PROCEDURE ADOPTIE VAN
DE MINDERJARIGE DOCHTER
VAN MIJN ECHTGENOTE
19 juni 2017 : begin van de procedure.
23 januari 2019 : commissie keurt adoptie goed.
13 februari 2019 : adoptie officieel ingeschreven.

ADOPTIE VAN YUPHARAT LASARN, DE MINDERJARIGE DOCHTER VAN MIJN PARTNER
Alhoewel ik hier en daar had vernomen dat het adopteren van een minderjarig kind in
Thailand een zeer complexe procedure is, besloot ik, na overleg met mijn partner, om ook
haar minderjarige dochter Yupharat Lasarn, geboren op 3 mei 2003, te adopteren.
De reden waarom ik haar wilde adopteren, was voor mij duidelijk:
- Yupharat woont al sinds ons huwelijk bij ons in huis;
- Ik zorg voor haar alsof ik haar vader ben;
- Zij noemt mij Papa en beschouwt mij als haar vader.
Een advocatenkantoor in Pattaya waar we advies gingen vragen, wilde ons bij de
adoptieprocedure bijstaan en berekende dat dit ongeveer 300,000 baht (9000 euro) zou
kosten.
Omdat wij dat bedrag vrij hoog vonden, besloten mijn partner en ik om de procedure zonder
de hulp van een advokatenkantoor op te starten.

STAP 1 / 19 juni 2017 - Naar het Child Adoption Center te Bangkok
Op 19 juni 2017 ben ik samen met mijn partner naar het ‘CHILD ADOPTION CENTER’ in
Bangkok gereden om daar de nodige informatie in te winnen.

Er was eerst een algemeen vraaggesprek:
- Wie ben jij, wat doe je, wat deed je vroeger?
- Waarom wil je Yupharat Lasarn adopteren?
- Wat doe je momenteel voor haar?
- Waarom vindt de moeder het nodig dat haar dochter geadopteerd wordt?
- (...)
Na dit algemene kennismakingsgesprek kregen we volgende informatie:
- De adoptieprocedure van een minderjarig kind duurt vrij lang. Niet uitzonderlijk duurt
het twee tot drie jaar.
- Het is niet nodig de hulp van een advokaat in te schakelen, want uiteindelijk zullen
jullie zelf alles moeten doen.
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De adoptieprocedure in Thailand is gratis, buiten het feit dat jullie een aantal keer naar
Bangkok en Chonburi zullen moeten rijden.

We kregen een document: ‘GUIDLINES FOR INTER-COUNTRY ADOPTION OF A THAI CHILD’
en een lijst van een reeks documenten die we het adoptiecentrum moesten bezorgen.
Alle documenten die niet in het Thais of Engels zijn, moeten door een beëdigd vertaler naar
het Thais worden vertaald.
Er werd afgesproken dat pas, nadat ik alle documenten had verzameld en de nodige
vertalingen waren gemaakt door een beëdigd vertaler, ik een nieuwe afspraak mocht maken
met het adoptiecentrum om de documenten ter controle voor te leggen.
Men gaf mij de raad zeker niet overhaast te werk te gaan en zelf alles grondig te controleren
om te vermijden dat ik telkens weer opnieuw naar het adoptiecentrum zou moeten komen
omdat iets niet volstaat of een document niet in orde is. Als aanmoediging kreeg ik nog de
info dat het bij de meeste buitenlanders een half jaar of langer duurt voor alle ingediende
documenten goedgekeurd zijn.

