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allemaal doet en wat zij wel en 
niet kan doen. En dat houdt in 
dat er soms ook vragen zijn. Op 
verzoek van de NVT organiseerde 
de Nederlandse Ambassade te 
Bangkok haar eerste consulaire 
informatieavond op 30 januari 
2012. De consulaire afdeling is de 
afdeling waar de meeste Neder-
landers en Thai mee te maken 
krijgen. Paspoorten, consulaire 
verklaringen, visa en nog veel 
meer. Er werken 6 personen 
fulltime en 1 parttime. 
 Ruim twintig belangstel-
lenden zijn op deze avond afgeko-
men. Hoofd consulaire zaken 
Jitze Bosma geeft uitleg en doet 
dat aan de hand van de “Produc-
ten en Diensten” pagina op de 
website van de ambassade.
 Eerste vraag aan het pub-
liek: hoeveel visa denken wij dat 
er per jaar aangevraagd worden? 
Iedereen zit aan de lage kant, 
want het blijken er in 2011 8636 
geweest te zijn! Niet iedereen die 
een visum aanvraagt krijgt dat 
ook. Het weigeringspercentage 
ligt op ongeveer 3 procent.
Het afgeven van reisdocumenten, 
waarbij het meestal om 
paspoorten gaat, is een ander 
onderdeel waarvan veel gebruik 
wordt gemaakt. Het waren er 
1710 in 2011.
 Maar er zijn ook minder 
voor de hand liggende zaken, 
waar de consulaire afdeling mee

H te maken krijgt. Zo zijn er elk 
jaar ook aardig wat Thai en 
andere nationaliteiten die een 
inburgeringsexamen doen, om 
zo in het bezit te komen van een 
Nederlands paspoort. Na een 
piek in 2010 van 1004 examens 
waren het er afgelopen jaar 431. 
Dat het niet makkelijk is, blijkt 
uit het aantal gezakten: 112.
 Verzoeken om consulaire 
bijstand vergen vaak veel tijd en 
energie van de medewerkers van 
de consulaire afdeling. We 
moeten dan denken aan nood-
gevallen van Nederlanders die in 
problemen zijn geraakt. Met een 
200.000 Nederlanders die Thai-
land jaarlijks bezoeken en een 
groep van een paar duizend 
Nederlanders die hier min of 
meer permanent verblijven, 
komen er regelmatig verzoeken 
om bijstand binnen en dat is niet 
alleen binnen kantooruren. Het 

afgelopen jaar heeft 
de afdeling assisten-
tie verleend bij 62 
sterfgevallen. 
 Vanuit het pu-
bliek werd een aantal 
vragen gesteld, geba-
seerd op eigen ervar-
ingen. Zo bleek dat 
het voor in Thailand 
wonende Nederland-
ers niet mogelijk is 
een EU identiteits-
kaart te verkrijgen, 
omdat men hiervoor 
ingeschreven moet 
staan in een Neder-
landse gemeente. Als 
mogelijke oplossing 
werd het gebruik van 
het rijbewijs aanger-
aden. Dit zou hetze-
lfde effect hebben als 
de identiteitskaart.
 Lange wacht-

et is voor veel Neder-
landers in Thailand 
niet   altijd   duidelijk 
wat 　　de ambassade nu 

tijden voor het krijgen van  ben-
odigde “stempels” was een 
andere irritatie. Een van de 
veranderingen die zijn ingevoerd 
sinds het aanteaantreden van 
de nieuwe ambassadeur, is dat er 
geprobeerd wordt om dit op te 
lossen door meer handelingen 
per brief of email mogelijk te 
maken. 
 Verder werd kort inge-
gaan op de overheidsbezuinigin-
gen die grote consequenties 
zullen hebben voor Nederlandse 
ambassades en consulaten were-
ldwijd. Zo zullen er tien ambas-
sades sluiten en bestaat de moge-
lijkheid dat in de nabije toek -
omst combinatie-ambassades 
van meerdere landen zullen 
worden opgericht. 
 Verontruste vraag: gaat 
dit ten koste van de kwaliteit van
 

de dienstverlening?
 Koffiedik kijken is lastig 
maar helemaal geruststellend 
klonk het antwoord ook weer 
niet. Als voordeel werd aange- 
voerd dat het een aantal zaken 
ook efficiënter zou kunnen 
maken als het centraal geregeld 
wordt. Per 1 januari 2012 is een 
aantal zaken al niet meer moge-
lijkheden op een ambassade: 
trouwen, een kind erkennen of 
een testament laten opmaken. 
 Als eigentijds nieuwtje 
werd de pagina op Facebook van 
de ambassade genoemd. Geïn-
teresseerden kunnen zo op de 
hoogte blijven van de culturele 
evenementen met een Neder-
lands tintje. Door de pagina te 
li ken zullen evenementen en 
activiteiten te zien zijn in het 
persoonlijke facebook nieuws

overzicht.
 Aan het eind 
van de avond werd 
het ABC, waarin een 
uiteenlopend aantal 
zaken van A tot Z 
wordt behandeld, ui-
tgedeeld en bespro-
ken. U kunt het alle-
maal zelf zien op de 
website van de am-
bassade    www. 
thailand.nlambassad
e.org onder “produc-
ten en diensten”.
 Een informa-
tieve en geslaagde 
avond die zeker 
bijdraagt aan meer 
wederzijds begrip.  

Terugblik:
Consulaire 

Informatieavond
Willem van der Muur -  Stagiaire Ambassade

 Eric Rosenbaum    -    Redactie de Tegel
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Bert woonde al meer dan 10 jaar in Bangkok en maakte 
carrière in de reis wereld. Na vele jaren bij Diethelm Travel 
te hebben gewerkt had hij recentelijk de overstap naar Bura-
sari gemaakt.  

Bert was een regelmatige bezoeker van de NVT activiteiten 
en wij wensen zijn vriendin Air en zijn familie en vrienden 
heel veel sterkte toe, met het verwerken van dit grote verlies.  

Het bestuur NVT te Bangkok  

Op 1 februari 2012 is ,  
op 46 jarige leeftijd overleden  
ons gewaardeerd lid  

Bert Lambrichs. 

  Verzekeren in Thailand.nl 

Uw verzekeringen zijn bij ons in goede handen  

Telefoon: +66 (0) 32 532 783  
Matthieu: +66 (0) 810 067 008 
Andre: +66 (0) 894 100 163 
 
FAX: +66 (0) 32 532 783  
Mail:info@verzekereninthailand.nl  
URL:www.verzekereninthailand.nl   

Wong Chomsin Building, 
Office 504 
83/14 Phetkasem Road 
Hua Hin, Prachuab Khiri 
Khan 
77110 Thailand. 
Skype: huahin.aainsure 

AA Insurance Brokers Co.,Ltd.         Hua Hin,  
verzekeringen in Thailand voor Nederlandstalige expats.  
verzekeringen in uw eigen taal,  helder en begrijpelijke  

24 uur per dag bereikbaar 




