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Visum voor langdurig verblijf (pensioen) - OA 
 

OA-visum: voor mensen die ouder zijn dan 50 jaar, die met pensioen zijn en  1 jaar in Thailand 
willen verblijven.  
 

Nodige documenten : 
 
 3 pasfotos in kleur (3,5 x 4,5 cm), niet ouder dan 6 maanden 

 
 2 kopies van de Belgische of Luxemburgse identiteitskaart 
 
 2 visumaanvraagformulieren volledig ingevuld en ondertekend 

 
 Reispas moet minimum 18 maanden geldig zijn + 1 kopie 

 
 Origineel medisch attest bevestigd « geen besmettelijke ziektes » (een scan of elektronische 

versie attest kan NIET aanvaard worden)  + 1 kopie 
 
 Origineel Attest van goed gedrag en zeden (een scan of elektronische versie van attest kan NIET 

aanvaard worden)  + 1 kopie 
 
 Origineel bewijs van woonst in België + 1 kopie 
 
 2 kopies van de reservatie van de vliegtuigticket (heen) 
 
 2 kopies van een hotelreservatie OF een letter/mail van een persoon die u uitnodigt + kopie van 

zijn/haar identiteitskaart + bewijs dat deze persoon op dit adres verblijft  OF een kopie van de 
documenten van uw eigendom in Thailand 

 
 Origineel bank attest  (een scan of elektronische versie van bank attest kan NIET aanvaard worden) 

met een bedrag van minimum 800 000 baht ofwel min. 25.000€ , op een bankrekening in België of in 
Thailand + 1 kopie,   +  2 kopies van de laatste rekeningoverzicht van de laatste 3 maanden van die 
bankrekening 

OF een Origineel Attest van maandelijks inkomen (pensioen) van minstens 65.000 baht netto/maand 

+ 1 kopie , evenals de bankafschriften van de laatste 3 maanden die aantonen dat u dat bedrag ontvangt. 

De mededeling op het bankafschrift moet aantonen dat het hier om uw maandelijks pensioen gaat. 

 
 Curriculum Vitae in het Engels + 1 kopie 
 
 170 € contant te betalen 

Met de O-A visum kunt u 1 jaar in Thailand verblijven. Maar het is verplicht om zich om de 3 

maanden aan te melden bij het immigratie bureau van de gemeente waar u verblijft. 

Deze documenten zijn VERPLICHT voor een Visumaanvraag en we zullen uw aanvraag NIET in 
aanmerking nemen als een of meerdere documenten ontbreken! 
DE CONSUL MAG ANDERE DOCUMENTEN VRAGEN INDIEN NOODZAKELIJK 

Visumaanvragen zijn van maandag tot vrijdag, ENKEL VAN 9u30 tot 12u00  
Visums afhalen is van maandag tot vrijdag, ENKEL VAN 14u00 tot 15u00  

 
Gelieve zelf uw kopies te maken. Er is geen mogelijkheid om kopies te maken op de Ambassade. 