STAP 2 / Het inzamelen van de documenten
De documenten die men van mij verlangde zijn:
1. Kopie van mijn internationaal paspoort + origineel meebrengen;
2. Kopij van het blauwe boek van het huis waar ik en mijn partner woon;
3. Kopij van het gele boek dat mijn adres in Thailand bevestigt;
4. Kopij van de huwelijksdocumenten;
5. Een medisch certificaat afgeleverd door een Thais hospitaal;
6. Een psyologish onderzoek uitgevoerd in een erkend hospitaal
7. Een document dat mijn jaarlijks inkomen aantoont;
8. Een document van de bank met een overzicht van de financiele situatie;
9. Een verslag waarmee ik aantoon welke bezittingen ik in Thailand heb.
Een verslag waarmee ik aantoon welke bezittingen ik in het buitenland heb;
10. Vier foto’s van mij 4,5 op 6 centimeter;
11. Referenties van ten minste 2 personen (liefst meer).
Van elke persoon ook kopij van ID kaart, adres, email adres en gsm nummer;
12. Een volledig ingevuld en ondertekend document: ‘Application for Child Adoption’;
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13. Document van de bevoegde Belgische authoriteiten waarin verklaard wordt dat, van
zodra de adoptie onder Thaise wetgeving in Thailand gefinaliseerd is, deze ook zal
erkend worden door de authoriteiten van het land van de adoptieaanvrager;
(Er werd benadrukt dat dit document echt noodzakelijk was).
14. Uittreksel van het strafregister in Belgie, bestemd voor adoptie in Thailand;
15. Uittreksel van echtscheidingsakte, afgeleverd door de Belgische gemeente waar deze is
ingeschreven met een verklaring van de lokale overheid of er geen of wel kinderen zijn
uit het vorig huwelijk;
16. Een duidelijke biografie.
De documenten die men van mijn Thaise partner verwachtte zijn:
1. Kopie van haar identiteitskaart + origineel meebrengen;
2. Pagina blauwe huisboek dat haar woonplaats bevestigt;
3. Biografie.
De documenten die men van Yupharat verwachtte zijn:
1. Geboorteakte (kopie + origineel);
2. ID kaart (kopie en origineel)
3. Pagina blauwe huisboek dat haar woonplaats bevestigt;
4. Een document waarin Yupharat schrijft dat zij het goed vindt dat ik haar wil adopteren.
Na een intens over en weer gemail met diverse instanties in Belgie, slaagde ik erin om binnen
de twee maanden de nodige onderzoeken te ondergaan alle vereiste documenten te
verzamelen en voor de vertalingen te zorgen.

STAP 3 / 17 augustus 2017 – Nieuwe afspraak in het adoptiecentrum te Bangkok.
Op 17 augustus 2017 reed ik met mijn partner naar het adoptiecentrum te Bangkok om alle
ingezamelde documenten binnen te brengen.
Door twee personen werd elke pagina grondig gecontroleerd. Na controle kreeg ik het
compliment dat het zelden gebeurt dat iemand bij de eerste terugkomst een uitgebreid
dossier overhandigt dat volledig in orde is.
Men zei me dat ik de volgende dag naar het Head Office of the Police in Bangkok moest gaan
om mijn vingerafdrukken te laten nemen.
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STAP 4 / 18 augustus 2017 – Head Office of the Police in Bangkok
De volgende dag had ik een gesprek in
het ‘Head Office of the Police’ te
Bangkok met een verantwoordelijke van
de Criminal Records Division, die mij
bevestigde dat ik in Thailand een blanco
strafregister heb. Tevens werden mijn
vingerafdrukken genomen
De hoofdverantwoordelijke die de
nodige documenten voor het
adoptiecentrum moest ondertekenen,
was helaas niet aanwezig. Men beloofde
mij dat alles zo snel mogelijk naar het
adoptiecentrum zou gestuurd worden.
Helaas, hier werden we geconfronteerd met de trage werking van de Thaise administratie.
Wekelijks belden we ofwel naar het adoptiecentrum met de vraag of het politierapport al was
toegekomen. “Nog niet”. Of naar het politiekantoor met de vraag of het rapport al was
verstuurd. “Blijkbaar nog niet” “We zullen het bovenaan op zijn bureau leggen” “Hij is net een
week met verlof” (...)
Het heeft weken geduurd voor het politieverslag in het adoptiecentrum is toegekomen.

