor de
vrede of veiligheid van de bevolking en natie, of indien er een bevel tot aanhouding werd
uitgevaardigd door buitenlandse bevoegde ambtenaren.
Er redenen zouden bestaan om te geloven dat de binnenkomst de volgende bedoeling zou
hebben: betrokkenheid bij prostitutie, handel in vrouwen en kinderen, smokkelen van drugs of
andere vormen van smokkel die tegen de publieke moraal zijn.
De toegang tot Thailand ontzegd te zijn.
Gedeporteerd zijn door Thailand of een ander land, of het recht van verblijf werd ingetrokken
door Thailand of een ander land, of is verdreven door bevoegde ambtenaren op kosten van
Thailand, tenzij ontheffing werd verstrekt door de minister op individuele basis.
Niet in het bezit zijn van een geldig paspoort of document dat het paspoort vervangt, of in het
bezit zijn van een geldig paspoort of document dat het paspoort vervangt, maar zonder een
geldig visum dat werd uitgegeven door een Thaise ambassade, consulaat, of het Thaise Ministerie
van Buitenlandse Zaken, met uitzondering van hen die voldoen aan visumvrijstelling.

Gele koorts, zie http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15384-List-of-countries-whichrequire-International-Heal.html. Indien u door een land bent gereisd dat aangeduid is als een ‘gele
koorts risicogebied’, dan moet u een Internationaal Gezondheidscertificaat hebben met
vaccinatiebewijs tegen gele koorts. Dit certificaat moet u verstrekken bij uw visumaanvraag, en ook
bij u hebben bij aankomst in Thailand.
Werken in Thailand, zie http://wp.doe.go.th
Werken, of dit nu betaald wordt of niet, op basis van enkel het visum, zelfs als dit visum aangevraagd
is met de bedoeling om te werken, is in Thailand verboden (de enige uitzondering op deze regel zijn
Digital Nomads, zie vraag 17). Om te werken in Thailand dient u altijd een werkvergunning (work
permit) te hebben.
Om daarvoor in aanmerking te komen dient u eerst het juiste type visum te bezitten; zie hoofdstuk 7.
Het aanvragen van de werkvergunning gaat als regel via uw werkgever. Vang nooit werkzaamheden
aan zonder in het bezit te zijn van een werkvergunning! Meer informatie bij het Office of Foreign
Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour (zie http://wp.doe.go.th).
Het kantoor is op Mit-maitree Road, Dindaeng, Bangkok 10400, telefoon +66 (0)2-245-2745.
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2. Het internationale paspoort.
Om Thailand binnen te komen dient u over een geldig internationaal paspoort te beschikken (of een
ander geldig reisdocument).
Afhankelijk van het soort visum dat u wilt, moet het paspoort een minimum geldigheidsduur hebben.
Standaard wordt de volgende geldigheidsduur geëist :
Voor visums met een Single entry dient het paspoort minstens 6 maand geldig te zijn.
Voor visums met een Multiple entry (meestal een jaar geldig) dient het paspoort 18 maanden geldig
te zijn.
Ambassades en consulaten willen nog wel eens afwijken van deze standaard geldigheidsduur.
Kijk dan ook bij het desbetreffende visum, verder in dit dossier, hoe lang je paspoort nog geldig dient
te zijn bij de ambassade of consulaat waar u de aanvraag gaat indienen.

3. Visumgegevens
Een visum is een sticker die in het paspoort wordt geplakt. De gegevens van het visum zijn:
 KINGDOM OF THAILAND - Bovenaan met links het logo (de ‘Kroet’) en daaronder een hologram.
 VISUMNUMMER – Elk visum heeft een uniek nummer dat is samengesteld uit een letter en 7
cijfers; u vindt het terug onder het hologram.
 GEGEVENS VISUMHOUDER – Naam, voornaam en geboortedatum van de visumhouder.
 REFERENTIENUMMER – Een lokaal referentie- of volgnummer dat is samengesteld uit cijfers en
jaartal van uitgifte, bijvoorbeeld 123/2557 (Boeddha Era 2557 = 2014).
 TYPE OF VISA– Welk soort visum het is, bijvoorbeeld een Non-Immigrant visum.
 CATEGORY - Welke categorie van visum het is, bijvoorbeeld O.
 No OF ENTRY – Het aantal keren dat het visum kan gebruikt worden, bijvoorbeeld ‘Single’ of
‘Multiple’.
 FEE – Kostprijs van het visum.
 ISSUED AT – Waar het visum werd uitgereikt, bijvoorbeeld Consulaat Antwerpen.
 DATE OF ISSUE – Datum van uitreiking van het visum in dd/mm/yy, bijvoorbeeld 01/07/15 = 1 juli
2015. Vanaf die datum kunt u het visum gebruiken.
 ENTER BEFORE – Binnenkomst voor… Tot die datum kunt u het visum gebruiken; vanaf die datum
is het visum niet meer geldig. Bijvoorbeeld ‘Enter before 01/06/16’ = de laatste binnenkomst is
mogelijk op 31 mei 2016; vanaf 1 juni 2016 is het visum vervallen (dit is dus een zeer belangrijke
datum voor u).
 PASSPORT No – Het nummer van uw paspoort, controleer of dat klopt.
 No OF ACCOMPANYING CHILDREN – Het aantal kinderen dat met u meereist.
 OFFICIAL STAMP – Het stempel met handtekening van de ambassade of consulaat die het visum
uitgeeft.
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4. Soorten visums en categorieën
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
Visa Exemption Dit is in geen visum maar een visumvrijstelling die geldt voor burgers van bepaalde
landen, waaronder Nederland en België. Zie vraag 1 en hoofdstuk 8-A.














Tourist Visa Toeristen visum.
o Categorie TR: Voor buitenlanders die Thailand binnenkomen om toeristische redenen.
Non-Immigrant Visa Niet-immigrant visum voor buitenlanders die Thailand binnenkomen op
tijdelijke basis, en voor een specifieke reden:
o Categorie O: Belangrijk voor expats bij pensionering of huwelijk met een Thai. Ook bedoeld
voor familiebezoek, om taken uit te voeren voor staatsbedrijven of maatschappelijke
organisaties, medische behandeling, sportcoach, aanwezigheid bij rechtszaken.
o Categorie O-A: Long stay – voor lang verblijf (1 jaar).
o Categorie B: Voor werken of zakelijke doeleinden.
o Categorie B-A: Voor zakelijke doeleinden, of om te investeren.
o Categorie ED: Om te studeren, werkstudiereis, observatie, deelname aan projecten of
seminars, een conferentie of cursus bij te wonen, te studeren als boeddhistische monnik. Pas
op, de aanvraageisen zijn recent aangescherpt, zie expats/visa/strengere-eisen-voor-ed-visum
o Categorie EX: Om te werken als expert of specialist.
o Categorie F: Om officiële taken uit te voeren voor de Thaise overheid.
o Categorie IB: Om te investeren, of het uitvoeren van andere activiteiten voor investeringen.
o Categorie IM: Om te investeren in samenwerking met Thaise ministeries of
overheidsdiensten.
o Categorie M: Om te werken als filmproducent, journalist of reporter.
o Categorie R: Om zendingswerk of andere religieuze activiteiten te vervullen, in samenwerking
met Thaise ministeries of overheidsdiensten.
o Categorie RS: Voor wetenschappelijk onderzoek of opleiding, of onderwijs bij onderzoeks- of
onderwijsinstellingen in Thailand.
Transit Visa Transit visum
o Categorie TS: Voor reizigers die nadien doorreizen naar een ander land.
o Categorie S: Voor deelnemers aan sportwedstrijden.
o Categorie C: Voor zeevarenden, bemanning van vliegtuigen, etc.
Diplomatic Visa Diplomatiek visum voor buitenlanders die Thailand binnenkomen met een
diplomatieke of consulaire missie of het uitvoeren van taken met/voor een internationale
organisatie.
Official Visa Dienstvisum voor buitenlanders die officiële taken bij de Thaise overheid zullen
vervullen.
Immigrant Visa (Permanent residence) Immigrant visum (permanente bewoners). Voor
buitenlanders die Thailand binnenkomen voor permanente vestiging. Hoge eisen.
Non-quota Immigrant Visa Immigrant visum buiten quotum. Voor permanente bewoners die
Thailand wensen te verlaten en binnen het jaar zullen terugkeren.
Courtesy Visa Hoffelijkheidvisum voor diplomaten en ambtenaren die Thailand binnenkomen
voor
andere doeleinden dan officiële taken, en voor gewone paspoorthouders die Thailand
binnenkomen als reactie op een officiële uitnodiging van de Thaise overheid.
Visa on Arrival Visum bij aankomst. Dit is een toeristenvisum voor paspoorthouders van
bepaalde landen. Nederland of België behoren niet tot deze landen.
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5. Kosten per soort visum (december 2015)
www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/index.php/visa-service/visum-aanvragen
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
www.immigration.go.th/
De kostprijs van een visum hangt af van het soort, de geldigheidsperiode, en het aantal
binnenkomsten dat u ermee kunt uitvoeren. De hiergenoemde kostprijzen zijn afkomstig van het
Thaise consulaat in Amsterdam. Voor België gelden dezelfde prijzen.
Voor Nederland en België gelden de volgende prijzen:
 Tourist Visa TR
Single Entry (= 1) € 30;
Multiple Entry (onbeperkt aantal entries/6 maand) € 150
 Non-Immigrant O
Single Entry (= 1) € 60;
Multiple Entry (onbeperkt aantal entries/ 1 jaar) € 150
 Non-Immigrant O-A
Multiple entry (onbeperkt aantal entries/ 1 jaar € 150
 Transit Visa TS
€ 25 per entry
De vermelde visumkosten bevatten niet de extra kosten die in rekening kunnen worden gebracht
voor aflevering per post, eventuele kopieën van documenten, etc.
Thaise bronnen vermelden prijzen die bij omrekening naar euro niet overeenkomen met die van een
Thaise ambassade of consulaat.
Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals wisselkoersen, personeelskosten, lokale kosten, etc.
Meestal staat er bij de Thaise artikelen ook dat de visumkosten zonder melding kunnen worden
gewijzigd. Om te vermijden dat hier verkeerde of achterhaalde prijzen staan worden de Thaise
prijzen niet vermeld. Als u ze toch wil zien, ga dan naar www.immigration.go.th/ en kijk naar de
rubriek Fees.

