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11. FAMILY REUNION WITH BELGIAN SPOUSE (Art. 40ter) 

 

 

Required documents: 
 

1. National passport into which a visa can be affixed and which is valid for more than 12 months  

2. Completed and signed national Belgian visa application form with 1 recent color photograph (5x3cm) 

with white background glued on the application form 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

3. Copy of proof of payment of the contribution covering administrative costs.  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/news/Pages/Contribution%20covering%20administrative%20

costs%20of%20an%20application.aspx 

4. The document to choose the language in which you would like to be informed about the decision in 

your visa application  

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

5. Copy of the identity page of your passport 

 

 

A) From Belgian Spouse, residing in Belgium 
 

6. Copy of the residence permit (front + back) : Belgian ID card, CIRE, CIE, A card, B, C, D, F or F+ 

7. Proof that the person being joined has sufficient accommodation: Copy of proof of ownership of a 

house/apartment or a registered copy of the rental contract. In case of a rental contract, this document 

has to be registered at the local municipality in Belgium 

8. Proof (at least six last months) that the person being joined has stable, regular and sufficient 

means of subsistence to meet his own needs and those of the members of his family and avoid them 

becoming a burden on the public authorities.  Please find more information on this subject via the 

following link:  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les%20

moyens%20de%20subsistance%20stables,%20r%C3%A9guliers%20et%20suffisants.aspx 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Stabiele,%20r

egelmatige%20en%20voldoende%20bestaansmiddelen.aspx   

9. Proof that the health insurance (mutualiteit/mutualité)  of the person being joined agrees to cover 

the risks in Belgium for the visa applicant.  

 

B) From both spouses 

 

10. Proof of marriage: copy of marriage certificate and copy of  marriage registration (in Thailand, 

you will receive both documents), legalized by Ministry of Foreign Affairs of your country + translation 

done by a recognized translation office (see list on the website of  the Embassy and remarks) + legalized 

by the Belgian Embassy 

 

C) From the visa applicant 

 

11. Copy of birth certificate, legalized by Ministry of Foreign Affairs of your country + translation done 

by a recognized translation office (see list on the website of  the Embassy and remarks) + legalized by 

the Belgian Embassy 

12. Copy of name change certificate (if any), legalized by Ministry of Foreign Affairs of your country + 

translation done by a recognized translation office (see list on the website of  the Embassy and remarks). 

+ legalized by the Belgian Embassy 
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13. Copy of divorce certificate (in case of previous marriage), by Ministry of Foreign Affairs of your 

country + translation done by a recognized translation office (see list on the website of  the Embassy 

and remarks) + legalized by the Belgian Embassy 

14. Copy of death certificate of your previous spouse / partner (if any), legalized by Ministry of Foreign 

Affairs of your country + translation done by a recognized translation office (see list on the website of  

the Embassy and remarks) + legalized by the Belgian Embassy 

15. Copy of private travel insurance of the visa applicant valid in Belgium and covering a minimum of 

30.000€ medical costs for a minimum period of 3 months (This document does not have to be provided 

in case the spouse in Belgium can prove that you will be registered on his/her health insurance in 

Belgium). 

Please refer for the list of recognized local insurance companies via following link: 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 

 

Remarks: 

 

1. The applicant has to submit his/her application by him/herself. 

2. Please make another set of copies (legible) of all documents mentioned above (front and back). 
Documents have to be arranged in the above order and submitted into 2 separated files. 

3. The translation must be done by translator recognized by the Embassy after the legalization at 

Thai Ministry of Foreign Affairs.  Documents and translations must then be legalized by the 

Embassy. The equivalent in Baht of 20 Euros will be required for all legalizations. 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-

documents 

4. The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before 

submitting the visa application. 

5. Minimum age of both spouses must be 21 years old. 

6. Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy. 

7. The administrative fee is non-refundable if the visa is denied. 

8. You should submit your application minimum 30 days before the foreseen travel date. 

9. You can submit your application at the earliest three months before your planned visit. 

10. A later change to the purpose of the visit is not admissible. A prolongation of the visa is not 

possible. In both cases, a new application has to be entered. 

11. More information about scheduling an appointment can be obtained from website of 

http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ or call +66 2 118 7002 

12. The applicant has the choice in case of an incomplete file to either take the file back and 

introduce a complete file on a later day or introduce the incomplete file with the possibility of 

completing the application within the next 7 days, before it will be processed by the embassy 

the way it is. Otherwise, the decision will be made based on incomplete file. 