STAP 5 / Bezoek aan huis en gesprek met Yupharat
Het adoptiecentrum te Bangkok verwittigde ons dat men een dossier zou sturen naar de
‘Chonburi Provincial Hall’ en dat van daaruit iemand een inspectiebezoek aan huis zou
brengen en een gesprek met Yupharat zou voeren.
Ook nu weer was het weken wachten op enig nieuws, tot we het bericht kregen dat we om 9
januari 2018 zelf naar de Chonburi Provincial Hall moesten komen, vergezeld van Yupharat
en foto’s van ons huis, buiten- en binnenzichten.

STAP 6 / 9 januari 2018 - Chonburi Provincial Hall
In de ‘Chonburi Provincial Hall’ werden eerst de foto’s van het
huis bekeken. Bijzondere aandacht ging ook naar de kamer van
Yupharat.
Vervolgens werd ik onderworpen aan een uitgebreid gesprek. Ik
had stellig de indruk dat de ondervraagster zeer goed op de
hoogte was van alle informatie die in mijn documenten stond
die ik maanden voordien in Bangkok had binnengebracht en
men wilde controleren of mijn verhaal nu overeenkwam.
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Daarenboven ging men dieper in op de vraag waarom ik Yupharat wilde adopteren, hoe mijn
houding was tegenover haar en hoe ik de toekomst zag als de adoptie zou goedgekeurd
worden.
Nadien volgde ook een gesprek met Yuparat, waar ik noch haar moeder bij aanwezig
mochten zijn. Achteraf vernam ik van Yupharat dat men verschillende vragen had gesteld
over mij, hoe ik mij tegenover haar gedroeg, of ik interesse had in haar school etc etc.
Na de ondervraging vernamen we dat het verslag van het gesprek naar het adoptiecentrum
te Bangkok zou gestuurd worden.

STAP 7 / Tussentijdse contacten met het adoptiecentum
Van het adoptiecentrum vernam ik dat het nu lange tijd zou duren voor we opnieuw zouden
uitgenodigd worden. Intussen zou mijn dossier door diverse instanties bekeken worden.
Tussendoor kreeg ik een mail van het adoptiecentrum met een extra vraag, zoals het verzoek
om een recent overzicht van het jaarlijks inkomen te willen sturen.
STAP 8 / 23 januari 2019 – Gesprek met commissie in het adoptiecentrum
Begin januari 2019 kregen we het bericht dat ik, mijn partner en Yupharat voor een gesprek
met de adoptiecommissie werden uitgenodigd.
Op 23 januari om 9 uur werden we door twee dames
en een heer ontvangen. Opnieuw werden aan mij en
aan Yupharat een reeks vragen gesteld.
Op het einde van het gesprek zei een commissielid dat
mijn adoptiedossier grondig was bestudeerd en dat de
commissieleden tot het besluit waren gekomen dat het
voor Yupharat ideaal was dat ik haar wilde adopteren.
Het eindadvies van de commissie was dus positief.
Binnen de 14 dagen zou het eindoordeel naar de
Chonburi Provincial Hall gestuurd worden, vanwaar
men ons zou contacteren.
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STAP 9 / 13 februari 2019 – Adoptie voltooid.
1.
Op 13 februari 2013 kregen we in de Chonburi Provincial Hall het document dat de adoptie
was goedgekeurd.
2.
Met dat document reden we naar de Amphur van Banglamung, waar de adoptie in de boeken
werd ingeschreven en waarvan we een kopie ontvingen.
3.
In de Amphur van Banglamung werd ook het document opgemaakt waardoor de achternaam
van Yupharat LASARN gewijzigd werd in VAN AERSCHOT.
4.
Vervolgens reden we naar de Tessabaan van Nongprue om de achternaamswijziging te laten
noteren in het blauwe huisboek.
5.
Met het blauwe huisboek opnieuw naar de Amphur van Banglamung waar een nieuwe
identiteitskaart voor Yupharat werd gemaakt.
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