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9. VISA FOR COHABITATION WITH BELGIAN OR NON-EU CITIZEN
(The visa is a C-type visa)

Required documents:
1.
2.

3.

4.

National passport into which a visa can be affixed and which is valid for more than 6 months
Completed and signed Schengen application form with 1 recent color photograph (5x3cm) with
white background glued to the application form
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
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
Copy of the identity page of your passport

A) From the partner to be joined in Belgium
5.

Original of guarantee letter “3bis” issued by the city hall in Belgium + 1copy (this document can
be replaced by nr 11)
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/informatiebrochure_garanten.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Garants_Brochure.pdf

6.
7.

Copy of the residence permit (front + back) : Belgian ID card, CIRE, CIE, A card, B, C, D, F or F+
Certificate of civil status proving that you are not married or in an official partnership at the
moment
Proof that the person being joined has sufficient accommodation: Copy of proof of ownership
of a house/apartment or a copy of the rental contract. In case of a rental contract: this document has
to be registered at the city hall in Belgium
Proof 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:
Proof that the person being joined holds health insurance covering the risks in Belgium for
himself or herself (mutualiteit/mutualité)

8.

9.

10.

B) From the visa applicant
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

The documents indicating that you have sufficient personal means of subsistence: copy of
updated bank statement/bank book or proof of your profession and copy of recent pay slips etc.
(this document can be replaced by nr 5)
Copy of name change certificate (if any), legalized by Ministry of Foreign Affairs of your
country + translation + legalized by the Belgian Embassy
Certificate of civil status proving that you are not married at the moment, legalized by Ministry of
Foreign Affairs of your country + translation + legalized by the Belgian Embassy
Copy of divorce certificate (in case of previous marriage), legalized by Ministry of Foreign
Affairs of your country + translation + legalized by the Belgian Embassy
Copy of death certificate of your previous spouse / partner (if any), legalized by Ministry of
Foreign Affairs of your country + translation + legalized by the Belgian Embassy
Medical certificate (+1 copy) attesting that the applicant is not carrying any of the diseases which
might endanger public health. The following form on the following webpage should be used:
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
Certificate attesting to the lack of any convictions for crimes or offences under common law
(+1 copy). The certificate has to be legalized by the Ministry of Foreign Affairs of the issuing
country and the Belgian Embassy. In case the applicant needs an introduction letter from the
embassy to obtain this certificate from the Office of the Royal Thai Police (for Thailand only),

18.

she/he can obtain this introduction letter from the embassy by bringing your passport or a copy of
your passport.
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
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. 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

C) From Both partner
19.

Proof of stable and permanent character of your relationship (photographs, letters, mails,
telephone bills, money transfers, copies of previous visas and immigration stamps, signed
declarations of friends and relatives, proof of holidays together, etc.)

Remarks:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

The applicant has to submit his/her application by him/herself.
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.
The translation must be done by translator recognized by the Embassy. Documents and translations
must then be legalized by the Embassy. The equivalent in Baht of 20 Euro will be required for all
legalizations.
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
Minimum age of both partners must be 21 years old.
Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy.
The visa fee is non-refundable if the visa is denied.
You can submit your application at the earliest three months before your planned
visithttps://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-

guides/Pages/Declaring_a_legal_cohabitation_in_Belgium.aspx processing_of_the_visa_application
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

The type of visa is a C-type visa (short stay). Once the cohabitation is registered in Belgium the
applicant will receive a Belgian residence card with which he/she can stay in Belgium;
The type of visa that we issue for cohabitation is a type C/Schengen visa. In general, for type
C/Schengen visa, a return flight ticket is required. However, as an exception, for cohabitation, a oneway flight ticket is sufficient for the Belgian authorities. As all airlines staff members are not always
aware of this exception, if you have bought/want to buy a one-way flight ticket, we advise you to take
contact with the airline before departure and check if they will let you board the aircraft.
The non EU-citizen has to prove that he/she is officially living in Belgium since more than 1 year.
Please note that the city hall in Belgium might require your original birth certificate (legalized by
Ministry of Foreign Affairs of your country and by the Embassy of Belgium and translation in the
language of the city hall, legalized by the Embassy of Belgium) upon your registration in Belgium.
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.
More information about scheduling an appointment can be obtained from website of
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ or call +66 2 118 7002
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.
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/Declarer_une_
cohabitation_legale.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Afleggen_van_een
_verklaring_van_wettelijke_samenwoning.aspx

