NIE Nummer aanvragen
BELANGRIJK!!!!
Indien u langer dan drie maanden in Spanje gaat verblijven of daar gaat
werken bent u verplicht zich te registreren als EU-burger bij de
Vreemdelingedienst van uw woonplaats in Spanje. U krijgt daarbij
automatisch een NIE nummer toegewezen.
In dit geval, kunt u geen NIE-nummer via het Consulaat aanvragen. Adressen
en contactgegevens van de Vreemdelingendienst in Spanje kunt u hier
opzoeken:
https://www.policia.es/_es/dependencias_localizador_accesible.php#li_extranjeria

Om een NIE, Bewijs van Niet-Residentie of Resident in Spanje aan te vragen,
moet u:

1. Het formulier EX-15 invullen en ondertekenen.
EX-15 (form).

Instructies voor invullen EX-15 (see next page)

2. WAARSCHUWING: Formulieren EX-15 die u via andere internetsites
gebruikt, worden niet meer door de Spaanse politie geaccepteerd.
3. Het formulier 790-012 invullen en ondertekenen Impreso 790, código 12
4. Naast de formulieren de volgende documenten meenemen:


Paspoort of identiteitskaart en een kopie ervan



Een bewijs van verblijf in Nederland (Verblijfsvergunning
i.v.t.,

inschrijving

bij

de

gemeente,

brief

van

belastingdienst, rijbewijs enz.)


Bewijs van reden waarvoor het NIE wordt aangevraagd
(bv. erfenis of aankoop woning, opening van een rekening)

5. Studenten die stage gaan lopen in Spanje of mensen die tijdelijk gaan
werken (niet langer dan 3 maanden) dienen ook een verklaring van de
organisatie

waar

de

stage

plaats

gaat

vinden

(bedrijf

of

onderwijsinstelling) waaruit de stageperiode blijkt.

6. Minderjarigen hebben normaliter geen NIE nodig, behalve in het geval
van een erfenis b.v.). Het volgende is dan van toepassing:
o

Minderjarige dient met één van beide ouders aanwezig te zijn

o

Paspoort of identiteitskaart van minderjarige en een kopie ervan

o

Paspoort of identiteitskaart van ouder en een kopie ervan

o

Internationale uittreksel uit het Bevolkingsregister, om relatie
tussen minderjarige en ouder te bewijzen

Alle documenten moet u persoonlijk op ons kantoor inleveren.

om prijzen per aanvraag te bekijken.: 9,85 €
Uw aanvraag wordt dezelfde dag naar het Generaal Directie van de
Vreemdelingendienst verzonden.
Het document wordt na ontvangst per e-mail verzonden naar de aanvrager(s).
Wachttijd termijn is normaliter twee weken maar kan daarvan afwijken.

