01/2007

Huwelijk in Thailand
Belgen die in Thailand willen huwen met een Thaise onderdaan dienen de volgende
documenten voor te leggen :
a. Uittreksel uit de geboorteakte
b. Certificaat betreffende gezinssamenstelling, verblijfplaats, nationaliteit
en burgerlijke stand
c. Certificaat van celibaat
d. In geval van vroeger huwelijk: bewijs dat dit huwelijk ontbonden is
e. Bewijs van goed gedrag en zeden
Attest van werkgever, bankuittreksel of maandelijkse loonfiche
Naam en adres van TWEE getuigen in België en een fotokopie van hun identiteitskaart
DE BOVENVERMELDE DOCUMENTEN van a. tot en met e. MOETEN WORDEN
GELEGALISEERD DOOR:
1. Ministerie van Buitenlandse Zaken in België
Karmelietenstraat 23 (legalisatie) Hoofdgebouw 15 (openingsuren: 09.00 – 11.30 15 € per document) Tel.: 02/512.57.59
2. Koninklijke Ambassade van Thailand of Thais Consulaat Antwerpen
- Thaise Ambassade: Waterloosesteenweg 876, 1000 Brussel (openingsuren: 10.00 12.00 en 14.00 – 15.00 - 15 € per document) Tel.: 02/640.68.10
- Thais Consulaat Antwerpen: Onze-Lieve-Vrouwstraat 6, 2600 Antwerpen (Berchem)
(openingsuren: maandag tot vrijdag 09.30 – 12.30 en op maandag 13.30 - 16.00 en op
vrijdag van 13.30 – 15.00 ) 15 € per document) Tel.: 0495/22.99.00
Belangrijk: Breng een fotocopie mee van de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
gelegaliseerde documenten.
- Na aankomst in Thailand moet u de Belgische Ambassade in Bangkok contacteren:
Belgian Embassy - Kingdom of Belgium.
Sathorn Square - Office Tower Fl. 16 -- Unit 7-12
98, North Sathorn Road
Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Tel: 02-236.01.50
- Op basis van bovenstaande documenten zal de Belgische Ambassade u twee nieuwe
documenten geven, opgesteld in het Engels, die u naar het Thais moet laten vertalen
- Vervolgens moet u de twee vertaalde documenten laten legaliseren op het Thaise
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Legalization Service, Kimpo Building, 3th Floor, Muang

Thong Tani, Chaengwattana Road in Nonthaburi. Tel: 02-503.45.39)
- U kan trouwen op eender welk gemeentehuis in Thailand (Amphoe)
- Vergeet niet uw huwelijksakte + een kopie van het “marriage registration book” te vragen
(beide opgesteld in het Thais)
- Deze twee documenten moet u laten vertalen in het Engels, en vervolgens weer laten
legaliseren op het Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Als u tezamen met uw Thaise echtgeno(o)t(e) naar België wenst terug te keren, dient
hij/zij een visum aan te vragen op de Belgische Ambassade in Bangkok. Daartoe zijn de
volgende documenten vereist:
- 3 aanvraagformulieren
- 3 pasfoto’s
- een geldige reispas
- de huwelijksakte (origineel + vertaling, gelegaliseerd)
- een kopie van het “marriage registration book” (origineel + vertaling,
gelegaliseerd)
- een kopie van de pas van de Belgische echtgeno(o)t(e)
- uittreksel uit de geboorteakte (vertaald en gelegaliseerd)
- een medisch attest
De aanvraag voor het visum wordt doorgestuurd naar de bevoegde instanties in
België. Het duurt ongeveer 2 maanden vooraleer de Belgische Ambassade hun
antwoord krijgt.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