6. Het aanvragen van een visum, met name in Nederland en België
http://www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/index.php/visa-service/visum-aanvragen
www.thaiconsulate.be/portal.php?p=regelgeving.htm&afdeling=nl
http://www2.thaiembassy.be/consular-services/visa/
http://www.royalthaiembassy.nl/site/
Een visum kunt u aanvragen bij de Thaise ambassade of consulaat in Nederland of België (beste
methode) of elders (niet altijd raadzaam). Zie hoofdstuk 7 voor de vereisten per visumtype. Om het
visum aan te vragen zijn er steeds enkele algemeenheden en basisdocumenten die u dient te
verstrekken, ongeacht het visumtype. Eigenlijk zou dit proces hetzelfde moeten zijn in Nederland en
België, maar er zijn toch enkele verschillen.
Ook is gebleken dat ambassades en consulaten soms een eigen interpretatie geven aan de nieuwe
regels. Als aanvrager kunt u daar niets aan doen. Op termijn zal dat misschien worden gladgestreken,
maar voorlopig moeten we het ermee doen. Het enige advies dat wij kunnen geven is: ga naar de
websites of bel de ambassade of consulaat om te zien waar de regels voor u het eenvoudigst zijn; het
loont vaak de moeite!
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NEDERLAND Informatie van het consulaat in Amsterdam: www.royalthaiconsulateamsterdam.nl
Standaard vereiste documenten
• Geldig paspoort en kopie van het paspoort (de pagina met uw foto).
• Ingevuld aanvraagformulier (let op de paspoortgegevens, datum en handtekening).
• Twee recente officiële, gelijke pasfoto's in kleur of zwart/wit.
• Kopie van ticket/vluchtgegevens (op naam, vluchtnummer noodzakelijk).
Kinderen
 Kinderen t/m 15 jaar mogen in een paspoort van een ouder zijn bijgeschreven. Let erop dat uw
kind geen 16 jaar wordt tijdens het verblijf. Kinderen met een eigen paspoort krijgen een eigen
visum, of het visum kan worden bijgeschreven in het paspoort van een van de ouders. Per kind
zijn twee gelijke pasfoto's nodig. Kinderen moeten voor het visum dezelfde tarieven betalen als
volwassenen.
 Als minderjarige kinderen meereizen met de ouder(s)/voogd, dan dient u een kopie van de
geboorteakte van het minderjarige kind(eren) bij te voegen bij de aanvraag van het visum.
 Reizen minderjarige kinderen alleen, dan dient er bij de visumaanvraag een brief bijgevoegd te
zijn van de ouder(s)/voogd waarin staat dat u toestemming hebt om alleen te reizen. Deze brief
dient te zijn ondertekend met de naam en handtekening van de persoon die de brief heeft
geschreven en ook een kopie van zijn/haar ID-kaart (/paspoort/rijbewijs).
Belangrijk
 Buiten de basisdocumenten dient u, afhankelijk van het soort visum dat u aanvraagt, ook
natuurlijk de gevraagde documenten voor dat soort visum voor te hebben. Zie daarvoor
hoofdstuk 6.
 U bent zelf verantwoordelijk voor de benodigde formulieren/documenten. Ontbreekt een van de
formulieren of documenten, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. De
ambassade of consulaat maakt geen fotokopieën, dat moet u zelf doen.
 U kunt elke werkdag een visum aanvragen tussen 10.00 uur en 13.00 uur, zonder afspraak.
 Het is mogelijk dat u door en/of voor derden een visumaanvraag doet.
 Het is niet meer mogelijk om uw visum per post of aangetekende post aan te vragen. Het visum
moet in persoon of via een derde worden aangevraagd op het Royal Thai Honorary Consulate
General, Herengracht 444, 1017 BZ te Amsterdam.
 Bij het aanvragen van een visum en/of bij ophalen van het paspoort met visum door derden, dan
dient deze persoon een kopie van de ID-kaart van zichzelf bij zich te hebben en een machtiging
met een kopie van uw ID-kaart waarop bijgeschreven dat deze persoon gemachtigd is om uw
paspoort op te halen. De machtiging dient voorzien te zijn van uw naam en handtekening.
 Het is mogelijk om uw paspoort met daarin het visum aangetekend retour laten sturen naar een
adres in Nederland. Dit wordt alleen op woensdag en vrijdag gedaan per aangetekende post.
 Het duurt 2 werkdagen om de visumaanvraag te verwerken.
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BELGIË Informatie van het consulaat in Antwerpen: www.thaiconsulate.be
Standaard vereiste documenten
• Geldige reispas die voor een gewoon visum nog 6 maanden geldig dient te zijn na terugkeer in
België.
• Voor een jaarvisum dient het paspoort nog 18 maanden geldig te zijn vanaf uitreiking van het
visum.
• 3 Pasfoto's.
• 2 Ingevulde aanvraagformulieren, die eigenhandig zijn gehandtekend en gedagtekend.
• Kopie van het vliegtuigticket bij aanvraag van een toeristenvisum of Non-Immigrant single entry.
Kinderen
 Voor kinderen geldt dezelfde procedure als voor volwassenen; ook zij moeten een visum
aanvragen. De prijs is identiek.
 Als minderjarigen reizen, dan moet er een bewijs zijn dat ze met de ouders reizen. U hebt een
kopie nodig van de tickets en een bewijs dat het een kind is van de volwassene(n) die meereizen.
U moet ook een kopie van de geboorteakte en een kopie van het trouwboekje (of achterkant
identiteitskaart) voorleggen.
 Als het kind met slechts een van beide ouders reist, dan is er ook een bewijs van ‘ouderlijke
machtiging’ nodig van de burgerlijke stand van het gemeentehuis. De ouder die niet meereist,
hand tekent dit document en geeft hiermee toestemming aan de andere ouder om met het kind
te reizen.
 Als in België een kind in de reispas van een van de ouders staat (dit is nooit het geval voor een
Belgisch kind, want dat heeft vanaf de dag van geboorte een eigen internationale reispas, maar
het kan voor buitenlanders in België), dan moet er ook een visum voor het kind aangevraagd
worden en de nodige documenten ingevuld worden en het visum betaald worden (1 voor de
ouder en 1 voor het kind). De stempel van het visum van een van de ouders vermeldt dan dat
deze zal worden vergezeld door een minderjarige.
Aandachtspunten
 De visumkosten dienen op voorhand te worden betaald.
 Een visum kan ook per post aangevraagd worden. Indien de aanvraag per post gebeurt, kan dit
alleen als de aanvrager zich in de Eurozone bevindt.
 Het Thaise consulaat zal het internationaal paspoort met visum op uitdrukkelijke vraag van de
aanvrager terugsturen naar een adres in België: via taxipost (de kosten worden door de
bestemmeling betaald), of via aangetekende zending (de som van 7 euro wordt op voorhand
betaald samen met de visumkosten).
 De aanvragers van een visum zijn gehouden het aanvraagformulier volledig in te vullen op straffe
van geen uitreiking (telefoonnummer, GSM nummer, e-mail adres, adres in België, etc.).
 De pasfoto's moeten echte en herkenbare foto’s zijn, dus geen kopieën.
 De aanvragers moeten bereikbaar zijn (telefoon en/of GSM nummers en e-mail).
 De aanvragen moeten volledig zijn en voorzien van de nodige kopieën van documenten ter
staving van de aanvraag, indien vereist. Zo niet, dan zullen de extra kopieën aangerekend
worden.
 Een gewoon visum heeft een geldigheidsduur (validity) van 3 maanden. M.a.w.: dit is de
geldigheidsduur om Thailand binnen te gaan.
 Indien de aankomstdatum nog veraf is, dan kan de ambtenaar beslissen om het paspoort opzij te
houden op het consulaat en het visum pas te verlenen op een latere datum. De bestaat (op
aanvraag) de mogelijkheid om na toekenning de ingangsdatum van het visum te verlengen met 1
maand.
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7. Afgiftevoorwaarden per visumtype
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
www.immigration.go.th
http://www2.thaiembassy.be/consular-services/visa/
http://www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/index.php/visa-service/visum-aanvragen
http://www.thaiconsulate.be/portal.php?p=regelgeving.htm&afdeling=nl
http://www.royalthaiembassy.nl/site/
Op de volgende pagina’s kunt u lezen welke mogelijkheden elk visum biedt, en wat de voorwaarden
zijn om een specifiek visum te verkrijgen. Afhankelijk van doel en verblijfsduur kunt u beslissen welk
visum voor u het meest geschikt is. Zie ook hoofdstuk 8 voor het activeren en verlengen van visums.
Het overzicht is beperkt tot visums die het merendeel van de lezers betreft, en het wordt ook in die
volgorde behandeld. Visums die werken toelaten worden niet volledig behandeld. De voorwaarden
zijn zo specifiek dat deze niet kort zijn samen te vatten. Raadpleeg daarvoor de Thaise ambassade of
consulaat.
De visumeisen zijn afhankelijk van de categorie, duur of het doel van uw reis; zie verder. Houd er
echter rekening mee dat consulaire- of Immigratiebeambtes altijd het recht hebben om additionele
documenten te vragen. U begrijpt dat er daardoor, bij schijnbaar gelijkwaardig aanvragen, toch
afwijkingen in behandeling kunnen zijn. Dit schept onduidelijkheid, en het zet de deur soms open
voor ongelijke behandeling. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen is het een goede zaak dat u zich
altijd correct en vriendelijk gedraagt, en dat u altijd voldoet aan de vermelde voorwaarden; ‘overkill’
kan daarbij nooit kwaad. Houd er ook rekening mee dat de beambte die u helpt (nog) niet goed op
de hoogte kan zijn van alle (nieuwe) regels.
Additionele informatie over Visa-eisen van de Thaise Ambassade in Brussel
http://www2.thaiembassy.be/consular-services/visa/
http://www2.thaiembassy.be/contact-us/
Recent zijn er lijsten verschenen met de nieuwe visumeisen op de website van de Thaise Ambassade
in Brussel. Bij twijfel kan u natuurlijk ook de Ambassade voorafgaand contacteren. Het mailadres en
telefoonnummer vindt u terug in de link.
Additionele informatie over Visa-eisen van het Thaise Consulaat in Antwerpen
http://www.thaiconsulate.be/portal.php?p=adresgegevens&afdeling=nl
Momenteel is niet erg duidelijk wat de eisen in Antwerpen zijn door een verouderde website.
Contacteer het Consulaat voordat u uw aanvraag indient. Het mailadres en telefoonnummer vindt u
terug in de link.
A) Tourist Visa, categorie TR
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
http://www.immigration.go.th/
Dit is het standaardvisum voor een toeristisch bezoek van langer dan 30 dagen. Met een Single Entry
Tourist Visa kunt u eenmalig tot 60 dagen in Thailand verblijven. Dit visum kan tegen betaling worden
verlengd; zie hoofdstuk 8. Er bestaat ook een Multiple Entry versie, waarmee u onbeperkt Thailand in
en uit kan binnen de geldigheidsperiode van 6 maanden. Elke binnenkomst is goed voor maximaal 60
dagen verblijf. Een Multiple Entry Tourist Visum kan u alleen aanvragen in het land waar u woont, of
waarvan u de nationaliteit heeft; raadpleeg daarvoor de betreffende Thaise ambassade/consulaat.
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Vereiste documenten
• Standaard documenten.
• Uw paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn op het moment dat u Thailand binnen
reist.
Pas op: Bij aankomst in Thailand kan men vragen naar het bewijzen van voldoende middelen (20.000
Baht per persoon en 40.000 Baht per familie). Dit gebeurt echter zelden of nooit.
Additionele informatie over het Tourist Visa van het Thaise consulaat in Amsterdam (zie ook
hoofdstuk 5)
http://www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/index.php/visum-aanvragen
Toeristenvisum met 1 entry: Single Entry Tourist Visa (SETV)
Uw paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn op het moment dat u Thailand
binnenkomt. De geldigheidsduur van het visum is 90 dagen* en gaat in op de dag van de aanvraag =
u moet Thailand binnenkomen voor het verstrijken van deze 90 dagen. U mag met dit visum
maximaal 60 dagen aaneengesloten verblijven in Thailand vanaf de dag van binnenkomst, inclusief
de dagen van binnenkomst en vertrek. De kosten voor het visum zijn € 30 per persoon (contante
betaling).
*De instructie van het Thaise Ministerie van Buitenlandse zaken meldt een geldigheidsduur van 3 en 6
maanden, i.p.v. 90 en 180 http://www.mfa.go.th/main/en/services/490. De Thaise ambassades in
Den Haag en Brussel en het consulaat in Antwerpen gebruiken ook 3 en 6 maanden. Het verschil is
niet groot, maar enkele medelanders zijn daardoor toch in problemen gekomen, dus let erop!
Opmerking: In landen rond Thailand is het ‘back-to-back’ (aansluitend) aanvragen van een Tourist
Visa bij dezelfde ambassade/consulaat dikwijls beperkt tot 2 of 3, afhankelijk wat de plaatselijke
ambassade/consulaat beslist. U dient dan een andere ambassade/consulaat te zoeken voor een
nieuw Tourist Visa!
Toeristenvisum Multiple Entry: Multiple Entry Tourist Visa (METV)
De geldigheidsduur van dit visum is 6 maanden vanaf de dag van aanvraag (?).
Opmerking - Gezien de geldigheidsduur van het visum (6 maand) is dit wel hoogst ongewoon, maar
bij het opstellen van dit dossier staat het zo vermeld op de website. Mogelijk wordt dit aangepast.
De kosten van dit visum bedragen 150 euro, alleen contante betaling en bij aanvraag te voldoen.
Vereisten
 Geldig paspoort (tenminste 6 maanden geldig vanaf de dag van de visumaanvraag).
 Kopie van het paspoort (bladzijde met foto).
 Kopie van de vluchtgegevens cq vliegticket.
 2 Recente gelijkende pasfoto's.
 Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 Kopie bankafschrift met een positief saldo van tenminste 5.000 euro*.
 Werkgeversverklaring (indien zelfstandige ondernemer: kopie van KvK niet ouder dan 6
maanden).
 Kopie van de ticket van de 1ste uitreis uit Thailand (vliegtuig/trein/boot/bus enz.).
 Kopie van de 1ste hotelovernachting in Thailand.
 Kopie van verblijfsvergunning (niet voor Nederlandse paspoorthouders).
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*Financieel overzicht dat moet aantonen dat u over voldoende middelen beschikt om financiële
problemen te voorkomen tijdens uw verblijf in Thailand. Aanvaard worden een bankafschrift met uw
naam, huidig saldo en inkomen. Niet aanvaard worden een jaaropgave; alleen een bij- en
afschrijving; een bankafschrift zonder naam; een bankafschrift zonder huidig saldo; een bankafschrift
met zwarte strepen.
Additionele informatie van de Thaise Ambassade in Brussel - Tourist visa for Thailand
http://www2.thaiembassy.be/wp-content/uploads/2012/11/Tourist-Visa-Announcement.pdf
Additionele informatie van het Thaise Consulaat in Antwerpen
http://www.thaiconsulate.be/portal.php?p=adresgegevens&afdeling=nl
Contacteer het consulaat voordat u uw aanvraag indient; het adres en telefoonnummer staan in de
link.
B) Non-Immigrant Visa, categorieën O, IM, ED, RS, M, R, EX
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
Een belangrijk type visum, vooral de categorie O. Hiermee kunt u in Thailand verblijven zonder dat de
hoofdreden van strikt toeristische aard is. Deze reeks omvat de volgende categorieën:
 Categorie O: Belangrijk voor ‘gepensioneerden’ (= ouder dan 50), of bij huwelijk met een Thai,
maar ook voor familiebezoek, om taken uit te voeren voor staatsbedrijven of maatschappelijke
organisaties, voor medische behandeling, sportcoach, als deelnemer of getuige in een
rechtsgang. Zie ook hoofdstuk 9.
• Categorie IM: Om te investeren en dit in samenwerking met de Thaise ministeries of
overheidsdiensten.
• Categorie ED: Om te studeren, een werkstudiereis of observatie tour, deel te nemen aan
projecten of seminars, een conferentie of cursus bij te wonen, te studeren als buitenlandse
boeddhistische monnik.
Zie ook expats/visa/strengere-eisen-voor-ed-visum
• Categorie RS: Voor wetenschappelijk onderzoek of opleiding, of onderwijs in onderzoek- of
onderwijsinstellingen in Thailand.
• Categorie M: Om te werken als filmproducent, journalist of reporter.
• Categorie R: Om zendingswerk, of andere religieuze activiteiten te vervullen in samenwerking
met Thaise ministeries of overheidsdiensten.
• Categorie EX: Om te werken als expert of specialist.
Een Non-Immigrant Visa wordt vaak gevraagd, bv bij het kopen van een appartement, het verkrijgen
van een Thais rijbewijs, het openen van een bankrekening, de aanschaf van een auto, etc.
Belangrijk voor alle Non-Immigrant categorieën
 Een Single Entry visum is geldig voor 3 maanden, en men mag maximaal 90 dagen in Thailand
verblijven, inclusief de aankomst- en vertrekdagen.
 Een Multiple Entry visum is geldig voor 1 jaar maar men moet elke 90 dagen Thailand verlaten.
Deze 90 dagen zijn inclusief de aankomst- en vertrekdagen (zie hoofdstuk 9). Op de dag van een
volgende binnenkomst begint de nieuwe periode van wederom maximaal 90 dagen.
 Een (single of multiple entry) Non-Immigrant Visa O kan worden verlengd met telkens 1 jaar als u
voldoet aan de daarvoor geldende eisen, zie hoofdstuk 11.
 De kosten voor een Single Entry zijn € 60, voor een Multiple Entry € 150.
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Additionele informatie Non-Immigrant O en ED Visa, Thaise consulaat in Amsterdam (zie ook
hoofdstuk 6)
www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/index.php/visum-aanvragen
Non-Immigrant Visa
Er zijn verschillende Non-Immigrant visums aan te vragen met een Single Entry of een Multiple Entry:
 De geldigheidsduur van het visum gaat in op de dag van de aanvraag.
 Voor een Single Entry visum dient uw paspoort nog 9 maanden geldig zijn op de dag van
aankomst.
 Voor een Multiple Entry visum dient uw paspoort nog minimaal 15 maanden geldig te zijn op de
dag van de aanvraag, en dient u een reisplan bij te voegen met uw naam en handtekening.
 Hebt u een Multiple Entry Non-Immigrant visum, dan kunt u een nieuw visum pas aanvragen
nadat de geldigheidsperiode van het huidige visum is verstreken, of vrijwel is verstreken.
a) Benodigdheden voor een Non-Immigrant O (= other), Single en Multiple Entry Visa
U dient 50 jaar of ouder te zijn om in aanmerking te komen voor dit visumtype. Benodigd zijn:
1. Uw paspoort, kopie van het paspoort.
2. Kopie van de vliegticket/vluchtgegevens.
3. Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en 2 recente, gelijkende pasfoto’s.
4. Kopie van uw recente inkomstengegevens = laatste 2 maanden, geen jaaropgave (minimaal € 600
per maand per persoon aan inkomsten, of € 20.000 op een spaarrekening). Bent u officieel
gehuwd of samenwonend, en heeft een van de partners geen inkomsten, dan dient het
maandbedrag € 1200 te zijn. U dient dan een kopie van trouwboekje/huwelijksakte/officieel
geregistreerd partnerschap bij te voegen.
5. Bij een aanvraag voor een Multiple Entry visum dient u een reisplan bij te voegen (download
daarvoor hier het reisplanformulier).
6. Bent u jonger dan 50 jaar en officieel gehuwd/samenwonend met een Thaise ingezetene, of bent
u de ouder(s) van kinderen met de Thaise nationaliteit, dan komt u ook voor dit visum in
aanmerking. Naast de bovengenoemde documentatie is dan nodig een kopie van het
trouwboekje/officieel geregistreerd partnerschap, kopie van de geboorteakte van de kinderen.
b) Benodigdheden voor een visum Non-Immigrant O voor vrijwilligerswerk
Voor deze aanvraag zijn de volgende documenten/formulieren nodig (er is geen leeftijdseis):
1. De gegevens als vermeld bij a) 1 t/m 3.
2. Kopie inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de Nederlandse organisatie die u uitzendt
voor vrijwilligerswerk; de kopie mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
3. Uitnodigingsbrief van de Thaise organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk gaat verrichten. In deze
brief dient te staan welke periode u vrijwilligerswerk gaat doen en wat de werkzaamheden
omvatten.
4. Kopie van de ID-kaart van de persoon die de uitnodigingsbrief heeft ondertekend. Is deze
persoon geen Thaise ingezetene, dan dient ook een kopie van zijn/haar werkvergunning van alle
beschreven en gestempelde bladzijden bijgevoegd te zijn.
5. Bij een aanvraag voor een Multiple Entry visum dient u een reisplan bij te voegen (download
daarvoor hier het reisplanformulier).
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c) Benodigdheden voor Non-Immigrantvisum ED (studie), Single en Multiple Entry Visa
1. De gegevens als vermeld bij a) 1 t/m 3.
2. Brief van de school in Nederland waar u studeert, met daarin de periode die u gaat studeren in
Thailand.
3. Uitnodigingsbrief van de school in Thailand waar u gaat studeren.
4. Kopie van de ID-kaart van de persoon die de uitnodigingsbrief heeft ondertekend. Is deze
persoon geen Thaise ingezetene, dan dient ook een kopie van zijn/haar werkvergunning van alle
beschreven en gestempelde bladzijden bijgevoegd te zijn.
5. Bij een aanvraag voor een multiple entry visum dient u een reisplan bij te voegen (download
daarvoor hier het reisplanformulier).
Gaat u stage doen in Thailand bij een bedrijf dan zijn nodig:
1. De gegevens als vermeld bij a) 1 t/m 3.
2. Brief van de school in Nederland waar u studeert, met daarin een beschrijving van de stage &
periode.
3. Uitnodigingsbrief van het bedrijf van het bedrijf waar u de stage gaat doen.
4. Inschrijving van het bedrijf bij het Ministry of Commerce (mag niet ouder zijn dan 6 maanden).
5. Kopie van de ID-kaart van de persoon die de uitnodigingsbrief heeft ondertekend. Is deze
persoon geen Thaise ingezetene dan dient ook een kopie van zijn/haar werkvergunning van alle
beschreven en gestempelde bladzijden bijgevoegd te zijn.
6. Bij een aanvraag voor een multiple entry visum dient u een reisplan bij te voegen (download
daarvoor hier het reisplanformulier).
Let op: Strengere eisen voor het ED-visum
Zoals bovenstaande informatie aantoont, is het niet gemakkelijk om een ED visum in Nederland te
krijgen. In vooral de toeristencentra in Thailand zijn er kantoren die aanbieden voor u een NonImmigrant ED visum ‘te regelen’, vaak voor aanzienlijke maandbedragen (dat gebeurt derhalve in
Thailand, niet in Nederland). Onderzoek van het Immigratie Bureau en het Ministerie van Onderwijs
heeft uitgewezen dat buitenlanders (en Thaise ‘visumkantoren’) veelvuldig misbruik maakten van de
ED visumregeling. Sinds december 2013 gelden dan ook de bovenstaande strengere eisen; zie
expats/visa/strengere-eisen-voor-ed-visum.
Additionele informatie van de Thaise Ambassade in Brussel
http://www2.thaiembassy.be/consular-services/visa/
Additionele informatie van het Thaise Consulaat in Antwerpen
http://www.thaiconsulate.be/portal.php?p=adresgegevens&afdeling=nl
Contacteer het consulaat voordat u uw aanvraag indient; het adres en telefoonnummer staan in de
link.
C) Non-Immigrant O-A Visa
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
Bestemd voor personen van 50 jaar of ouder die tot 1 jaar in Thailand wensen te verblijven zonder er
te werken. De eisen voor een Non-Immigrant O-A Visa zijn zwaarder dan voor een Non-Immigrant a
O Visa, maar met een O-A hoeft u niet elke 90 dagen Thailand te verlaten, en het visum heeft
standaard een multiple entry permit. Dit visum kan uitsluitend op de Thaise ambassade worden
aangevraagd.
Tip: Indien u van plan bent om langere tijd in Thailand te blijven, en u voldoet aan de eisen, kan u er
ook voor kiezen om de ‘Retirement Visa’ methode te volgen (via een Non-immigrant O Single entry)
wat goedkoper en sneller te verkrijgen is. zie hoofdstuk 11.
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Ter info.
De “A” als aanvulling op de “O” komt van “Approved”. Dit wil zeggen dat voorwaarden voor een
langer verblijf in uw thuisland al werd opgevraagd en onderzocht, en er geen bezwaren zijn om dat
langer verblijf toe te staan. Bij binnenkomst zal u door die “A” een verblijfsperiode van een jaar
bekomen i.p.v. de voorziene 90 dagen van een normaal “O” visum.
Voorwaarden
 De aanvraag kan alleen in het woonland worden gedaan, meestal zal dat Nederland of België zijn.
 De aanvrager moet 50 jaar of ouder zijn op de dag van de aanvraag.
• De aanvrager mag niet tot de categorieën behoren, waarvoor de toegang tot Thailand wordt
geweigerd.
• Geen strafblad hebben in Thailand, of in het thuisland (= paspoortland), of in het land van de
woonplaats.
• De aanvrager moet de nationaliteit hebben van, of wonen in, het land waar de aanvraag wordt
ingediend.
• Geen ziekte hebben zoals lepra, tuberculose, drugsverslaving, elefantiasis, derde fase van syfilis.
Vereiste documenten
• Een paspoort met een geldigheidsduur van 18 maanden.
• 3 Ingevulde visa aanvraagformulieren en 3 pasfoto's die niet ouder zijn dan 6 maanden.
• Een persoonsgegevens formulier (‘personal data form’).
• Een bankafschrift met een tegoed van tenminste 800.000 Baht, of een bewijs van een
maandinkomen (een origineel exemplaar) van niet minder dan 65.000 Baht, of een combinatie
van beide van in totaal tenminste 800.000 Baht op jaarbasis. Voor een bankafschrift wordt een
garantieverklaring van de bank vereist; origineel exemplaar. (Deze regel is dezelfde als voor een
‘Retirement Visa’; zie hoofdstuk 9.)
• Een bewijs van een blanco strafregister (uittreksel strafregister) dat niet ouder mag zijn dan drie
maanden.
• Een geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat men niet aan een van de ziektes lijdt als
aangegeven in de ministeriële regeling No.14 (BE 2535). Het certificaat mag niet ouder zijn dan
drie maanden en dient te zijn gelegaliseerd (zie daarvoor hoofdstuk 11).
Bij aankomst zal de houder van dit visum worden toegestaan om in Thailand te verblijven voor de
duur van 1 jaar vanaf de eerste binnenkomst (In de praktijk zult u tekens 1 jaar krijgen bij elke
binnenkomst binnen de geldigheidsperiode van het visum = 1 jaar; in wezen dus maximaal 2 jaar!).
De houder hoeft Thailand in dat jaar niet te verlaten, en heeft een multiple entry als dat toch gebeurt
(binnen de geldigheidsperiode van het visum). De 90-dagen-melding bij Immigratie is van toepassing,
zie daarvoor hoofdstuk 14.
Als de vergezellende echtgeno(o)t(e) niet in aanmerking komt voor een O-A visum, dan kan deze een
Non-Immigrant Visa O verkrijgen. Een huwelijksakte moet dan worden verstrekt als bewijs; deze
dient te zijn gelegaliseerd; zie daarvoor hoofdstuk 12.
Additionele informatie van de Thaise Ambassade Den Haag (met dank aan NicoB)
Het Non-Immigrant Visa OA kan in Nederland alleen bij de Thaise ambassade in Den Haag worden
aangevraagd. U moet daarvoor in elk geval 50 jaar of ouder zijn. De ambassade stelt vervolgens zeer
hoge eisen, waaronder het overleggen van 5 gecertificeerde en gelegaliseerde documenten m.b.t.
uw geboorte, woonplaats, gedrag, gezondheid, en banksaldo.
Additionele informatie van de Thaise Ambassade in Brussel
http://www2.thaiembassy.be/consular-services/visa/
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D) Non-Immigrant B, B-A, IB Visa
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
Indien u wilt werken, zakendoen of wilt investeren bestaat een reeks Non-Immigrant Visa:
 Categorie B: Voor zakelijke doeleinden, of om te werken. Ook voor lesgeven, en voor het
verkrijgen van een drie-jaar visum (het laatste alleen voor zakelijke doeleinden).
• Categorie B-A: Voor zakelijke doeleinden. Het zakendoen werd goedgekeurd (businessapproved).
• Categorie IB: Om te investeren of het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot investeringen.
Additionele informatie Non-Immigrant Visa type B (business) van het Thaise consulaat in
Amsterdam (zie ook hoofdstuk 5) www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/index.php/visumaanvragen
Hieronder zijn de standaardeisen vermeld. Pas op, consulaire beambten hebben, indien zij dit nodig
achten, het recht om additionele documentatie te verlangen. (Voor Digital Nomads zie vraag 17.)
Nodig voor zakelijke bezoeken aan Thailand:
1. Uw paspoort, kopie van het paspoort.
2. Kopie van de vliegticket/vluchtgegevens.
3. Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met 2 recente gelijkende pasfoto's.
4. Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel van het bedrijf in Nederland waarvoor u
werkt (dit bewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van de visumaanvraag).
5. Uitnodigingsbrief van het bedrijf in Thailand waarvoor u werkzaamheden, consultancy, etc. gaat
verrichten.
7. Een kopie van ID-kaart van de persoon die de brief heeft ondertekend. Is deze persoon geen
Thaise ingezetene, dan dient ook een kopie van zijn/haar werkvergunning van alle beschreven en
gestempelde bladzijden bijgevoegd te zijn.
8. Bij een aanvraag voor een multiple entry visum dient u een reisplan bij te voegen (download
daarvoor hier het reisplanformulier).
Wordt u werknemer van een Thais bedrijf, of voor een bedrijf dat is gevestigd in Thailand, dan zijn
de volgende documenten nodig:
1. De items 1 t/m 3 als hierboven genoemd.
2. Een bewijs van inschrijving van het bedrijf bij het Ministry of Commerce in Thailand (dit bewijs
mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van visumaanvraag).
3. Een uitnodigingsbrief van het bedrijf waarvoor u werkt of gaat werken.
4. Een kopie van de ID-kaart van de persoon die de uitnodigingsbrief heeft ondertekend. Is deze
persoon geen Thaise ingezetene dan dient ook een kopie van zijn/haar werkvergunning van alle
beschreven en gestempelde bladzijden bijgevoegd te zijn.
5. Een hele reeks bedrijfsgegevens: Copy of corporate documents, met name: 1) List of
shareholders, 2) Business registration and business license, 3) Company profile, 4) Details of
business operation, 5) List of foreign workers stating names, nationalities and positions, 6) Map
indicating the location of the company,
7) Balance sheet and statement of Income Tax and Business Tax of the latest year (Por Ngor Dor
50 and Por Ngor Dor 30), 8) Alien income tax return (Por Ngor Dor 91), and 9) Value-added tax
registration Por Ngor Dor 20).
6. U kunt alleen een single entry aanvragen.
7. In Thailand dient u vervolgens een werkvergunning aan te vragen en verdere visumplichten te
regelen.
8. Het paspoort dient nog 9 maanden geldig te zijn op het moment dat u Thailand binnenreist.
9. De kosten voor een Single Entry zijn € 60 euro (contante betaling).
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Additionele informatie van de Thaise Ambassade in Brussel
http://www2.thaiembassy.be/consular-services/visa/
Additionele informatie van het Thaise Consulaat in Antwerpen
http://www.thaiconsulate.be/portal.php?p=adresgegevens&afdeling=nl
Contacteer het Consulaat voordat u uw aanvraag indient; het mailadres en telefoonnummer staan in
de link.
E) Transit TS, S, C Visa
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
www.immigration.go.th
http://www.royalthaiembassy.nl/site/pages/visaservices/travelintransit.html
Het Transit Visa is weinig bekend bij reizigers. Het kan een oplossing kan bieden voor enkele
problemen, bijvoorbeeld voor personen die naar Thailand vertrekken met een enkele vlucht en geen
doorvliegticket hebben, omdat ze Thailand over land zullen verlaten. Deze personen zullen moeilijk
kunnen bewijzen dat ze binnen 30 dagen Thailand zullen verlaten (= eis voor een Visa Exemption), en
kunnen dus op de heenreis geweigerd worden door de luchtvaartmaatschappij; zie vraag 5.
Een eenvoudige oplossing is natuurlijk om een Tourist Visa aan te vragen. Echter, indien u van plan
bent om minder dan 30 dagen in Thailand te verblijven, en vervolgens (bewijsbaar) doorreist naar
een volgende bestemming, gebruik dan het Transit Visa. Met dit visum loopt u geen gevaar te
worden geweigerd door de luchtvaartmaatschappij, want u voldoet aan de visumplicht.
Het Transit Visa is bestemd voor buitenlanders die Thailand wensen binnen te komen om volgende
redenen:
• Categorie TS – Om via Thailand door te reizen naar het (volgende) land van bestemming, of via
Thailand naar het eigen land te reizen.
• Categorie S – Om deel te nemen aan sportactiviteiten, bijvoorbeeld atleten of officials. Indien dit
langer dan een maand is, vraag dan een Non-Immigrant Visa O aan.
• Categorie C – Voor zeevarenden, de bemanning van vliegtuigen, etc.
Vereiste documenten
1. Paspoort of reisdocument met een geldigheid van tenminste 6 maanden.
2. Een volledig ingevuld visumaanvraagformulier; er zijn meerdere entries mogelijk; € 25 per
persoon/entry.
3. Recente pasfoto (4x6 cm) van de aanvrager.
4. Bewijs van voldoende financiën: minimaal 10.000 Baht per persoon en 20.000 Baht per familie.
5. Visum voor het derde land in het paspoort of een reisdocument.
6. Bewijs van transport vanuit Thailand naar het derde land (vliegticket bevestigd en volledig
betaald).
7. Uitnodigingsbrief met vermelding van deelname van de aanvrager aan een sportactiviteit in
Thailand (S).
Een Transit Visa is 3 maanden geldig. Reizigers met dit type visum mogen maximaal 30 dagen in
Thailand verblijven. Wanneer u langer wenst te blijven, of het type van visum wenst te veranderen,
dan dient u dit aan te vragen bij een Immigratiekantoor www.immigration.go.th De verlenging van
het verblijf, alsmede de wijziging van het soort visum, is uitsluitend de bevoegdheid van de
Immigratiebeambte.
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F) Diplomatic, categorie D en Official visa, categorie F
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
Voor diplomatieke dienstverlening. Wordt niet verder behandeld.
G) Courtesy visa
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
Voor diplomaten, ambtenaren of gewone paspoorthouders die Thailand wensen binnen te komen
voor officiële overheidstaken of voor internationale organisaties (bv UNESCO). Wordt niet verder
behandeld.
H) Visa on Arrival
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
Een Visa on Arrival (15 dagen) is een visum waarvoor Nederlanders en Belgen niet in aanmerking
komen.

