Aanmelden als je weg bent geweest.
Er is jaren geleden een regel uitgevaardigd die zegt dat, als je
je vaste verblijfplaats hier in Thailand voor korte of lange tijd
hebt verlaten, bijvoorbeeld omdat je naar Belgie bent geweest,
of omdat je een paar dagen naar Cambodja of Vietnam op
vakantie bent geweest, dat je, zodra je terug bent in Pattaya,
je 24 uur de tijd hebt om dat te melden bij de immigratie.
Dat was een regel die door geen enkele farrang werd toegepast
en de immigraties vroegen er ook niet achter.
Maar sinds een aantal maanden moet dit wel verplicht
gebeuren. Men heeft beslist dit effectief toe te passen in het
kader van terrorismebestrijding.
Er staat zelfs boetes op als het niet gebeurt.
Een bericht voor dat verscheen op Thailand blog.
Een zekere Niek schreef:
“Ik verblijf al zo’n 20 jaar, het grootste deel van de tijd in
Thailand en ik ben eigenaar van een condo in Chiang Mai.
Maar vanochtend bij de immigratiedienst in Chiang Mai moest
ik voor het eerst, bij het aanvragen van mijn ’90 dagen’, 1600
Baht boete betalen, omdat ik mijn terugkeer in mijn
condogebouw in Chiang Mai, 24 uur na aankomst, niet had
gemeld.
En mij werd op het hart gedrukt, in het vervolg telkens, als ik
vanuit het buitenland in Chiang Mai aankom, mij te
rapporteren bij de receptie van mijn condo gebouw, om
boetes te voorkomen.
Wat moet er in concreto gebeuren?
Wanneer je dus terugkomt uit vakantie, moet het formulier TM
30 binnen de 24 uur na aankomst, door de eigenaar of
verhuurder bij de Immigratie binnengebracht worden en als er
geen Immigration is dan bij de politie.

Twee zaken zijn belangrijk:
. binnen de 24 uur;
. door de eigenaar of verhuurder van de woonst.
Stel dat je in een huis woont dat op naam van je partner staat,
dan is het de taak van je partner om de immigratie te
verwttigen.
Stel dat je een huis of condo huurt, dan is het de taak van die
verhuurder.
Voor de immigratie is het dus heel belangrijk dat het document
wordt binnengebracht.
Ontdekt de immigratie dat het formulier TM 30 niet is
binnengebracht, dan zal er dus een boete moeten betaald
worden. Die boete bedraagt 1600 baht.
Ik zei net: “Ontdekt de immigratie”. Wel zij weten via de
computers van de immigratie op de luchthavens wanneer je
bent teruggekomen.
Diederik van Wachtendonck schreef op Thailandblog:
Ik arriveerde in Jomtien bij de Immigratie om 90 dagen te
verlengen, maar ik moest eerst met de huiseigenaar komen
opdagen om dat formulier TM30 in te vullen EN hij kreeg een
boete van 1600 baht. Toen dit alles afgehandeld was kreeg
ik pas mijn verlenging van 90 dagen.
Eigenaar buitenland
Stel nu dat de verhuurder of eigenaar ver weg woont of in het
buitenland is, dan kan die moeilijk even over en weer naar
Jomtien komen om de immigratie te verwittigen.
Daar heeft men een oplossing voor. Er zijn volmachtpapieren
die de eigenaar kan ondertekenen.

Maar het is niet alleen ondertekenen, er moeten ook zegels
opgeplakt worden.
Een raad dus, print zo een paar volmachtpapieren af en laat je
eigenaar die papieren op voorhand ondertekenen.
Hoe ziet dat formulier TM30 eruit?
(uitleg)
In Jomtien moet het TM 30 afgeven worden op de
immigratiedienst onmiddellijk links.
Men heeft ook nodig van de farrang:
. kopie paspoort pagina met foto;
. kopie visum;
. kopie arrival kaart.
Men heeft ook nodig van eigenaar of verhuurder:
. kopie chenot;
. kopie verhuurcontract.
Vaak wordt slechts bij de eerste melding hiernaar gevraagd.
Zodra men het TM 30 formulier heeft en het is goedgekeurd,
wordt weer een extra papiertje in je paspoort geniet. Het
bewijs dat je in orde bent.
Wat als je een paar dagen op vakantie gaat ergens in
een andere provincie in Thailand?
Wel ik dat geval geldt deze regel ook, alleen komt de
immigratie dat zo snel niet te weten, behalve als je op hotel
gaat en daar, bij aankomst, je naam op een inschrijvingskaart
wordt geschreven. Hotels zijn immers verplicht namen van
bezoekers door te geven.
Ga je op hotel, laat gewoon dan je partner de
inschrijvingskaart van het hotel invullen en ondertekenen.