Embassy of Belgium: 16th 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/

12/04/2019

่ เพือ
9. วีซา
่ การอยูร่ ว่ มก ันฉ ันท์สามีภรรยาในประเทศเบลเยีย
่ ม
ั
ิ ในสหภาพยุโรป (วีซา
่ “ C ” ชนิดพิเศษ)
ก ับผูท
้ ถ
ี่ อ
ื สญชาติ
เบลเยีย
่ ม หรือ ก ับผูท
้ ม
ี่ ไิ ด้เป็นสมาชก
่
เอกสารจากผูย
้ น
ื่ คาร้องขอวีซา
1.
2.

3.

4.

หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบังคับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
้ สาหรับประเทศเบลเยีย
แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะสัน
่ ม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น)
พร ้อมติดกาวรูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 5x3 ซม. (รูปถ่ายสี และพืน
้ หลังสีขาวจานวน 1 รูป)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
เอกสารการเลือกภาษา
(เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย
่ ม)สาหรับผลการพิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนา หน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ

เอ) เอกสารจากฝ่ายทีพ
่ าน ักอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม
5.

6.
7.
8.
9.
10.

ต้นฉบ ับและสาเนา “หนังสือค้าประกัน” แบบฟอร์ม “3 บิซ” ออกโดย สานั กทะเบียนท ้องถิน
่
หรือคอมมูนในประเทศเบลเยีย
่ ม (สามารถใช ้เอกสารในข ้อที่ 11. แทนได ้)
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/informatiebrochure_garanten.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Garants_Brochure.pdf
สาเนา(หน ้า+หลัง)เอกสารแสดงถิน
่ ทีอ
่ ยูอ
่ าทิเช่นบัตรประชาชนเบลเยีย
่ ม, บัตรประเภทCIRE,CIE,A,B,C,D,FหรือF+
หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (โสด) เพือ
่ ยืนยันสภาพของผู ้ทีพ
่ านั กอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ มว่าไม่ได ้
จดทะเบียนสมรสในขณะนัน
้
หลักฐานทีแ
่ สดงถึงทีพ
่ ักอาศัยในประเทศเบลเยีย
่ ม (สัญญาเช่า หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิค
์ วามเป็ น เจ ้าของบ ้าน
ในกรณีทเี่ ป็ นสัญญาเช่า เอกสารจะต ้องมีการรับรองโดยสานั กทะเบียนท ้องถิน
่ จากประเทศ เบลเยีย
่ ม)
เอกสารยืนยันรายได ้ประจาของผู ้ค้าประกัน (สลิปเงินเดือน 3 เดือนสุดท ้าย, เงินช่วยเหลือครอบครัว,
สาเนาหลักฐานแสดงรายได ้สุทธิประจาปี หลังชาระภาษี อากรสาหรับผู ้ประกอบการอิสระ)
หนังสือรับรองว่าผู ้ทีพ
่ านั กในประเทศเบลเยีย
่ ม มีประกันสุขภาพ/ประกันสังคมในประเทศเบลเยีย
่ ม

บี ) เอกสารจากผูย
้ น
ื่ คาร้อง
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

