
INFORMATIE OVER HET AANVRAGEN VAN HET NIE  
 
BELANGRIJK!!!! 
Indien u langer dan drie maanden in Spanje gaat verblijven bent u verplicht zich in uw 
spaanse woonplaats te registreren als ingezetene EU-burger bij de 
vreemdelingendienst. U krijgt daarbij automatisch het NIE toegewezen. In dat geval, 
kunt u geen NIE via het Consulaat aanvragen omdat deze wordt afgewezen. 
 
 
Om een NIE bij het consulaat aan te vragen moet u persoonlijk met afspraak 
langskomen en het volgende meenemen: 
 

1. Het formulier EX15 te vinden als pdf bestand op onze website. 
De instructies om deze in te vullen vind u onderaan deze pagina 
 

2. Het ingevulde formulier 790-012 te vinden als link op onze website 
 
3. Paspoort of identiteitskaart en een kopie ervan. 
 

4. Een bewijs van verblijf in Nederland (Verblijfsvergunning 
i.v.t., inschrijving bij de gemeente, brief van 
belastingdienst, rijbewijs enz.) 
 

5. Bewijs van de reden voor aanvraag van het NIE. Voor een erfenis bijv een 
erfverklaring, voor een woning een voorcontract of brief van de makelaar of 
notaris. Voor het openen van een rekening een brief van de bank. 
Studenten die stage gaan lopen of mensen die tijdelijk gaan werken (niet 
langer dan 3 maanden) dienen een verklaring van de 
organisatie/werkgever mee te nemen waaruit de verblijfsperiode blijkt. 

 
6. Indien het een minderjarige betreft moet één van beide ouders aanwezig 

zijn en naast bovenstaande documenten ook een internationale uitreksel uit 
het bevolkingsregister of geboorteakte om relatie tussen minderjarige en 
ouder te bewijzen.  

 

7. Indien iemand anders namens de aanvrager komt  een origínele notariele 
machtiging voor het NIE. Deze moet in het spaans opgemaakt of vertaald 
zijn en gelegaliseerd doormiddel van een Apostille. 

 
 

De kosten zijn 9,85 euro te voldoen bij het consulaat per pin of cash. Uw aanvraag 
wordt dezelfde dag naar de vreemdelingendienst verzonden en wordt na ontvangst  bij 
het consulaat per e-mail verzonden naar de aanvrager.De wachttijd is normaliter twee 
weken na aanvraag maar kan daarvan afwijken tot soms anderhalve maand. 
 
Op dit moment is de agenda voor NIE de komende 3 maanden volgeboekt (zie voor 
meer informatie het pdf bestand afspraak maken). Er is geen mogelijkheid om een 
“spoed” afspraak via de telefoon of via de mail aan te vragen. Indien het urgent is 
adviseren wij het persoonlijk of via een machtiging bij de vreemdelingendienst (policía 
de extranjería) in Spanje aan te vragen. 

 
 
 
 



 
 

Instructies invullen EX15 formulier 

 



 