Wat als een paar dagen vrienden (vb uit Belgie) bij jou
komen logeren.
Bijvoorbeeld de Belgische zanger Luc STEENO komt hier
optreden en logeert een paar dagen bij Donaat.
Wel in dat geval moet het TM30 formulier ook weer binnen de
24 uur bij de immigratie worden binnengebracht.
En voor bezoekers is men zeer streng.
Je zult zeggen: dat weet de Immigratie toch niet?
- Ze weten dat niet als die farrang bij aankomst in de
luchthaven jouw adres niet heeft opgegeven;
- en als die farang onderweg eens niet bij een controle wordt
tegengehouden en men vraagt hem waar hij verblijft;
- en als die farang toevallig eens geen ongeval heeft
Etc…
Dus, komt er iemand op vakantie, speel dan op safe en breng
gewoon een TM 30 binnen bij de immigratie.
__________________________________________________
10 year visa
Tot nu toe was een retirement extention altijd voor 1 jaar.
De immigratie geeft nu ook visa die 10 jaar geldig zijn en dat
gebeurt in 2 keer.
De eerste keer voor 5 jaar en de tweede keer nog eens voor 5
jaar.
Er zijn farrangs van 14 landen die zulk een visum kunnen
krijgen. Daarbij zijn verschillende Europese landen, zoals Groot
Brittanie, Frankrijk, Duitsland, Nederland.
MAAR niet Belgie.
Ik heb aan de Belgische Ambassade gevraagd hoe het komt dat
dit voor Belgen niet mogelijk is.

Dit antwoord kreeg ik 19 juni.
Dear Mr. Van Aerschot,
Kindly allow me to reply on behalf of the Ambassador. I thank you for your email and your
suggestion.
Please note that we are in contact with the Thai authorities regarding this subject and more
specifically to examine the potential extension of this specific visa scheme to Belgian
nationals.
I remain at your disposal for any further information.
Best regards,
Patrick GOVAERT,
Consul

_________________________________________________
Adoptie
Stel, je bent hier in Thailand getrouwd met een Thaise en je
woont hier. En veronderstel dat je Thaise partner 1 of
meerdere kinderen heeft die ook bij jou inwonen.
Die kinderen zijn goed voor jou en ze noemen je zelfs papa.
Maar wettelijk gezien zijn die kinderen vreemden voor jou.
Een tijd geleden hoorde ik iemand zeggen: “ik heb in Belgie
een testament gemaakt, want ik heb daar ook nog eigendom
en ik heb laten beschrijven dat bij mijn overlijden de helft van
mijn eigendom naar mijn vrouw gaat en de andere helft naar
haar twee kinderen”.
Dat wil dus zeggen dat de tweede helft van die eigedom
wettelijk weggegeven wordt aan twee vreemden. Je kunt effe
nagaan hoeveel suceessierechten gaan moeten betaald worden
voor het deel dat aan vreemden gegeven wordt en hoeveel er
voor hen gaat overschieten.
Adoptie

Als kinderen van je partner bij jou thuis inwonen en je
beschouwt die kinderen ook als jouw kinderen, is het mogelijk
om die kinderen te adopteren. Adoptie is gratis.
Er zijn twee soorten kinderen.
a. meerderjarige kinderen.
b. minderjarige kinderen.
Voor meerderjarige is de procedure niet zo moeilijk. Ik ga het
daar vandaag ook niet echt over hebben.
Voor minderjarige kinderen kan het op verschillende vlakken
interessant zijn:
1. Buiten het papierwerk en een paar keer dat je naar Bangkok
gaat is de procedure gratis.
2. Als het kind in Thailand geadopteerd is, kan het daarna, als
je dat wenst, ook jouw achternaam krijgen.
3. Als de adoptie in Thailand voorbij is, en je stuurt het dossier
naar Belgie, waar men nagaat of het geen fake adoptie is,
en de adoptie wordt daar ook erkend, dan krijgt het kind de
Belgische nationaliteit.
Wat heb je nodig
1ste papieren (ondermeer)
. kopie paspoort
. kopie house book
. kopie yellow book (als je dat hebt)
. bewijs van goed gedrag en zeden (Belgie voor adoptie)
. bewijs van ministerie Belgie, dat de adoptie in Belgie erkend
wordt
. bewijs van inkomen
. bewijs van de bank hoeveel op rekening staat
. pasfoto’s
. foto’s van waar je woont
. bewijs van scheiding
. korte biografie.
….

2. fingerprints
Als je alle papieren verzameld hebt, moeten die
binnengebracht worden op de immigratiedienst in Bangkok.
Als alles OK is krijg je een papier om naar de hoofdpolitie in
Bangkok te gaan voor figerprints en bewijs van goed gedrag en
zeden.
3. Cotrole thuis.
Een volgende stap is dat men gaat controleren of dat kind echt
bij jou thuis woont.
Je wordt wel verwittigd wanneer men komt.
4. Beslissing
__________________________________________________
VERKEERSBOETES
Wie al eens een verkeersboete heeft gehad, weet dat het een
formulier is in het Thais.
In de toekomst gaan die boetes in 2 talen zijn: Thais en Engels
en heb je ook 14 dagen de tijd om protest aan te tekenen.
__________________________________________________
7/11
Afsluiten doe ik met iets wat jullie allemaal wel kennen en
waarschijnlijk al geweest zijn: namelijk de 7/11
Je ziet ze niet alleen in Thailand, maar ook in Maleisie,
Singapore, Filippijnen, Japan, Thaiwan.
Heeft er iemand enig idee hoelang die 7/11 al in Thailand
bestaat?
ANTW 28 jaar. 1ste in 1989.
Heeft er iemand enig idee hoeveel 7/11 er in Thailand zijn?

ANTW In juni was het feest want hen heeft oen gevierd dat
men over de 10000 zat.
Ter vergelijking: Family Mart: 1136
En alsof die 10000 er nog niet gezoeg zijn, men is van plan er
de komende 4 jaar nog een 700 nieuwe bij te openen.
Weet er iemand in welk land de hoofdzetel is?
ANTW Japan.
__________________________________________________