8. Een visum activeren en een verblijfsperiode verlengen
Let op. In dit dossier behandelen we alleen de meest voorkomende verlengingen, net zoals we dat
doen voor de soorten visum. Er zijn echter meerdere mogelijkheden en situaties waardoor u een
verlenging kunt verkrijgen. Alle situaties die in aanmerking komen voor een verlenging, de eisen en
de voor te leggen documenten staan beschreven in deze ‘Immigration Orders’:
 Order of Immigration bureau Nr 138/2557 (2014) – Supporting document for Consideration of an
Alien's Application for a Temporary Stay in the Kingdom Thailand
 Order of the Immigration bureau Nr 327/2557 (2014) – Criteria and Condition of an Alien's
Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand.
Beide documenten zijn te uitgebreid om ze met een Nederlandse vertaling in dit dossier op te
nemen. Ze zullen wel opgenomen worden in de volgende versie. Geïnteresseerden kunnen ze op
aanvraag verkrijgen van zodra de vertaling klaar is.
Een visum activeren Met een visum kunt u een bepaalde periode in Thailand verblijven. De maximale
verblijfsduur is afhankelijk van het soort visum en kan bv 30, 60, 90 dagen of 1 jaar zijn. U activeert
het visum op de dag van binnenkomst in Thailand (= dag 1). Bij een Multiple Entry Tourist Visa of
Non-Immigrant O Visa moet u een volgende verblijfsperiode activeren door het land tijdelijk te
verlaten. Dit kan in 1 dag door een zgn. Borderrun(visumrun) of een same-day-return vlucht, zie
hoofdstuk 9. U kunt het verblijf in het buitenland natuurlijk ook langer maken. Voor het Non
Immigrant O-A Visa, het ‘Retirement Visa’, en het ‘Thai Women Visa’, hoeft u het land niet uit.
Een verblijfsperiode verlengen. Indien u langer wilt blijven dan de toegestane verblijfsduur, dan is
het als regel mogelijk om tegen betaling de verblijfsduur, bekomen met het visum, te verlengen. U
moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Een verlenging kunt u aanvragen bij elk
Immigratiekantoor.
Ter info In het Dossier (of in een reactie op een vraag) zal u soms kunnen lezen “de verlenging van
een Visa Exemption, of de verlenging van een Tourist Visa, of de verlenging van een Non-immigrant
visa”.
Dit is niet geheel correct, want een visum kan je niet verlengen. Enkel de verblijfsperiode die je met
dat visum hebt bekomen kan je verlengen.
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Als er geschreven staat “De verlenging van een Visa Exemption, Tourist Visa of Non-immigrant Visa,
etc” is dit enkel om duidelijk te maken welk visum het juist betreft, maar u moet het lezen als de
verblijfsperiode die met dat visa werd bekomen.
Opmerking: De verlenging kan uiteraard nooit langer zijn dan de geldigheidsperiode van uw
paspoort. Wanneer de verlenging – om welke reden dan ook – niet wordt toegestaan, dan zal de
aanvrager een verblijfsvergunning ontvangen van maximaal 7 dagen. Dit geeft u de nodige tijd om
Thailand tijdig te verlaten. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Wat indien uw situatie verandert tijdens de verlenging? (met dank aan NicoB)
Het kan zijn dat de reden die u gebruikte om een verlenging te bekomen verandert tijdens die
verlenging.
VB u was gehuwd, hebt een “Thai Women Visa” bekomen maar bent nu gescheiden, u werkte maar
uw werkovereenkomst wordt beëindigd, u volgde lessen maar bent gestopt, etc.
Indien uw situatie verandert, en u voldoet niet meer aan de voorwaarden voor die verlenging, dient
u dit te melden aan immigratie.
In sommige immigratiekantoren dient u, bij het aanvragen van een verlenging, ter kennisname een
formulier te ondertekenen dat u hiervan op de hoogte bent.
Dit formulier noemt: “Acknowledgement of terms and conditions for permit of temporary stay in the
Kingdom of Thailand” (met dank aan NicoB)
Dit wil niet zeggen dat u daarom het land onmiddellijk zal moeten verlaten. Misschien komt u voor
een andere verlenging in aanmerking vb. Retired i.p.v. marriage visa. Hangt van uw situatie af.
Indien u niet voor een andere verblijfsperiode in aanmerking komt, zal u waarschijnlijk een
verblijfsperiode van 7 dagen bekomen Dit om u de tijd te geven om het land te verlaten.
U zal dan een nieuw visum moeten aanvragen om opnieuw in Thailand te kunnen verblijven.