หลักฐานยืนยันสถานภาพทางการเงิน/หลักทรัพย์สว่ นบุคคล (สมุดบัญชีเงินฝากพร ้อมสาเนา 1 ฉบับ หรือ
รายการบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ หลักฐานการจ ้างงาน และ สลิปเงินเดือน 3 เดือนสุดท ้าย เป็ นต ้น)
(สามารถใช ้เอกสารในข ้อ 5. แทนได ้)
่ หรือนามสกุลของผู ้ยืน
สาเนา หลักฐานการเปลีย
่ นชือ
่ คาร ้อง(ถ ้ามี) ซึง่ ได ้รับการรับรองอย่างถูกต ้องจาก กระทรวงการ
ต่างประเทศ พร ้อมฉบับแปล ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรม ทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
ต้นฉบ ับ หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (โสด) เพือ
่ ยืนยันสถานภาพของผู ้ยืน
่ คาร ้องว่าไม่ได ้จดทะเบียน
สมรสในขณะนัน
้ ซึง่ ได ้รับการรับรองอย่างถูกต ้องจากกระทรวงการต่างประเทศ พร ้อมฉบับแปล
ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
สาเนา ทะเบียนการหย่า (ในกรณีทเี่ คยมีการจดทะเบียนสมรสมาก่อน) ซึง่ ได ้รับการรับรองจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ พร ้อมฉบับแปล ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
สาเนา ใบมรณบัตรของคูส
่ มรส (ถ ้ามี) ซึง่ ได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ พร ้อมฉบับแปล
ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
ต้นฉบ ับและสาเนา ใบรับรองแพทย์ เพือ
่ ยืนยันว่าบุคคลนัน
้ ไม่เป็ นโรคทีอ
่ น
ั ตรายและร ้ายแรง
ท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มตามรายละเอียดข ้างล่างได ้
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ต้นฉบ ับและสาเนา หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองการสอบประวัตอ
ิ าชญากร
ซึง่ ได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม

18.

(กรุณายืน
่ หนังสือเดินทาง หรือสาเนาทีส
่ ถานทูตก่อน เพือ
่ ขอรับหนังสือนา
ใช ้ในการยืน
่ คาร ้องขอหนังสือรับรองการสอบประวัตอ
ิ าชญากรจากสานั กงานตารวจแห่งชาติ)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนา กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึง่ มีวงเงินคุ ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน ้อย 30.000
ยูโรหรือเทียบเท่าเงินบาท และมีระยะการคุ ้มครองอย่างน ้อย 3 เดือน

ซี) เอกสารจากทงสองฝ
ั้
่ าย
19.

หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทม
ี่ ต
ี อ
่ กันอย่างยาวนานมั่นคง(รูปภาพ,จดหมาย,ใบแจ ้งหนีค
้ า่ โทรศัพท์,อีเมลล์, สาเนา
การตรวจลงตราวีซา่ ทีเ่ คยได ้รับครัง้ ก่อน,หนังสือยืนยันรับรองจากผู ้เป็ นมิตรสหายหรือบุคคลในครอบครัว และ อืน
่ ๆ)