13. For more detailed information on supporting documents, processing times, tracking the 

progress of your visa application, legal background and other immigration related topics, please 

refer to the website of the Immigration Office of Belgium: 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les_docu

ments_justificatifs_a_produire_pour_un_regroupement_familial.aspx 

 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_document

en_die_in_het_kader_van_een_gezinshereniging_moeten_worden_voorgelegd.aspx 

 

 
 

 

 

Embassy of Belgium: 16
th

 Fl, Sathorn Square, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500  

Tel: 02-108.1800, Fax: 02-108.1807 

E-Mail : Bangkok.visa@diplobel.fed.be 

Website: http://diplomatie.belgium.be/thailand/ 
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11. วซีา่เพือ่ตดิตามคูส่มรสชาวเบลเยีย่มเพือ่ไปอาศยัในประเทศเบลเยีย่ม (Art. 40ter) 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้ง  
 
1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบุังคบัใชอ้ยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 1 ปีนับจากวนัทีย่ืน่ค ารอ้ง 

2. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะยาวส าหรับประเทศเบลเยีย่ม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) 

พรอ้มตดิกาวรูปถา่ยปัจจุบนัขนาด 5x3 ซม. (รูปถา่ยส ีและพืน้หลงัสขีาวจ านวน 1 รูป) 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

3. ส าเนา หลักฐานการโอนเงนิคา่ธรรมเนยีมพเิศษไปยังแผนกตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงการมหาดไทยเบลเยีย่ม  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/news/Pages/Contribution%20covering%20administrative%20costs%

20of%20an%20application.aspx 

4. เอกสารการเลอืกภาษา (เลอืกภาษาใดภาษาหนึง่ทีเ่ป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย่ม)ส าหรับผลการพจิารณาวซีา่ 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

5. ส าเนา หนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบับ 

เอ) เอกสารของคูส่มรสเบลเยีย่ม (พ านกัอาศยัอยูใ่นประเทศเบลเยีย่ม) 
 

6. ส าเนา เอกสารแสดงถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศเบลเยีย่ม (ถา่ยหนา้+หลงั) อาทเิชน่ บตัรประชาชนเบลเยีย่ม, บัตร CIRE, 

CIE, A, B, C, D, F, หรอื  F+ 

7. หลกัฐานทีแ่สดงถงึทีพั่กอาศยัในประเทศเบลเยีย่ม (สญัญาเชา่ หรอื เอกสารแสดงกรรมสทิธิค์วามเป็นเจา้ของบา้น 

ในกรณีทีเ่ป็นสญัญาเชา่ เอกสารจะตอ้งมกีารรับรองโดยส านักทะเบยีนทอ้งถิน่จากประเทศเบลเยีย่ม) 

8. เอกสารยนืยันรายไดป้ระจ าอยา่งนอ้ย 6 เดอืน อาทเิชน่ สลปิเงนิเดอืน 6 เดอืนสดุทา้ย เงนิชว่ยเหลอืครอบครัว 

ส าเนาหลักฐานแสดงรายไดส้ทุธปิระจ าปีหลงัช าระภาษีอากรส าหรับผูป้ระกอบการอสิระ) 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les%20moyen

s%20de%20subsistance%20stables,%20r%C3%A9guliers%20et%20suffisants.aspx 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Stabiele,%20regelm

atige%20en%20voldoende%20bestaansmiddelen.aspx   

9. หนังสอืรับรองวา่คูส่มรสเบลเยีย่ม มปีระกนัสขุภาพ/ประกนัสงัคมในประเทศเบลเยีย่มส าหรับตวัเอง 

รวมถงึคุม้ครองผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ดว้ย 

บ)ี  เอกสารจากคูส่มรสท ัง้สองฝ่าย 

 
10. หลกัฐานการสมรส : ”ส าเนาใบส าคญัการสมรส” และ “ส าเนาทะเบยีนการสมรส (หากทา่นท าการจดทะเบยีน 

สมรสในประเทศไทย ทา่นจะไดรั้บเอกสารดงักลา่วทัง้สองฉบับ) ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่น 

พรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้ับทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการประทับตรา 

รับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม (กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผ่านทางเวปไซดข์องสถานทตู และอา่น 

หมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด) 

 

ซ)ี  เอกสารจากผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 
11. ส าเนา สตูบิตัร ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่น พรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลทีไ่ดล้ง 