Hieronder de meest voorkomende visums, met de mogelijke verlengingstermijn van de
verblijfsperiode, en de vereisten:
A. U bent Thailand binnengekomen met een Visa Exemption (dit is geen visum, maar een
visumvrijstelling)
Met een Visa Exemption mag u 30 dagen (binnenkomst op luchthaven) of 15 dagen (binnenkomst
over land = per bus, etc.) in Thailand verblijven, inclusief de aankomst- en vertrekdagen. Zonder het
land te verlaten kunt u bij Immigratie een eenmalige verlenging van 30 dagen verkrijgen; kosten 1900
Baht.
Vereisten voor een verlenging van de Visa Exemption periode met 30 dagen
1. Ingevuld aanvraagformulier – Extension of temporary stay in the Kingdom form (TM7), recente
pasfoto.
2. Paspoort en een kopie van de paspoortpagina’s met persoonsgegevens en het aankomststempel.
3. Financiële middelen van tenminste 10.000 Baht per persoon (nog beter is 20.000 Baht).(niet
overal)
4. Immigratiekaart (Departure card) en een kopie van deze kaart.
5. Een bewijs (bv een vliegticket, hotelboekingen) dat u Thailand binnen 30 dagen zult verlaten.(niet
overal)
6. TM30 - Notification for housemaster, owner or the possessor of the residence where alien has
stayed (niet overal)
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Het is mogelijk dat u niet de volledige 30 dagen verlenging krijgt, maar dat het aantal dagen is
berekend op basis van uw vertrekdatum. Het maximum aantal dagen verlenging blijft echter 30
dagen.
U kunt ook (gratis) een nieuwe Visa Exemption-periode verkrijgen door Thailand aan het eind van de
30 (of 15) dagen te verlaten. Bij terugkomst op een Thaise luchthaven krijgt u dan een nieuwe
exemption periode van 30 dagen, en over land (met een borderrrun/visarun) is dat 15 dagen.
Opmerking: Er is geen enkele wet die het aantal Visa exemption beperkt in aantal, of een “back-totback” verbiedt. In de praktijk is het echter zo dat bij grensposten over land, het bekomen van een
Visa Exemption “back-to-back” vrijwel uitgesloten is. Ook op internationale luchthavens is de uitgifte
sterk beperkt na de introductie van de eenmalige verlenging van de Visa Exemption. Wat wel
mogelijk blijft is dat u Thailand met een zekere regelmaat verlaat voor toeristische bezoeken van
meerdere dagen aan andere landen. Bij terugkomst krijgt u dan (als regel; het is geen garantie!) een
nieuwe Visa Exemption periode van 15 (over land) of 30 dagen (luchthaven).
Niet volgens een wet, maar ervaringen van reizigers leert verder dat indien u meer dan 3 visa
exemptions op 6 maanden heeft, of 6 Visa Exemption perioden op jaarbasis, u dan ook al de
opmerking kan krijgen om bij een volgend bezoek een visum aan te schaffen. Meestal zal dit dan ook
in uw paspoort geschreven worden! Reizigers die op grond van vermeend misbruik van de Visa
Exemption regeling aan de grens worden geweigerd (er is geen verweer mogelijk!), moeten dan eerst
een visum gaan aanvragen, en dat kan al eens een probleem worden. Als niet-inwoner van het land
waar u de aanvraag gaat indienen, zal de Thaise ambassade of consulaat u niet altijd een visum
willen verschaffen, maar in het ene land is dat al eenvoudiger dan in het anderen. Wees dus wijs, en
vraag bij voorbaat een visum aan in uw woonland voordat u voor meer dan 30 dagen naar Thailand
vertrekt.
B. U bent Thailand binnengekomen met een Tourist Visa
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
U mag tot 60 dagen in Thailand verblijven na binnenkomst, inclusief de aankomst- en vertrekdagen.
De verblijfsduur kan eenmalig tegen betaling met 30 dagen worden verlengd.
Een verlenging van een verblijfsperiode van 60 dagen, bekomen met een Multiple Entry, zal
waarschijnlijk maar mogelijk zijn indien de geldigheidsperiode van het visum verstreken is m.a.w. het
moet met het visum niet meer mogelijk zijn om een nieuwe verblijfsperiode te bekomen. (Of het
eventueel ook na elke 60 dagen zou kunnen verlengd worden is niet duidelijk. Er zijn bij het opstellen
van dit dossier nog geen richtlijnen hierover bekend).
Tip voor een Multiple Entry Tourist Visa: Als u net voor het verstrijken van de geldigheidsduur van
dit visum nog een borderrun maakt, en deze laatste periode vervolgens met 30 dagen verlengd, dan
kunt u in theorie bijna 9 maanden in Thailand verblijven, want 3 x 60/59 dagen + 60 dagen + 30
dagen = bijna 9 maanden (dat is dan inclusief 3 borderruns en 1 verlenging).
.
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Vereisten voor een Tourist Visa verlenging van 30 dagen – kosten 1900 Baht
1. Ingevuld aanvraagformulier – Extension of temporary stay in the Kingdom form (TM7), recente
pasfoto.
2. Paspoort en kopie van de pagina’s met persoonsgegevens, het huidige visum, en het
aankomststempel.
3. Financiële middelen; 20.000 Baht/persoon of 40.000 Baht/familie. (Niet overal)
4. Departure card en een kopie van deze kaart.
5. Een bewijs (bv een vliegticket, hotelboekingen) dat u Thailand binnen 30 dagen zult verlaten.(niet
overal)
6. TM30 - Notification for housemaster, owner or the possessor of the residence where alien has
stayed (niet overal)
C. U bent Thailand binnengekomen met een Non-Immigrant O of O-A Visa
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
www.bangkok.immigration.go.th/intro1.html
http://www.immigration.go.th/
1. Met een Non-Immigrant O Single Entry Visa mag u 90 dagen in Thailand verblijven. Een Multiple
Entry is een jaar geldig maar u dient elke 90 dagen (of eerder) het land even te verlaten; zie
hoofdstuk 10. Wanneer u net voor het verstrijken van de geldigheidsperiode nog een laatste
borderrun maakt, kan u hiermee 15 maanden in Thailand verblijven (in theorie). . Beide types
(Single en Multiple Entry) kunnen worden verlengd met maximaal 1 jaar; zie punt 3 hieronder.
2. Met een Non-Immigrant O-A Visa kunt u tot 1 jaar in Thailand verblijven. Ook hier: alleen
verlenging mogelijk met 1 jaar; zie punt 3.
Tip: Immigratie geeft bij elke O-A binnenkomst binnen de geldigheidsduur (= 1 jaar) een nieuwe
verblijfsduur van 1 jaar. Wanneer u Thailand net voor het einde van de geldigheids-periode van 1
jaar even verlaat, dan kunt u met dit visum dus(in theorie) bijna 2 jaar in Thailand verblijven!
Maar pas op: Als u na afloop van de standaard O-A geldigheidsperiode (= 1 jaar) Thailand verlaat,
dan moet u wel voor een re-entry permit zorgen! De standaard multiple entry permit van het O-A
visum is immer verlopen na afloop van het 1e jaar, en de resterende verblijfsperiode voor het 2e
jaar vervalt als u geen re-entry permit heeft.
3. Voor personen van 50 jaar en ouder, of met een Thai gehuwden, bestaat de mogelijkheid het
Non-Immigrant Visa O (Single of Multiple Entry) of O-A te verlengen met (telkens) 1 jaar; zie
hoofdstuk 10.
4. U kunt natuurlijk altijd een nieuw visum O of O-A aanvragen, maar dat kan helaas alleen als de
geldigheidsduur van het vorige visum is verstreken, of bijna is verstreken; niet eerder!.
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9. Borderrun (ook genoemd: visarun) of een ‘same-day-return’ vlucht
U moet helaas de grens over om een nieuwe 60 of 90-dagen periode te activeren van uw Multiple
Entry Tourist Visa of Multiple Entry Non-Immigrant O Visa.
Opmerking: In principe kan dit ook om een nieuwe Visa Exemption periode te verkrijgen, maar pas
wel op. De controle op de borderruns (visarun) om een nieuwe Visa Exemption te verkrijgen zijn
verstrengd, en dan vooral als ze “Back-to-back” worden aangevraagd. Over land is een borderrun om
een nieuwe Visa Exemption te bekomen zo goed als uitgesloten. Via de luchthaven kan het nog, maar
ook daar gaat men naar beperkingen. Best is om een dag in het andere land te blijven
Wat is het doel/nut van een borderrun?
U moet bewijzen dat u Thailand verlaten hebt door een Thais ‘departure’ (= vertrokken) stempel te
bekomen, een bewijs tonen dat u in een ander land was (stempel andere land), en vervolgens moet
een nieuw Thais ‘arrival’ (= aankomst) stempel bekomen met een nieuwe verblijfsduur; die
verblijfsduur die u zal bekomen is dan weer afhankelijk van het soort visum. Voor de
grensoverschrijding bestaan 2 methodes:
Methode 1: Borderrun(visarun) = U verlaat Thailand bij een landsgrens, en komt direct weer terug.
Dat gebeurt meestal met een dagtrip per minibus (het kan uiteraard ook met uw eigen auto). Een
dagtrip kost ongeveer 2000-2500 Baht, afhankelijk van waar u vertrekt of naar toe gaat, en de
service. Alles is af te handelen op 1 dag, waarvan enkele uren aan de grens. Er zijn diverse travel
agents die zo’n borderrun(visarun) aanbieden. U volgt gewoon hun aanwijzingen. Het grote voordeel
van zo een kantoortje is wel dat ze transport verzorgen, ze ook de nodige ervaring hebben hiermee
en ze alles voor u regelen. Misschien is het de eerste keer praktischer om zo een kantoortje te
gebruiken om te kijken hoe het in zijn werk gaat, maar u kan het ook allemaal zelf doen eens u er wat
ervaring mee heeft.
Methode 2: Same-day-return vlucht (of langer, natuurlijk) = u vliegt op-en-neer naar een ander land,
bijvoorbeeld naar Kuala Lumpur in Maleisië, of naar Singapore (voor beide is geen visum nodig, maar
uw paspoort moet wel tenminste 6 maanden geldig zijn). Gemakkelijk, redelijk goedkoop (bv met
AirAsia), en alles gebeurt automatisch: u passeert de Thaise en lokale Immigratie, checkt later weer
in, en wacht tot uw vliegtuig vertrekt naar Bangkok.
Pas op: Geef NOOIT uw paspoort af in uw woonplaats om de visarun door een ander te laten doen.
Dat is illegaal en brengt grote risico’s met zich mee (‘proof on file’)!
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10. Het verkrijgen van een Thais visum in omringende landen/Zuidoost Azië
U kunt ook de grens overgaan (per vliegtuig/bus/trein/boot) om in een ander land bij de Thaise
ambassade of consulaat een nieuw Tourist of Non-Immigrant visum aan te vragen = u moet zich voor
zo’n aanvraag uiteraard buiten Thailand bevinden. Dit kan u ook een Visarun noemen
Het beste is natuurlijk om zo’n aanvraag in Nederland of België te doen. Succes in andere landen is
niet bij voorbaat gegarandeerd. In Thaise buurlanden/Zuidoost Azië is het lang niet altijd zeker dat de
aanvraag zal worden geaccepteerd, omdat u geen inwoner bent van het land.
Als ze worden verstrekt, dan zijn de visums meestal beperkt tot het Single Entry type, en dan meestal
ook nog beperkt tot 2 of 3 ‘back-to-back’ aanvragen in totaal (= aansluitend/opeenvolgend). Het kan
best zijn dat u regelmatig van ambassade/consulaat moet wisselen. Het is daarom belangrijk dat u
vooraf uitzoekt wat mogelijk is. Op Thaivisa.com zijn de laatste ervaringen bij ambassades en
consulaten te vinden op: http://www.thaivisa.com/forum/topic/189375-latest-reports-of-getting-avisa-in-the-region/
Het Multiple Entry Tourist Visa (METV) en het Non-Immigrant Visa O-A kunt u alleen krijgen in het
land waarvan u de nationaliteit heeft, of waar u woonachtig bent.