หมายเหตุ
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านัน
้
แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ เพือ
่ การอยู่ด ้วยกันฉันท์สามีภรรยาในประเทศเบลเยีย
่ ม จาเป็ นต ้องจัดเรียงเอกสารให ้เป็ น 2
ชุดแยกก ัน และเรียงตามลาดับตามข ้างต ้นทีร่ ะบุไว ้
เอกสารฉบับแปลจาเป็ นต ้องแปลจากสานั กงานแปลทีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนจากทางสถานทูตฯ เท่านัน
้
และเอกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ
พร ้อมชาระค่าธรรมเนียมนิตก
ิ รรมเป็ นเงินบาท ในมูลค่าเทียบเท่า 20 ยูโร ต่อจานวนเอกสาร 1 ฉบับ
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ในการยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ เพือ
่ การอยูร่ ่วมกันฉันท์สามีภรรยาในประเทศเยีย
่ ม ผู ้ทีจ
่ ะอยูร่ ่วมกันฉั นท์สามีภรรยาทัง้ 2
ฝ่ ายจาเป็ นต ้องมีอายุ 21 ปี ขึน
้ ไป (ยกเว ้นในกรณีทผ
ี่ ู ้ทีจ
่ ะอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาทัง้ สองฝ่ ายมีอายุ 18 ปี
ผู ้ยืน
่ คาร ้องจาเป็ นต ้องมีหลักฐานยืนยันว่าผู ้ทีจ
่ ะอยูร่ ่วมกันฉันท์สามีภรรยานัน
้ ได ้อาศัยอยูร่ ่วมกันฉันท์สามีภรรยาอย่าง
น ้อย 1 ปี ก่อนการเดินทางไปประเทศเบลเยีย
่ ม)
ิ ธิท
สถานทูตฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเรียกร ้องขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นได ้ตามแต่กรณี
หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมได ้
ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอสมัครวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 3 เดือนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
้
วีซา่ เพือ
่ การอยูร่ ่วมกันฉันท์สามีภรรยาในประเทศเบลเยีย
่ มจัดอยูใ่ นประเภทวีซา่ ระยะสัน
หลังจากทีม
่ ก
ี ารจดทะเบียนอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาทีป
่ ระเทศเบลเยีย
่ มแล ้ว
ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะได ้รับใบอนุญาตมีถน
ิ่ ทีพ
่ านักภายใน ประเทศเบลเยีย
่ ม
้ ซึง่ โดยปกติหลักฐานการจองตัว๋ เครือ
วีซา่ เพือ
่ การอยูร่ ่วมกันฉันท์สามีภรรยาจัดอยูใ่ นประเภทวีซา่ ระยะสัน
่ งบินไป้ อย่างไรก็ตามวีซา่ ประเภทนีไ้ ด ้รับการยกเว ้นให ้สามารถแสดงหลักฐาน
กลับนัน
้ จาเป็ นสาหรับวีซา่ ระยะสัน
การจองตัว๋ เดินทางเทีย
่ วเดียวได ้ เพือ
่ ป้ องกันมิให ้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่านควรติดต่อกับสายการบินก่อนการเดินทาง
ผู ้ทีพ
่ านักอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ มหากมิได ้เป็ นสมาชิกในสหภาพยุโรป
จาต ้องอาศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ มอย่างถูกต ้องตามกฏหมายมากกว่า 1 ปี
หลังวันเดินทางถึงประเทศเบลเยีย
่ ม ท่านจาเป็ นต ้องมาติดต่อ สานั กทะเบียนท ้องถิน
่ ในประเทศเบลเยีย
่ ม
่
่
ซึงอาจขอให ้แสดงสูตบ
ิ ต
ั ร (ซึงผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศและจากสถานทูตเบลเยีย
่ ม
พร ้อมเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาราชการประจาถิน
่ ทีพ
่ านักของผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม
ทีผ
่ ่านการรับรองจากสถานทูตเบลเยีย
่ ม)
หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ รวมทัง้
อายุบงั คับใช ้ของวีซา่ ทีอ
่ นุมัตอ
ิ อกให ้ แล ้ว ย่อมไม่สามารถต่ออายุ หรือ ยืดกาหนดระยะเวลาออกไปได ้อีก
หากมีความจาเป็ นใดๆทีจ
่ ะต ้องแก ้ไขทัง้ 2 ประการ จะทาได ้โดยการยืน
่ คาร ้องขอรับการตรวจลงตราฉบับใหม่เท่านัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่ นสามารถตรวจสอบได ้ที่
www.vfsglobal.com/belgium/thailand หรือ โทรศัพท์ +66 2 118 7002
ในกรณีทเี่ อกสารของผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่ครบ ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถเลือกทีจ
่ ะยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีส
่ มบูรณ์ใหม่ในวันอืน
่ หรือ
ยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์ในวันนัน
้ แล ้วนาเอกสารทีข
่ าดมายืน
่ ใหม่เพิม
่ เติม ภายในระยะเวลา 7 ว ัน
ก่อนการพิจารณาจากสถานทูต มิฉะนัน
้ สถานทูตจะพิจารณาผลตามแฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์นัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเอกสาร ระยะเวลาในการดาเนินการ การติดตามสถานะการยืน
่ คาร ้องขอวีซา่
ข ้อมูลอืน
่ ๆเกีย
่ วกับการตรวจคนเข ้าเมือง ท่านสามารถตรวจสอบได ้ที่
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Declarer_une_
cohabitation_legale.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Afleggen_van_een_ver
klaring_van_wettelijke_samenwoning.aspx
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