ทะเบยีนไวก้ับทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผ่านการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม 

(กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผ่านทางเวปไซดข์องสถานทตู และอา่นหมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด) 

12. ส าเนา หลักฐานการเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุของผูย้ืน่ค ารอ้ง (ถา้ม)ี ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศ 

ของทา่น พรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการ 
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ประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม (กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผ่านทางเวปไซดข์องสถานทตู 

และอา่นหมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด) 

13. ส าเนา ใบส าคัญการหยา่ หรอื ทะเบยีนการหย่า (ในกรณีทีเ่คยหยา่รา้งมากอ่น)  ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการ 

ตา่งประเทศของทา่น พรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้ับทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปล 

ตอ้งผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม (กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผา่นทางเวปไซด ์

ของสถานทตู และอา่นหมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด) 

14. ส าเนา มรณบตัร (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่น พรอ้มค าแปล 

โดยส านักงานแปลทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้ับทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการประทับตรารับรอง 

นติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม (กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผา่นทางเวปไซดข์องสถานทตู และอา่น 

หมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด) 

15. ส าเนา กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทางซึง่มวีงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลอย่างนอ้ยเทยีบเทา่ 30.000 ยโูร 

และมรีะยะการคุม้ครองอย่างนอ้ย 3 เดอืน 

(เอกสารฉบบัดงักลา่วไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่หากหนังสอืรับรองประกนัสขุภาพ/ประกนัสงัคมในประเทศเบลเยีย่มตามขอ้ 9 

นัน้แสดงความคุม้ครองครอบคลมุถงึผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 
 

หมายเหต ุ

 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งดว้ยตนเองเทา่นัน้ 

2. แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่จ าเป็นตอ้งยืน่เป็น 2 ชุด (แยกกนั) เรยีงตามล าดับตามขา้งตน้ 

3. เอกสารฉบบัแปลจ าเป็นตอ้งแปลจากส านักงานแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจากทางสถานทตูฯเทา่นัน้ 

และหลงัจากทีต่น้ฉบบัไดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่นแลว้ หลงัจากนัน้ 

ตน้ฉบับและค าแปลจะตอ้งผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ  

พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีมนติกิรรมเป็นเงนิบาทในมลูคา่เทยีบเทา่ 20 ยโูร  ตอ่จ านวนเอกสาร 1 ฉบับ 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

4. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ขอประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ค ารอ้ง 

ขอวซีา่ 

5. ผูย้ืน่ค ารอ้งและคูส่มรสเบลเยีย่มจ าเป็นตอ้งมอีาย ุ21 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป 

6. สถานทตูฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ไดต้ามแตก่รณี 

7. หากวซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งไมส่ามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนยีมพเิศษได ้

8. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ควรยืน่ค ารอ้งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นก าหนดการเดนิทาง 

9. ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 3 เดอืนลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 

10. หลงัจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางได ้หากมคีวามจ าเป็นใดใดทีจ่ะตอ้งแกไ้ข 

จะท าไดโ้ดยการยืน่แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่ฉบบัใหมเ่ทา่นัน้ 

11. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่

http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ หรอื โทรศพัท ์+66 2 118 7002 

12. ในกรณีทีเ่อกสารของผูย้ืน่ค ารอ้งไมค่รบ ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถเลอืกทีจ่ะยืน่แฟ้มเรือ่งทีส่มบรูณ์ใหม่ทัง้หมดในวนัอืน่ 

หรอื ยืน่แฟ้มเรือ่งทีไ่ม่สมบรูณ์ในวนันัน้ แลว้น าเอกสารทีข่าดมายืน่ใหมเ่พิม่เตมิ ภายในระยะเวลา 7 วนั 

กอ่นการพจิารณาจากสถานทตู  มฉิะนัน้สถานทตูจะพจิารณาผลตามแฟ้มเรือ่งทีไ่ม่สมบรูณ์นัน้ 

13. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการด าเนนิการ การตดิตามสถานะการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

กฎระเบยีบ และขอ้มลูอืน่ๆเกีย่วกับการตรวจคนเขา้เมอืง ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี่ 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les_documents_j

ustificatifs_a_produire_pour_un_regroupement_familial.aspx 

 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_documenten_die_i

n_het_kader_van_een_gezinshereniging_moeten_worden_voorgelegd.aspx 
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