11. ‘Jaarvisum’ 50-jarigen, buitenlands echtpaar of voor hen die met een Thai gehuwd zijn
Voor beide hierboven aangegeven mogelijkheden geldt dat dit geen jaarvisums zijn, maar een
verlenging met 1 jaar van verblijfsperiode oorspronkelijk bekomen met een Non-Immigrant O
(of O-A) Visa.
De verlenging met 1 jaar kunt u op een van twee gronden aanvragen:
 Op grond van leeftijd (50 jaar of ouder), ook wel genoemd ‘Retirement Visa’
 Op grond van een huwelijk met een Thaise onderdaan, ook wel genoemd ‘Thai Women Visa’ of
’Thai Marriage Visa’
Als basisvereiste dient u bij de eerste aanvraag voor beide mogelijkheden in het bezit te zijn van een
Non-Immigrant Visa O of O-A (zie volgende pagina voor vervolgaanvragen). Een Tourist Visa kan ook,
maar dan dient dit visum eerst bij Immigratie te worden omgezet naar een Non-Immigrant O Visa de
kosten voor deze omzetting bedragen 2000 Baht.
‘Under Consideration’ = ‘In Overweging’
Sommige Immigratiekantoren kennen de jaarverlenging niet onmiddellijk toe, maar gebruiken de
tussenstap ‘Under Consideration’ (‘in overweging’), die misschien voor onrust zorgt bij aanvrager.
Schrik echter niet, want het is een onderdeel van de procedure. Sinds augustus 2015 past men
landelijk de regels wat strikter toe, met als gevolg dat ‘Under Consideration’ vaker wordt gebruikt;
ook in kantoren die dat voorheen niet deden.
U krijgt dan een stempel in uw paspoort die ongeveer het volgende vermeldt (de tekst is afhankelijk
van het Immigratiekantoor):
 Retirement, (naam kantoor) Immigratie, Application of stay is under consideration of the
Immigration Bureau, applicatie must contact this office again in person on (datum), ondertekend
door de beambte.
 De duur van 'Under Consideration’ mag niet langer zijn dan 30 dagen.
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 Bij goedkeuring krijgt u een verblijfsduur die aansluit op uw vorige verblijfsduur, en dus niet op de
einddatum van het ‘Under Consideration’ stempel.
 Wanneer de verlenging om bepaalde redenen niet wordt toegestaan, dan zal de aanvrager een
verblijfsvergunning ontvangen van maximaal 7 dagen. Dit geeft de aanvrager de nodige tijd om
Thailand tijdig te verlaten. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Het aanvragen van een ‘jaarvisum” voor 50-jarige & ouder (Retirement visa)
Zie hoofdstuk 19 voor de Engelse tekst van de eisen als gehanteerd door Immigratie in Pattaya.
De behandeling op de grote Immigratiekantoren verloopt als regel soepel. Op kleinere kantoren is
dat niet altijd het geval, o.a. door een geringe ervaring met de procedures, en een niet al te beste
kennis van Engels.
Vereisten voor een verlenging van 1 jaar op grond van leeftijd (50 jaar of ouder) – kosten 1900
Baht
1. U moet 50 jaar of ouder zijn op de dag van de aanvraag.
2. De eerste maal moet u een Non-Immigrant Visa hebben (aanvraag starten tegen het einde van de
toegestane verblijfsperiode, d.w.z. vanaf de laatste 30 dagen (soms 45), niet eerder). Een Tourist
Visa kan ook, maar dat dient dan eerst bij Immigratie te worden omgezet naar een NonImmigrant Visa O (kost 2000 Baht).
3. 1 ingevuld aanvraagformulier TM7, Extension of temporary stay in the Kingdom met 1 recente
pasfoto.
4. Uw paspoort en 1 set kopieën van:
o De pagina met uw persoonlijke gegevens en foto
o De pagina met het laatste aankomststempel
o De pagina met het Non-Immigrant Visa (of overschrijving van dit visum uit het oude paspoort)
o Bij een vervolgaanvraag: de pagina(‘s) met de vorige verlenging(en)
5. Immigratiekaart (Departure card) – zit in uw paspoort – en een 1 kopie van de Departure card.
6. Bewijs van voldoende middelen/inkomsten, eventueel bevestigd door een ‘income statement’,
zie verder.
7. Bewijs van verblijfplaats, bijvoorbeeld een huurcontract (eenvoudig te regelen; elke
kantoorboekhandel heeft standaard huurcontracten), of een geel huisboekje (plus 1 kopie), of u
gebruikt het adres van de persoon waar u verblijft. In het laatste geval zal deze persoon u
moeten vergezellen. Hij dient in het bezit te zijn van zijn adresregistratie en verklaren dat u op
haar/zijn adres verblijft.
8. Alle door u te verstrekken kopieën dienen te zijn voorzien van uw handtekening.
9. TM30 - Notification for housemaster, owner or the possessor of the residence where alien has
stayed (niet overal)
10. Vervolgaanvraag: exact dezelfde vereisten.
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Paspoortgeldigheidsduur, vervolgaanvragen
De visumverlenging kan worden aangevraagd voor een standaardperiode van 1 jaar. Echter, als uw
paspoort binnen 1 jaar verloopt, dan krijgt u de verlenging slechts tot het eind van de
geldigheidsperiode van uw paspoort. U moet dan een nieuw paspoort aanvragen in Thailand of in uw
thuisland. Met het nieuwe paspoort dient u dan naar het Immigratiekantoor te gaan.
Opmerking: U hebt ook uw oude paspoort nodig; vraag het oude paspoort dus terug bij het
aanvragen van een nieuw paspoort, en zorg ervoor dat de visa pagina’s van het oude paspoort intact
blijven (= geen ponsgaten!). Er moet immers informatie uit uw oude paspoort worden overgezet naar
het nieuwe paspoort, o.a. informatie over het oorspronkelijke visum, en informatie over uw laatste
verlenging.
Indien u een nieuw paspoort haalt in uw thuisland, dient u bij binnenkomst op de luchthaven, bij
Immigratie, beide paspoorten aan te bieden. In uw nieuwe paspoort zal men dan een verblijfsperiode
toekennen die overeenkomt met de resterende tijd in uw oude paspoort. Daarna dient u naar uw
Immigratiekantoor te gaan om de nodige informatie in uw nieuwe paspoort over te zetten en om
eventueel ook een nieuwe jaarverlenging aan te vragen.
Denk er ook aan dat sommige immigratiekantoren een bewijs vragen waaruit blijkt dat het nieuwe
paspoort het oude vervangt.
Dit kan u bij uw ambassade/gemeentehuis bekomen maar het kan ook zijn dat het in je paspoort
gedrukt staat.
Niet alle immigratiekantoren aanvaarden die gedrukte tekst in het paspoort (vraag me niet waarom)
en er wordt dan toch nog een formulier van de ambassade geëist.
In andere immigratiekantoren wordt dan weer niks gevraagd.
Informeer u daarom tijdig zodat u niet opnieuw achter dat papier moet.
U kunt natuurlijk ook in uw thuisland een nieuw paspoort aanvragen, en vervolgens ook een nieuw
Non-Immigrant O Single Entry Visa. U begint dan helemaal opnieuw. Bij binnenkomst in Thailand
krijgt u dan 90 dagen, en tegen het eind kunt u dit dan als vanouds verlengen met 1 jaar. (Het beste
is een Non-Immigrant O Single Entry Visa, want bij een Multiple Entry moet u eerst het jaar
volmaken, met o.a. verplichte visaruns! Een Tourist Visa Single Entry kan ook, maar dat moet dan in
Thailand voor 2000 Baht worden omgezet naar een Non-Immigrant O Visa)
Voor Belgen: Alleen zij die zich hebben uitgeschreven uit België en ingeschreven in het
bevolkingsregister van de Ambassade, kunnen een paspoort aanvragen bij de Ambassade. Alle
anderen moeten dat aanvragen in hun woonplaats, meestal België. Het oude paspoort wordt in
België op verzoek teruggegeven als er een nog geldig Thais visum (of verlenging) in staat. Maak de
ambtenaar hierop attent en vraag uw paspoort terug want de beambte controleert dit niet voor u.
Indien u niets zegt zal het paspoort worden ingehouden en vernietigd.
Bewijs van voldoende middelen voor het Retirement Visa. Er zijn daarvoor 3 opties:
1. Ofwel: Een totaaltegoed bij Thaise bank(en) van tenminste 800.000 Baht; zie verder.
2. Ofwel: Een maandinkomen van tenminste 65.000 Baht; zie verder.
3. Ofwel: Een combinatie van banktegoed en 12 x het maandinkomen, tezamen tenminste 800.000
Baht op jaarbasis.
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Banktegoed(en) & bankverklaring(en)
 Uw Thaise bank(en) moet(en) van het/de betreffende tegoed(en) een verklaring verstrekken.
Meldt ‘Retirement Visa’, dan weet de bank wat te doen. Een bankverklaring mag niet ouder zijn
dan 1 week.
 Pas op: Niet alle banken kunnen de verklaring direct verstrekken; informeer vooraf. Bij de
Bangkok Bank vergt dit 3-4 werkdagen omdat de verklaring in Bangkok wordt gemaakt.
 Bij de eerste aanvraag moet het tegoed tenminste 2 maanden op uw rekening(en) staan; bij een
vervolgaanvraag is dat 3 maanden.
 Neem de bankboekje(s) mee. Van elk bankboekje moet u kopieën hebben van de naam/rekeningnummerpagina en de pagina’s met de bij-/afschrijvingen van de laatste 2 (of 3) maanden.
 Maak best een update van het bankboekje van diezelfde dag
 Pas op: Een rekening mag (meestal) slecht op naam van de persoon staan die de aanvraag
indient. Bankrekeningen op naam van 2 personen worden niet altijd aanvaard (maar is
afhankelijk van het immigratiekantoor)
 . Korte-termijn deposits kunnen worden gebruikt, lange-termijn deposits niet (maar is ook weer
afhankelijk van het immigratiekantoor)
Maandinkomen & inkomensverklaring/Income Statement
Uw inkomen moet worden bevestigd door een ‘Income Statement’ van de ambassade of soortgelijk,
en dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Het document kan op twee manieren worden
verkregen:
1. Eerste methode: Via de Nederlandse ambassade in Bangkok, kosten € 30; zie onderstaande link:
http://thailand.nlambassade.org/shared/burgerzaken/burgerzaken%5B2%5D/consulairetarieven?selectedLocalDoc=consulaire-tarieven-thailand
De ambassade meldt: Inkomensverklaring voor de Thaise Immigratie (kan schriftelijk worden
aangevraagd). De Thaise Immigratie autoriteiten verlangen een zogenaamd 'Income Statement'
van buitenlanders die een (jaar) visum voor Thailand willen aanvragen. Te overleggen: ingevuld
aanvraagformulier klik hier en kopie van uw paspoort. U hoeft dus geen inkomensgegevens mee
te sturen, die vult u zelf in. Lees de exacte aanvraagprocedure. Let erop dat u deze verklaring
vooraf moet betalen (zie website) en zorg voor een retourenvelop met voldoende postzegels.
Vergt 10 werkdagen.
Belgen kunnen een verklaring op de Belgische ambassade bekomen. De aanvraag kan ook per
post. Neem contact op (mail) met de ambassade. Meer informatie hierover is te lezen op:
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/thailand/ambassade_en_consulaten/ambassade_ban
gkok/adres_en_openingsuren/
2. Tweede methode: Bij de Consul General van Oostenrijk in Pattaya, Mr Rudolf Hofer, 504/26 Moo
10, schuin tegenover de hoofdingang van Yensabai Condo (op de hoek; ‘Pattaya-Rent-a-Room’),
kosten 1500 Baht. Openingstijden: maandag-vrijdag van 11:00 tot 17:00 uur. De Consul General
maakt van uw inkomensopgave (moet gedocumenteerd zijn) een samenvatting in het Engels.
Direct klaar.
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Het aanvragen van een ‘jaarvisum” (Retirement visa) als buitenlands echtpaar
Je kan op twee manieren als buitenlands echtpaar een verlenging aanvragen.
1. Als “dependent” (afhankelijk). Er moet dan bewijs geleverd worden van een wettelijk huwelijk.
De vrouw is dan “dependent” van de man (of omgekeerd natuurlijk).
In dit geval moet enkel de aanvrager de financiële bewijzen voorleggen. Omdat de andere partner
dan ”dependent” is hoeft die dat niet.
Financiële bewijzen zoals gekend d.w.z. 800 000 Baht op een Thaise bankrekening, of
65 000 Baht per maand inkomen, of een combinatie van bank/inkomen met een totaalbedrag van
800 000 Baht op jaarbasis
De bankrekening mag enkel maar op de naam van de aanvrager staan d.w.z. geen gemeenschappelijk
rekening (indien een bankrekening wordt gebruikt).
Gevolg van een aanvraag met een “dependent” is wel dat wanneer de aanvrager zijn verlenging
verliest, of niet meer aan eisen kan voldoen, de andere partner ook de verlenging verliest.
De aanvrager moet dan wel minstens 50 jaar zijn om een “Retirement” visum (jaarverlenging) te
bekomen, de “dependent” hoeft niet aan die leeftijdseis te voldoen.
Ook indien die partner minder dan 50 jaar is zal die een jaarverlenging bekomen, net zoals de
aanvrager.
2. Elk van de partners doet een individuele aanvraag voor een “Retirement” visum.
Ze zullen dan elk aan de financiële eisen moeten voldoen m.a.w. elk zal zijn eigen bankrekening
moeten hebben met 800 000 Baht op de rekening (indien een bankrekening als bewijs wordt
gebruikt
Ook dient elk aan de leeftijdseis te voldoen m.a.w. ze zullen elk minstens 50 jaar moeten zijn om een
“Retirement” visum” te bekomen.
Wanneer een van beide partners niet meer aan de eisen kan voldoen, heeft dit geen gevolgen voor
de andere partner.
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‘Jaarvisum’ voor hen die gehuwd zijn met een Thai (Thai Women Visa of Thai Marriage Visa)
Belangrijk – Geen leeftijdsvereiste.
Zie hoofdstuk 19 voor de Engelse tekst van de eisen als gehanteerd door Immigratie in Pattaya.
De procedure voor dit type visumverlenging is uitgebreider en vereist, naast inkomensbewijzen en
diverse documenten die niet altijd eenvoudig te verkrijgen zijn, bewijzen dat er een daadwerkelijk
relatie is. Op grote kantoren gaat dat allemaal vrij soepel, maar op de kleinere niet altijd. Dit kan
onprettige vragen en bewijzen vergen, en leiden tot zekere willekeur en/of een langdurig proces.
Veel buitenlanders van 50 jaar of ouder volgen dan ook de aanzienlijk eenvoudiger ‘Retirement Visa’
methode, ook al vergt deze hogere inkomenseisen. Houd er rekening mee dat alle ‘Thai Women Visa’
gegevens kunnen worden geverifieerd en/of met een vergrootglas worden bestudeerd.
Basisvereisten voor een verlenging van 1 jaar op grond van een huwelijk met een Thaise
onderdaan
1. De eerste maal moet u een Non-Immigrant Visa hebben (aanvraag starten tegen het einde van de
toegestane verblijfsperiode, d.w.z. vanaf de laatste 30 dagen( soms 45) niet eerder). Een Tourist
Visa kan ook, maar dat dient dan eerst bij Immigratie te worden omgezet naar een NonImmigrant Visa O (kost 2000 Baht).
2. Ingevuld aanvraagformulier TM7, Extension of temporary stay in the Kingdom.
3. Recente pasfoto's van u en uw echtgeno(o)t(e).
4. Paspoort; zie pagina 23 voor geldigheidsduur.
5. Kopieën van paspoortpagina’s; dezelfde pagina’s als vermeld bij ‘Retirement Visa’.
6. Immigratiekaart (Departure card); zit in uw paspoort.
7. Kopie van de Departure card.
8. Uw Thaise echtgeno(o)t(e) dient aanwezig te zijn bij het aanvragen.
9. Bewijs van de Thaise nationaliteit van de partner, zoals Thaise ID kaart, huisregistratieboek, e.d.
10. Bewijzen van de wettelijke en de daadwerkelijke huwelijksrelatie; zie onder.
11. Bewijs van voldoende middelen/inkomsten, bevestigd door een ‘income statement’; zie onder.
12. ‘Elk ander bewijs dat de Immigratiebeambte nodig acht’ – dit kan per locatie/beambte
verschillen.
13. Alle door u te verstrekken kopieën dienen te zijn voorzien van uw handtekening.
14. Vervolgaanvraag: exact dezelfde procedure (bij scheiding vervalt uiteraard een vervolgaanvraag).
15. TM30 - Notification for housemaster, owner or the possessor of the residence where alien has
stayed (niet overal)
16. Kosten 1900 Baht.
Bewijzen van de wettelijke relatie
Met name de huwelijksakte en geboorteakten van de kinderen (zie hoofdstuk 19). Als dat
documenten uit het buitenland zijn (bv uit Nederland of België), dan dienen deze te worden
gelegaliseerd, zie hoofdstuk 12.
Bewijzen van de daadwerkelijke relatie
Er moeten duidelijke bewijzen zijn dat het huwelijk wordt geconsumeerd, en geen schijnhuwelijk is.
Kinderen op beider naam is natuurlijk altijd een goed bewijs, maar dat wordt niet altijd gedaan door
merkwaardige bepalingen in het Thaise eigendomsrecht. Ook zijn er niet altijd kinderen. Een actieve
relatie kan ook worden bewezen door familiefoto's, foto’s van het huis (buiten & binnen), een
gezamenlijke bankrekening, gedeeld eigendom, enzovoorts. Zorg dat u deze bewijzen heeft. Mogelijk
kunt u een bezoek van Immigratie verwachten die foto's van u beiden zal nemen (ook aardig intieme
foto’s zijn daarbij niet uitgesloten).
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Bewijs van voldoende middelen voor het Thai Women Visa
Er zijn daarvoor 2 opties (zie hoofdstuk 18):
 Ofwel: Een totaal tegoed bij Thaise bank(en) van tenminste 400.000 Baht; zie verder.
 Ofwel: Een maandinkomen van tenminste 40.000 Baht; zie verder.
Banktegoed(en) & bankverklaring(en) zelfde eisen als vermeld bij ‘Retirement Visa’.
Maandinkomen & inkomensverklaring/income statement procedure als vermeld bij ‘Retirement
Visa’.
Hoofdstuk 18 geeft details, bestudeer deze. Additioneel gepubliceerde Immigratieregels maken een
verschil tussen mannen (of vrouwen) die met een Thaise vrouw (of man) getrouwd zijn. Aan een
buitenlandse vrouw die met een Thai gehuwd is worden geen financiële eisen gesteld (wel aan haar
Thaise man= als boven), maar het is toch een goed idee om rekening te houden met het tegendeel
en documentatie daarvoor te hebben!
Het aanvraagproces voor een ‘Thai Women Visa’
In principe is dit hetzelfde als voor de aanvraag van een ‘Retirement Visa’. De aanvraag moet worden
gedaan bij het dichtstbijzijnde of provinciale Immigratiekantoor, samen met uw Thaise
echtgeno(o)t(e).
Gezien de nadruk op het bewijzen van de daadwerkelijke relatie en de eisen aan documenten
(waaronder gelegaliseerde documenten), kan het raadzaam zijn om de eerste aanvraag vooraf te
bespreken met Immigratie. Neem uw Thaise echtgeno(o)t(e) mee. Wat is er nodig in uw specifieke
situatie? Neem al zoveel mogelijk bewijzen mee, inclusief gelegaliseerde documenten (als deze
sowieso nodig zijn; die komen altijd van pas, ook voor andere zaken). Breng ook uw bankboekje(s)
mee, en als het kan ook al de bankverklaring(en) of Income Certificate (mocht er iets niet in orde zijn,
dan is hooguit een nieuwe bankverklaring nodig).
Het toekennen van de verlenging is altijd voorbehouden aan het oordeel van de beambte. Deze kan
zich meer of minder flexibel opstellen ten aanzien van bepaalde voorwaarden. Bedenk echter dat voor
een ‘Retirement Visa’ uitsluitend documenten van derden nodig zijn = de ambtenaar is altijd ‘gedekt’,
maar voor een ‘Thai Women Visa’ is de ambtenaar ervoor verantwoordelijk dat er met name
afdoende bewijzen zijn van de daadwerkelijke relatie = zijn beslissing = hij wil/moet ‘gedekt’ zijn.
Advocatenkantoren in Pattaya
Als u een advocaat gebruikt, vraag dan vooraf de totaalkosten (en vergelijk), en laat duidelijk weten
dat u goed op de hoogte bent van de procedures. Zorg dat u een kopie krijgt van het hele dossier. In
Pattaya bv:
 Advocatenkantoor Mr Premprecha Dibbayawan (SwissSiam), 62/292-293 Thepprasit Road,
Pattaya City (achterkant van de oranje-groene shophouses; in het midden is de ingang, ga links,
of via Soi 6 en ga links; het kantoor is aan het eind, naast Pattaya Mail) Tel 038 488870-73 Fax
038 417260 E-mail laurenti@loxinfo.co.th



Advokatenkantoor Ms Choolada Sae-Lau, 437/112-3 Yodsak Centre, Soi 6 Pattaya Beach Road,
Pattaya City, Tel 038 429 343 Fax 038 423 649
Siam Legal, 6/56 Moo 6, Pattaya Nua Road, Pattaya City, tel. 038 370 786
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Het Visa proces bij Pattaya Immigratie
 Kleed u behoorlijk (= beslist geen korte broek & interlock; goed geschoren) en gedraag u onder
alle omstandigheden vriendelijk en correct. Als u dit niet doet dan is er een kans dat uw aanvraag
uiterst formeel wordt behandeld. Dat vergt tijd en mogelijk extra kosten.
 Stap 1: Toon bij de aankomstbalie uw ingevulde TM7 formulier en alle andere documenten. Men
controleert wat u heeft; misschien is er nog een extra kopie nodig (kan direct worden gemaakt).
 Stap 2: Als alles OK is, dan krijgt u een volgnummer en wordt u opgeroepen bij de ‘extension’
balie.
 Stap 3: De beambte controleert alle documenten in detail, en vervolgens moet u 1900 Baht
betalen.
 Stap 4: Na de betaling krijgt u een volgnummer voor het ophalen van uw paspoort. Ook is het
mogelijk dat u wordt u verwezen naar de balie met de hoofdbeambte. U moet misschien even
wachten. De hoofdbeambte kijkt alle voorbereide documenten na en ‘highlight’ de belangrijkste
gegevens. Eventueel worden wat vragen gesteld, en krijgt u aan het eind een volgnummer voor
het ophalen van het paspoort.
 Stap 5: Met het volgnummer kunt u de volgende dag (of iets later; hangt af van de drukte) uw
paspoort met het Retirement Visa en een ontvangstbewijs voor de betaalde 1900 Baht ophalen.
Als u de juiste documenten en kopieën heeft, dan gaat het heel snel in Pattaya. De stappen 3-5
vergen vaak minder dan 10 minuten. U bent aanzienlijk meer tijd kwijt om een bankverklaring te
verkrijgen!

12. Basisdocumenten, verklaringen, certificaties, legalisaties
De regels voor het ‘Retirement Visa’, het ‘Thai Women Visa’ en sommige andere visa, bevatten – als
vermeld in de tekst – enkele zaken waarvoor buitenlandse en/of Thaise basisdocumenten nodig zijn
(bv huwelijks- en geboorteakten), en verklaringen (bv een ‘Income Statement). Originele Thaise
documenten zijn als regel per definitie klaar voor gebruik. Buitenlandse documenten zijn dat niet;
daarvoor heeft u de medewerking nodig van uw gemeente en/of de ambassade van het land van
oorsprong, of moet u dat op andere wijze regelen.
De situatie voor Nederland en België
De websites van de Nederlandse en de Belgische ambassade in Bangkok (hoofdstuk 18) verstrekken
informatie over basisdocumenten, verklaringen, certificaties en legalisaties. Wanneer u nog in
Nederland of België bent ingeschreven, dan zijn basisdocumenten te verkrijgen bij uw gemeente,
maar deze dienen dan nog wel te worden gelegaliseerd (zie verder). Voor hen die zijn uitgeschreven
en wonen in Thailand is er een aanmerkelijk verschil tussen de dienstverlening van de Nederlandse
ambassade en die van de Belgische ambassade.
Belgische basisdocumenten, verklaringen, certificaties, legalisaties
De Belgische ambassade in Bangkok meldt (uitsluitend voor hen die zijn ingeschreven bij de
ambassade):
Uw inschrijving op de Ambassade of het Consulaat geeft u toegang tot dezelfde diensten als die
aangeboden op uw Belgisch gemeentehuis, namelijk het beheer van uw administratief dossier. Wij
kunnen u dan snel en efficiënt bijstaan met diensten zoals paspoortuitreiking, nationaliteit en
burgerlijke stand, notariële akten, pensioenkwesties en andere administratieve aangelegenheden, of
hulp en bijstand verlenen.
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Regel deze inschrijving tijdig, want het vergt tijd voordat uw administratief dossier in Thailand is. De
Belgische ambassade verstrekt verklaringen, en certificaties. Voor een Income Certificate kan dat ook
in Pattaya (zie hoofdstuk 10, ‘Retirement Visa’). Certificatie/legalisatie door de Belgische ambassade
voldoet aan de visumvereisten. Waar nodig, verwijst de ambassade u voor een Thaise legalisatie naar
het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nederlandse basisdocumenten, verklaringen, certificaties, legalisaties
Wanneer u nog in Nederland bent ingeschreven, dan zijn akten te verkrijgen bij uw Gemeentelijke
Basisadministratie. Zorg dat u afschriften voor internationaal gebruik heeft = (ook) in het Engels, ze
zijn daarmee tevens gecertificeerd. De akten moeten dan nog wel worden gelegaliseerd (zie verder),
en daarbij kan de gemeente of de ambassade u niet helpen; u moet dat zelf regelen.
Nederlandse verklaringen – redelijk eenvoudig
Bijvoorbeeld het Income Statement als genoemd voor het ‘Retirement Visa’ en ‘Thai Women Visa’.
De Nederlandse ambassade hanteert voor het opgeven van maandinkomsten een formulier waarop
u zelf uw inkomsten invult (‘affidavit’), en dit formulier wordt dan vervolgens tegen betaling binnen
10 werkdagen door de ambassade ondertekend met de opmerking: The Embassy of the Kingdom of
the Netherlands accepts no responsibility for the contents of this document = dit is geen
certificatie/waarmerking, maar Immigratie accepteert dit document. (Een inkomensverklaring kan in
Pattaya ook worden afgegeven door de Consul General van Oostenrijk; zie hoofdstuk 11, ‘Retirement
Visa’). De Nederlandse ambassade verstrekt ook diverse andere verklaringen (nodig voor b.v. voor
een huwelijk in Thailand), maar deze zijn niet relevant voor een jaarverlenging van uw Thaise visum.
Nederlandse certificaties & legalisaties – niet eenvoudig
Aanzienlijk moeilijker zijn certificaties van documenten (= waarmerkingen door de uitgever, of een
geautoriseerde vertaling), en legalisaties (= waarmerking door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
van een gecertificeerde vertaling, waardoor het document een erkend-juridische status krijgt voor
internationaal gebruik). Een complicerende factor is dat Thailand het zgn. Apostilleverdrag niet heeft
ondertekend, d.w.z.: geen automatische erkenning van gecertificeerde Nederlandse (of Belgische,
etc.) akten = deze moeten ook worden gelegaliseerd. De Belgische ambassade verzorgt dit voor hen
die daar zijn ingeschreven (neem tijdig contact met de Ambassade voor verdere uitleg of details
hierover want het is niet echt duidelijk wat ze juist legaliseren of verstrekken); de Nederlandse
gemeente of ambassade verzorgt geen legalisaties:
Het is niet mogelijk om Nederlandse documenten ter legalisatie aan te bieden aan de Nederlandse
Ambassade in Bangkok. Nederlandse documenten zoals geboorte-, huwelijksakten en diploma's
dienen in Nederland de legalisatieprocedure te hebben doorlopen alvorens u deze kunt aanbieden
aan Thaise autoriteiten. In geval van akten, dient u de gemeente altijd om afschriften voor
internationaal gebruik te verzoeken (= bij voorbaat geautoriseerd vertaald in het Engels, en daarmee
tevens gecertificeerd, maar nog niet gelegaliseerd).
Legalisatie moet (1) bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en (2) bij de Thaise ambassade in Den
Haag:
 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulair Dienstencentrum, Bezuidenhoutseweg 67,
2594 AC Den Haag, Tel. 070-348 5901
 Ambassade van Thailand, Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ Den Haag, Tel. 070-345 9703
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Waar nodig kan het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bemiddelen voor het verkrijgen
van geautoriseerde/gecertificeerde vertalingen in het Engels (bv van diploma’s), een eerste vereiste
voor de legalisatie van documenten. Engelse vertalingen worden in Thailand geaccepteerd, mits deze
(waar aldus bepaald) zijn gelegaliseerd. Dit is (als vermeld) voor ons vooral van belang voor
huwelijks- en geboorteakten.

MELDING VERBLIJFPLAATS, 90-DAGEN MELDING, RE-ENTRY, OVERSTAY.

13. Belangrijk: waar moet u heel goed op letten?
Er zijn drie zaken die u echt heel goed in de gaten moet houden:
1. Er is een verplichte melding van verblijfsplaats (bij uw aankomst in Thailand) en een verplichte
90-dagen-melding (bij ononderbroken verblijf langer dan 90 dagen).
2. Voor het ‘Retirement Visa’ en ‘Thai Women Visa’ is altijd vooraf een re-entry-permit nodig
wanneer u Thailand tussentijds wilt verlaten. (Het Non-Immigrant O-A Visa heeft standaard een
multiple entry.)
3. Overstay is nooit toegestaan, ongeacht het visumtype.

14. Melding verblijfplaats en 90-dagen-melding
bangkok.immigration.go.th/en/base.90days
Melding van uw verblijfplaats is verplicht in Thailand, ongeacht het soort visum dat u hebt. De 90dagen-meldingsplicht is meestal wel bekend bij de langblijvers. Minder bekend is dat u ook bij
aankomst uw verblijfplaats dient te melden, want de buitenlander gaat er van uit dat dit al op de
Arrival card is vermeld.
Als toerist heeft u hier minder mee te maken omdat het doorgegeven van de verblijfplaats de
verantwoordelijkheid is van het hotel of guesthouse.
Verblijft u echter bij familie, dan zal het gezinshoofd dit moeten doen. Hebt u een eigen woning, dan
moet u dit zelf doen. De kennisgeving van verblijfplaats is kosteloos. Er zijn twee momenten voor
deze kennisgeving: bij aankomst en bij een verblijf van 90 dagen in Thailand.
Melding verblijfplaats bij aankomst
bangkok.immigration.go.th/en/base.alienstay
Huiseigenaren, gezinshoofden, landeigenaars of managers van hotels waar buitenlanders verblijven
op een wettelijke en tijdelijke basis, dienen Immigratie op de hoogte te brengen binnen 24 uur. Dit is
conform de immigratiewet, sectie 38. Indien er geen Immigratiekantoor aanwezig is in de provincie,
dan mag deze kennisgeving van verblijf gebeuren bij het lokale politiebureau. De kennisgeving van
verblijfplaats dient te gebeuren met formulier TM30 – Notification form for house masters, owner or
possessor of the residence where alien have stay. De kennisgeving binnen 24 uur kan persoonlijk bij
het Immigratiekantoor (of politiebureau); door een geautoriseerd persoon van b.v. het hotel; per
aangetekende post, of via internet(enkel hotels).
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Opmerking: Sommige Immigratiekantoren eisen dat de buitenlanders de strook van de TM30
melding in hun paspoort bewaren. Dat wordt hen dan meegedeeld.
De 90-dagen-melding
http://bangkok.immigration.go.th/en/base.php?page=90days
Iedereen die langer dan 90 dagen in Thailand verblijft, moet elke 90 dagen zijn/haar woonplaats
bevestigen bij Immigratie. Dit proces wordt gaandeweg geautomatiseerd. Indien er geen
Immigratiekantoor aanwezig is in de woonplaats/gebied, dan kan dit ook bij een politiebureau. Er zijn
geen kosten verbonden aan de melding.
De melding dient te gebeuren tussen de 15 dagen voorafgaand aan & 7 dagen na het verstrijken van
de 90 dagen. Wanneer u een verlenging van uw visum met 1 jaar krijgt, dan telt dit eveneens als een
90-dagen-melding. Wanneer u Thailand verlaat, dan loopt de periode niet door. De 90-dagen-termijn
begint dan opnieuw te tellen vanaf de dag dat u Thailand weer binnenkomt. De dag van binnenkomst
is dan dag 1.
De 90-dagen-melding is geen verlenging van uw verblijfsperiode. Indien u meer dan 7 dagen te laat
bent met uw melding op het Immigratiebureau, dan is er een boete van 2000 Baht. Wanneer u zich
niet gemeld heeft binnen de gestelde termijn, en u wordt gecontroleerd of gearresteerd, dan
bedraagt de boete 4000 Baht.
De 90-dagen-melding kan gebeuren:
 In persoon
 Door een derde
 Per aangetekende post.
 Online

Vereiste documenten wanneer de melding in persoon wordt verricht (door uzelf of een ander)
1. Volledig ingevuld formulier TM 47, Form for alien notify of staying longer than 90 days.
2. Paspoort.
3. Immigratiekaart (Departure card).
4. Kopieën van de paspoortbladzijden met persoonlijke gegevens, visumpagina, pagina met laatste
aankomststempel, pagina met de laatste verlenging van het visum.
5. Kopie van uw Immigratiekaart (Departure card).
6. Het vorige 90-dagen-meldingsbewijs (indien u al eerder een vorige melding hebt gemaakt).
Vereiste documenten wanneer u de melding per aangetekende post verricht
1. Volledig ingevuld formulier TM 47, Form for alien notify of staying longer than 90 days.
2. Kopie van de paspoortbladzijden met persoonlijke gegevens, visumpagina, pagina met laatste
aankomststempel, pagina met de laatste verlenging van het visum.
3. Kopie van uw Immigratiekaart (Departure card).
4. Het vorige 90-dagen-meldingsbewijs (indien u al een vorige melding hebt gemaakt).
5. Een aan uzelf geadresseerde enveloppe met postzegel (om het meldingsbewijs aan u te sturen).
6. De bovenstaande documenten opsturen naar het immigratiebureau per aangetekende post. Het
nieuwe bewijs zal afgestempeld worden aansluitend op het oude. Het bewijs van de
aangetekende post bijhouden als bewijs van versturen in geval van betwisting.
7. U kunt de 90-dagen-melding niet maken via de post wanneer de 90 dagen verstreken zijn. In dat
geval dient u dit persoonlijk te doen. U krijgt een boete van 2000 Baht. Wanneer u na 1 maand
uw bewijs nog niet ontvangen hebt, dient u Immigratie te contacteren met het bewijs van
aangetekende post.
45
18-2-16

THAILANDBLOG

Dossier Visum Thailand 2016

De 90 dagen melding online
Ga naar http://www.immigration.go.th en klik English (rechtsboven) en vervolgens op het icoon met
de vermelding ‘Apply for Notification of Staying in de Kingdom (over 90 days)’; dat is het gele icoon
linksonder, of ga rechtstreeks naar
https://extranet.immigration.go.th/fn90online/online/tm47/TM47Action.do en volg de instructies
op het scherm. Als web browser dient u Microsoft Internet Explorer of Microsoft Edge te gebruiken
want anders werkt het mogelijk niet. Uw aanvraag zal eerst in “Pending” komen te staan. Nadat uw
melding werd verwerkt door immigratie komt deze in “Aprroved”. Normaal zal u hier een mail van
krijgen. Van zodra uw melding in “Approved” komt kan u het formulieren afdrukken via de website
en in uw paspoort steken.

15. Verplichte re-entry-permit voor ‘jaarvisums’
Als u een ‘Retirement Visa’, of een ‘Thai Women Visa’ heeft, dan hoeft u Thailand 1 jaar lang niet te
verlaten. Als u Thailand toch wenst te verlaten, dan heeft u vooraf een re-entry- permit nodig voor
elke keer dat u tussentijds in Thailand terugkomt.
Pas op: Zonder re-entry-permit vervalt uw jaarvisum bij het verlaten van Thailand! Een single reentry permit kost 1000 Baht; bij regelmatig reizen naar het buitenland is een multiple re-entry permit
handiger (3800 Baht); deze is geldig zolang uw verlenging geldig is, en kan direct na het verkrijgen
van een ‘jaarvisum’ worden aangevraagd.
De multiple re-entry permit is nooit langer geldig dan de geldigheidsduur van uw paspoort of die van
het ‘jaarvisum’. U kunt de re-entry permit krijgen op elk Immigratiekantoor; ook op de meeste
internationale luchthavens en ook aan sommige grensposten over land zijn ze te bekomen.
Luchthavens en grensposten zijn meestal beperkt tot Single Re-entry.
Het Non-Immigrant O-A Visa heeft standaard een multiple entry voor 1 jaar. Hebt u een
verblijfsperiode die loopt tot na die geldigheidsperiode, en wilt u na die geldigheidsperiode Thailand
verlaten, dan dient u een re-entry te hebben, want anders vervalt de laatst-verkregen
verblijfsperiode.

16. Overstay is nooit toegestaan
www.thaiembassy.com/thailand/overstay-visa-thailand.php
http://www.immigration.go.th/nov2004/en/doc/Immigration_Act.pdf
‘Overstay’ is een verblijf in Thailand zonder geldig visum of Visa Exemption. Dat is nooit toegestaan.
Zelfs met een overstay van 1 dag bent u illegaal in Thailand, met alle gevolgen vandien. De Thaise
wet zegt: Elke buitenlander met overstay kan worden gestraft met een gevangenisstraf tot 2 jaar, een
boete van maximaal 20.000 Baht, of beide. Daaraan zijn per 20 maart 2016 ernstige straffen aan
toegevoegd; zie verder.
Hoe lang u ook van plan bent in Thailand te blijven, zorg er steeds voor dat dit legaal gebeurt. Hoe
lang u mag blijven staat in uw paspoort. Dit kan een aankomst- of een verlengingsstempel zijn.
Respecteer die datum altijd, ook al wordt beweerd dat enkele dagen geen probleem is, of dat het
met een boete is op te lossen.
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Natuurlijk zullen de gevolgen van overstay in overeenstemming zijn met de ernst van de overtreding,
en hoe de Immigratiebeambte zich opstelt tegenover de overtreder en de overtreding (of: de
overtreder tegenover de Immigratie-beambte!). In de praktijk zal op de luchthaven bij slechts enkele
dagen overstay een boete worden opgelegd van 500 Baht per dag. Bij een langdurige of herhaalde
overtreding zijn de gevolgen een stuk ernstiger. Elke dag overstay is een inbreuk op de wet en dus
altijd strafbaar.
Bij ernstige of herhaalde overtredingen kan er een vermelding in het paspoort komen. Hierdoor krijgt
men het etiket van ongewenst buitenlander. Beslist niet handig bij nieuwe Thaise visumaanvragen!
Deze vermelding kan ook de aandacht trekken van andere immigratiediensten, en gevolgen hebben
voor het aanvragen van een visum, of problemen opleveren bij de toegang tot andere landen.
Op ernstige overtredingen zijn zware straffen aangekondigd (deze gelden vanaf 20 maart 2016)
De maatregelen houden in dat deze overtreders op een zwarte lijst komen met de volgende sancties:
In het geval dat een buitenlander zichzelf aangeeft, zijn de volgende straffen van toepassing:
 Overstay van meer dan 90 dagen: geen toegang tot Thailand voor de periode van 1 jaar.
 Overstay van meer dan 1 jaar: geen toegang tot Thailand voor de periode van 3 jaar.
 Overstay van meer dan 3 jaar: geen toegang tot Thailand voor de periode van 5 jaar.
 Overstay van meer dan 5 jaar: geen toegang tot Thailand voor de periode van 10 jaar.
In het geval dat een buitenlander zelf geen melding doet, en wordt aangehouden:
 Overstay minder dan 1 jaar: geen toegang tot Thailand voor de periode van 5 jaar.
 Overstay van meer dan 1 jaar: geen toegang tot Thailand voor de periode van 10 jaar.
Deze nieuwe maatregelen zijn niet van toepassing :
- Indien de buitenlander het land verlaat voor de leeftijd van 18 jaar.
- Indien de buitenlander het land verlaat voor deze maatregelen in voege treden (20 maart 2016).
Of de Thaise Immigratiedienst overgaat tot arrestatie, detentie, deportatie, of vermelding op de
zwarte lijst, zal per geval en per individu worden beoordeeld. Buitenlanders kunnen niet in beroep
gaan tegen de opgelegde sanctie. Derhalve: vermijd overstay, ook al is het maar 1 dag! U stelt u bloot
aan ‘aandacht’ van autoriteiten, en dat kan wel eens aanzienlijk meer kosten dan ‘500 Baht per dag’!
In sommige immigratiekantoren zal u bij aanvraag van een verlenging, een formulier moeten
ondertekenen, voor kennisname, dat u op de hoogte bent van bovenstaande nieuwe straffen. Dit
formulier noemt
“The Acknowledgment of penalties for a Visa Overstay”. (met dank aan NicoB).
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OVERIGE INFORMATIE.

17. Aankomst en vertrek op Suvarnabhumi Airport (spreek uit: soewannapoem)
www.bangkokairportonline.com/
Een korte toelichting voor hen die voor de eerste maal Thailand bezoeken:
Aankomst
1. Tijdens de vlucht naar Thailand ontvangt u een Thaise Immigratiekaart. Deze bestaat uit twee
delen: een aankomstkaart (Arrival card) en een vertrekkaart (Departure card). Vul beide in tijdens
de vlucht; u heeft ze nodig bij Immigratie in Bangkok. Onderteken de Arrival card.
2. Bij aankomst in Bangkok volgt u de pijlen naar Immigratie. U komt dan uit bij Immigratie hal 1 of
3. Als er veel wachtenden zijn, loop dan naar de andere hal, want meestal zijn daar minder
mensen.
3. Ga naar een van de balies met ‘Foreign passport’. Houd uw paspoort en de Immigratiekaart klaar.
4. Overhandig uw paspoort en de dubbele Immigratiekaart. Deze beambte zal de Arrival card
verwijderen. De Departure card blijft in uw paspoort, meestal wordt dit er in geniet.
De Departure card moet u in uw paspoort houden voor de totale duur van het verblijf. Er wordt
een foto van u genomen en uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in de gegevensbank.
5. U krijgt een rechthoekige aankomststempel in uw paspoort. Hierop zijn volgende gegevens
ingevuld:
 Naam van de Immigratiepost, soort visum, datum van aankomst, datum tot wanneer het
verblijf is toegestaan - dit laatste is afhankelijk van het soort visum.
 Controleer aan de Immigratiebalie of u wel het juiste aantal verblijfsdagen hebt gekregen dat
in overeenstemming is met uw visum! Er worden soms fouten gemaakt!
6. Haal vervolgens uw bagage op. De band waarop u uw bagage verschijnt, staat vermeld op een
scherm; het bandnummer is vermeld naast het vluchtnummer.
7. Na het ontvangen van uw bagage gaat u richting douane. Afhankelijk of u iets aan te geven hebt
of niet, neemt u de betreffende uitgang. U bent nu in de aankomsthal en kunt vandaar verder
reizen naar uw bestemming in Thailand.
Vertrek
1. U vertrekt vanuit de vertrekhal. Op een informatiebord staat uw vlucht en het nummer van de
balie van uw luchtvaartmaatschappij. Overhandig daar uw paspoort en ticket en zet uw bagage
op de band. Na controle ontvangt u het paspoort terug met uw boardingkaart (instapkaart).
2. Op de kaart staat het gatenummer van uw vliegtuig (kijk dit later op de borden nog eens na, soms
verandert dit) met tijdstip van boarding (instappen) en stoelnummer. Volg de borden naar
Immigratie.
3. Eerst is er een security check; daarna komt u bij Immigratie. Ga naar ‘Foreign passports’. Houd
uw paspoort, de Immigratiekaart (Departure card), en uw boardingkaart klaar.
4. De Immigratiebeambte verwijdert de Departure card uit uw paspoort (zorg dat deze ondertekend
is) en controleert uw persoonlijke gegevens met de gegevensbank. Er wordt een foto van u
genomen. U krijgt een driehoekige vertrekstempel in uw paspoort met ‘Departed’ waarin de
datum van vertrek.
5. U krijgt nu uw paspoort en boardingkaart terug. Op de boardingkaart staat het nummer van de
gate en het tijdstip van boarding (instappen). Ga naar de gate; volg de instructies van de
luchtvaartmaatschappij.
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18. Nuttige links
Overheidswebsites
www.royalthaiembassy.nl/site/
Royal Thai Embassy, Den Haag
www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/
Royal Thai Consulate-General, Amsterdam
www2.thaiembassy.be/
Royal Thai Embassy to Belgium and Luxembourg, Brussel
www.thaiconsulate.be/
Royal Thai Consulate, Antwerpen
http://thailand.nlambassade.org/
Nederlandse ambassade, Bangkok
www.diplomatie.be/bangkok/default.asp Belgische ambassade, Bangkok
www.mfa.go.th/main/en/home
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
www.immigration.go.th/
Immigration bureau Thailand
http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908 De belangrijkste visumvoorwaarden
bangkok.immigration.go.th/intro1.html
Immigration Division 1, Bangkok
http://www.immigration.go.th/nov2004/en/doc/Immigration_Act.pdf Immigration Act, B.E. 2522
(1979)
Andere websites
www.thaivisa.com
www.thaiembassy.com/
www.siam-legal.com

De belangrijkste website & blog voor visumcommentaar
‘Thai embassy’ – Your gateway to Thailand (commercieel)
Goede tips

19. Engelse teksten van de eisen voor het ‘Retirement Visa’ en ‘Thai Women Visa’
De onderstaande Engelse vertalingen van de Thaise regelgeving worden op verzoek door Immigratie
in Pattaya verstrekt; ze zijn afkomstig van het Immigratie Bureau, en gelden derhalve overal in
Thailand.
Let op: Niet alle visumregels zijn volledig vermeld in de onderstaande Engelse teksten; raadpleeg
daarvoor de hoofdstukken 10 en 11! Dit geldt met name t.a.v. de legalisatie van akten. In de “Thai
Women Visa” tekst wordt gesproken over ‘certification’, maar bedoeld wordt een gelegaliseerde
huwelijks- of geboorteakte. Nederlandse en Belgische akten dienen altijd te zijn gelegaliseerd
voordat ze kunnen worden gebruikt in Thailand; zie daarvoor hoofdstuk 10.
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TEKST VOOR HET ZGN. ‘RETIREMENT VISA’
REQUIRED TO EXTEND VISA FOR SENIOR CITIZENSIN CASE OF OVER 50 YEARS OLD
1. Application form TM7 duly completed (fee 1,900 Baht).
2. One 4 x 6 cm photograph.
3. Passport and copy of ID page and current Non-Immigrant Visa. If you don’t have a current NonImmigrant Visa, you can convert your Tourist Visa at the Immigration Bureau on a special form.
4. Income (‘Fund book’ not allowed):
a. EITHER: Letter from a Thai bank, not more than one week old, certifying a balance of at least
800,000 Baht, together with a copy of your bank book showing the name page and
transactions for the past three months. In the first year of the Retirement Visa, the 800,000
Baht must have been in the bank for at least 2 months prior to application, but in subsequent
years the requirement is at least three months prior.
b. OR: Letter from your embassy showing pension or other income in your home country of at
least 65,000 Baht equivalent on a monthly basis.
c. OR a combination of (a) and (b) above: Income of less than 65,000 Baht equivalent plus a
complimentary cash sum in the Thai bank. The total from both sources combined must be at
least 800,000 Baht. You will need a letter from both your bank and your embassy (plus the
bank book pages that are specified under a).
5. A document showing your local Thai address – an official rent book or a letter-headed receipt of
rent paid, company papers or proof of ownership of a condominium or residence. The
Immigration officer will keep a photocopy of the document.
6. In the case of a married couple applying for Retirement Visas, a certified copy of the marriage
certificate in English or Thai must be presented as part of the paperwork.
7. If a joint bank account is shown as part of the application process, a certified copy of the
marriage certificate in English or Thai is required.
8. The application fee for a Retirement Visa is 1,900 Baht, if needed a conversion from Tourist Visa
to Non-Immigrant status is extra 2,000 Baht.

TEKST VOOR HET ZGN. ‘THAI WOMEN VISA’
CRITERIA FOR CONSIDERATION AND SUPPORTING DOCUMENTS
FOR APPLICATION FOR EXTENSION OF STAY TO SUPPORT A THAI SPOUSE
Criteria for Consideration
1. Applicant must have been granted a Non-Immigrant Visa.
2. Evidence of relationship.
3. Evidence to show that the spouse holds Thai nationality.
4. Couple must have a marital relationship both in the legal sense and in a de facto sense.
5. Applicant must earn an average annual income of no less than THB 40,000 per month or have
funds for annual expenses of no less than THB 400,000, deposited with a bank(s) in Thailand for
the previous three months.
6.
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Supporting Documents
1. Form TM7 Extension of temporary stay in the Kingdom with one photograph attached.
2. Copy of passport.
3. Registration of marriage (Form Khor Ror 2); certificate of marriage (Form Khor Ror 3); letter of
certification issued by the Embassy attesting that a person had not registered prior to marriage,
and children’s birth certificates (if any); or if marriage was registered in a foreign country, a Thai
or English translation of the marriage certificate, certified by the embassy; and registration of
familial status (Form Khor Ror 22) must be submitted.*
4. Personal identification card and household registration of the spouse or other documents as
proof of Thai nationality issued by a governmental or related agency; for example, if either the
spouse’s father or mother is a foreigner, the birth certificate of the spouse, evidence of Thai
naturalization, name change certificate (first or last name), certificate of divorce (if marriage was
never registered), certificate of residence, or residential lease agreement must be submitted.
5. Evidence according to Clause 5 of the Criteria for Consideration, as follows:
5.1 If having a job in Thailand:
 Work permit.
 Letter of confirmation of the employer, signed by an authorized officer, indicating details of
the work duties, work type, and job position according to the work permit, and monthly
salary (of no less than THB 40,000 per month).
 Evidence of income tax payments certified by the Department of Revenue and receipts (Form
P.N.D. 1 for the previous three months and Form P.N.D. 9 for the previous year).
 Company registration certificate and a list of company shareholders (Form Or Bor Jor 5, issued
within the last 6 months).
5.2 If having funds deposited with bank(s) in Thailand (savings/fixed account):
 Must have a balance of no less than THB 400,000 remaining in the bank account for no less
than 3 months from the date of submission. (For the first year only, a deposit account must
be submitted and must have said amount of balance in the account for no less than 2
months.)
 Letter of confirmation from a bank in Thailand attesting that the current balance is no less
than THB 400,000.
5.3 If earning foreign income, such as pension or social security fund:
 Letter of confirmation from the applicant’s embassy or consulate in Thailand attesting that
the applicant receives income form a pension or other earnings of no less than THB 40,000
per month.
6. Photographs showing members of the family, residence, front view of the house, and interior of
the house with household appliances, daily life.
7. Location map to the residence.
8. Fee of THB 1,900.
9. Other evidence.
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20. Informatie over immigratiekantoren en grensposten.
Het is geen geheim om te schrijven dat elk immigratiekantoor in Thailand anders is.
Niet alleen wat betreft uitzicht, voorzieningen en bereikbaarheid, maar ook in werkwijze kunnen ze
onderling wel eens verschillen en afwijken van wat standaard voorgeschreven is. Wat bij nummer
één zeker moet, hoeft niet echt maar kan ook wel kan bij nummer twee, maar is daarentegen
volkomen uitgesloten bij nummer drie…begin er dan maar eens aan om duidelijkheid te krijgen!
Om bezoekers van een immigratiekantoor voor te bereiden op hun (meestal eerste) bezoek aan een
immigratiekantoor, is het de bedoeling om informatiebladen op te maken over zoveel mogelijk
immigratiekantoren en deze op te nemen in het Dossier Visum.
Op die manier kan de bezoeker zich al een idee vormen wat hij van een bepaald immigratiekantoor
mag verwachten.
De informatie betreft o.a. extra formulieren dat je nodig hebt bij het aanvragen van een verlenging,
wachttijden, nummeringssysteem, tot, kan men er eten, sluit men over de middag, kan ik er
parkeren, hoe moet ik het bereiken, etc…. kortom alles wat eventueel van belang is of kan zijn wordt
opgenomen in het informatieblad van dat immigratiekantoor..
Naast zulk een informatieblad over immigratiekantoren, komt er ook een informatieblad over
grensovergangen. Net als bij immigratiekantoren zijn er ook verschillen bij de grensovergangen.
Niet alleen “borderrunners”, die om een nieuwe verblijfperiode gaan, moeten hier informatie
kunnen terugvinden. Ook de gewone reiziger die de grenspost gebruik om naar het andere land te
gaan moet hier bruikbare informatie kunnen terugvinden.
Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over die immigratie en grensposten, vraag ik aan de
lezers van dit dossier om mij te voorzien van zoveel mogelijk informatie.
Hoe meer informatie ik ontvang over een immigratiekantoor of grenspost, hoe beter het
informatieblad zal worden.
Elke informatie is welkom, of die nu positief of negatief is (geen verhalen over corruptie a.u.b. want
die worden toch verwijderd)
Om u een idee te geven naar welke informatie ik op zoek ben, heb ik twee informatieformulieren
opgemaakt. Die kan u invullen bij een bezoek aan een immigratiekantoor, of wanneer u een
grenspost gebruikt. De informatie moet natuurlijk niet beperkt zijn tot wat er op die formulieren
staat. Hebt u informatie, maar vindt u dit niet terug in een of ander punt, kan u dat altijd op het
einde bijvoegen.
De ingevulde bladen kan u sturen naar de redactie :

info@thailandblog.nl

Bedankt alvast om hieraan mee te werken.
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IMMIGRATIE INFORMATIE BLAD

1.

Datum/tijd van uw bezoek :

2.

Doel van uw bezoek :
(verlenging, 90-dagen melding, aanvraag Re-entry, bewijs van adres, etc)

3.

Algemene informatie over het immigratiekantoor
a. Naam
: (Officiële benaming van het kantoor)
b. Adres
:
c. Tel
:
d. Fax
:
e. E-mail
:
f. Website
:
g. Openingsdagen :
h. Openingsuren :
i. GPS Coord
:

4.

Praktische voorzieningen
a. Beschikbaarheid van voorgedrukte aanvraag formulieren en/of check-of lijsten.
b. Mogelijkheid tot nemen van koppies en kostprijs.
c. Mogelijkheid tot het nemen van pasfoto en kostprijs.
d. Mogelijkheid tot gratis WIFI.
e. Mogelijkheid tot het bekomen van eten/drinken.
f. Sanitaire voorzieningen.

5.

Bereikbaarheid, vervoer en parkeren.
a. Bereikbaarheid met het OV.
b. Is er een standplaats voor Taxi, motortaxi, etc.
c. Is er een mogelijkheid tot parkeren (kostprijs indien betalend).
d. Andere.

6.

Procedure in het immigratiekantoor
(eerst aanbieden bij receptie, nummer halen, voorcontrole van de documenten,
aparte balies of kan u meerdere handelingen aan hetzelfde loket uitvoeren zonder telkens
een nieuw nummer te moeten halen, etc)
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7.

Documenten, bewijsstukken, koppies, etc. die u diende voor te leggen.

8.

Duur van uw bezoek.
(Hoe lang duurde het allemaal vanaf binnenkomst tot u weer buiten stond.
Graag in detail met wachttijden. Kon u het gevraagde onmiddellijk bekomen, moest u
wachten, of diende u later terug te komen om het op te halen)

9. Algemene
a. Is er iemand die u bij aankomst verder helpt of wegwijs maakt ?
(sommige immigratiekantoren hebben vrijwilligers in dienst die u zelfs in uw eigen taal
verder helpen)
b. Is er een duidelijke aanduiding waar u bent, of waar u naartoe moet ?
(Is er o.a. een plattegrond, etc)
c. Is het duidelijk wanneer het uw beurt is, zeker als er geen systeem met nummers is
(zijn ook de volgorde van de nummers duidelijk zichtbaar, worden u afgeroepen per
naam of per nummer, etc)
d. Gaat alles vlot, ondanks eventuele lange wachtrijen ?
e. Is men stipt ?
(Begint men stipt op tijd, kan men in de wachtruimte of een nummer bekomen voor de
opening van de balie, etc)
f. Is er dagelijks een nieuwe nummering, of kan u met uw nummer van de dag voordien
verder ?
g. Wanneer sluit de receptie, of wanneer wordt het laatste nummer uitgereikt
h. Is er een middagpauze (zo ja van/tot) of wordt er doorgewerkt ?
i. Wordt er doorgewerkt na de officiële openingsuren of sluit men op tijd ?
j. Worden er maar een maximum aantal personen/aanvragen per dag verwerkt ?
k. Verliep de communicatie met de immigratieofficier en met het dienstdoende personeel
in het algemeen vlot (kennis Engelse taal) ?
l. Is er een strikte Dresscode ?
m. ...(vul zelf aan)

10. Opmerkingen
(Elk informatie waarvan u denkt dat die belangrijk kan zijn of tips die voor een vlot
verloop kunnen zorgen)

Dank bij voorbaat voor de informatie.
RonnyLatPhrao
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GRENS INFORMATIE BLAD

1.

Datum van uw bezoek :

2.

Doel van uw bezoek :
(borderrun-visarun-Out/in, terug na een langer verblijf buiten Thailand,etc )

3.

Algemene informatie over de Thaise grenspost
a. Naam
: (Officiële benaming van de grenspost)
b. Adres
:
c. Tel
:
d. Fax
:
e. E-mail
:
f. Website
:
g. Openingsdagen :
h. Openingsuren :
i. GPS coord
:

4.

Algemene informatie over de “buitenlandse” grenspost
a. Naam
: (Officiële benaming van de grenspost)
b. Adres
:
c. Tel
:
d. Fax
:
e. E-mail
:
f. Website
:
g. Openingsdagen :
h. Openingsuren :
i. GPS coord.
.

5.

De Thaise grenspost.
(Afgelegen, bereikbaarheid OV, parkeermogelijkheden, druk, markten, etc)

6.

“Out” procedure aan de Thaise grenspost.
(hoe gaat het in zijn werk, gaat het vlot)
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7.

Hoe kan men de “buitenlandse” grenspost bereiken.
(Is het ver, te voet, OV beschikbaar, Taxi beschikbaar, wat kost het, etc).

8.

“In” procedure aan de “buitenlandse” grenspost
(hoe gaat het in zijn werk, gaat het vlot, beschikbaarheid aanvraagformulieren,
fotokoppies, pasfoto’s, welke valuta betalen, wat kost het “Visa”, etc)

9.

Verblijf aan de “buitenlandse” grenspost.
(Taxfree shoppen, eten, drinken, Taxi/OV beschikbaar om verder te reizen, etc)-

10. “Out” procedure aan de “buitenlandse” grenspost
(hoe gaat het in zijn werk, gaat het vlot, etc.)

11. Hoe kan men de Thaise grenspost bereiken
(Hoe ver is het, kan het te voet, is er OV ter beschikking, Taxi, wat kost het, etc).

12. “In” procedure aan de Thaise grenspost
(hoe gaat het in zijn werk, gaat het vlot)

13. Hoe geraakt men terug weg van de Thaise grenspost.
(OV beschikbaar, taxi, prijzen, etc)

14. Opmerkingen
(Elke informatie waarvan u denkt dat het belangrijke kan zijn of tips die voor een vlot
verloop kunnen zorgen)

Dank bij voorbaat voor de informatie.

RonnyLatPhrao
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