
Voor het aanvragen van dit NIE nummer dien je eerst een online afspraak te maken, daarna 
maak je bepaalde papieren in orde (bijgevoegde formulieren), en daarna ga je naar de 
Consulaat- Generaal van Spanje in Amsterdam om het NIE nummer aan te vragen.  
Na de aanvraag word het NIE nummer binnen 3-6 weken naar je opgestuurd (waarschijnlijk 
per mail). Zorg dus dat je de online afspraak zo snel mogelijk maakt zodat je ook zo snel 
mogelijk je afspraak hebt in Amsterdam: je dient in het bezit te zijn van je NIE nummer op 
het moment dat je aankomt in Barcelona/Madrid! 
 
In deze mail vind je 3 bijlagen:  
 

-          Online afspraak maken NIE: handleiding 
-          Formulier: Ex-15-1:  a. Handleiding voor het invullen 
-          Formulier: Ex-15-1  b. Lege versie om in te vullen 

 
STAP 1: online afspraak maken voor de afspraak in Amsterdam bij het consulaat: 
 
Voordat je naar het consulaat in Amsterdam kunt gaan om je NIE nummer aan te vragen 
moet je daarvoor eerst een online afspraak maken.  
 

-          Zie bijgevoegd document voor een stappenplan om deze online afspraak te maken 
(´online afspraak maken NIE: handleiding´) 

 
Zorg dat je de afspraak zo snel mogelijk maakt. 
 
STAP 2: papieren in orde maken. 
 
Zie de bijgevoegde 2 documenten: 
 

-          Een PDF bestand: Formulier: Ex-15-1: Handleiding voor het invullen 
 
-          Een PDF bestand: Formulier: Ex-15-1 (lege versie om in te vullen) 

 
VUL HET FORMULIER Ex-15-1 in met behulp van de handleiding 
 
LET OP: het PDF bestand kun je digitaal invullen (al typend op de computer) maar je kunt het 
daarna NIET opslaan! Zorg dus dat je het formulier invult en je het direct daarna kunt 
uitprinten! 
 
Dan organiseer je:  
 

1. Het ingevulde en uitgeprinte formulier Ex-15-1 en 1 kopie daarvan (dit formulier vind 
je als bijlage bij deze mail) 

2. Je originele paspoort en 2 kopieën van je paspoort. 
3. Indien je een identiteitskaart gaat gebruikt: je originele identiteitskaart en 2 kopieën 

daarvan (voor -en achterzijde!) 
4. 9.45 euro in cash! (je kunt niet met pin betalen bij het consulaat! Alleen maar cash!) 

 



STAP 3: je gaat naar het Consulaat- Generaal van Spanje in AMSTERDAM om je NIE nummer 
aan te vragen, op de dag en tijd die je online is toegewezen toen je de afspraak maakte 
 
Je NIE nummer dien je aan te vragen bij de Consulaat- Generaal van Spanje in AMSTERDAM. 
Op de dag en tijd van je afspraak ga je PERSOONLIJK naar Amsterdam voor de afspraak.  
Je wacht tot je aan de beurt bent en levert je ingevulde formulieren in.  
Binnen 3-6 weken zul je het NIE nummer daarna opgestuurd krijgen (waarschijnlijk per mail). 
Zorg dus dat je zo snel mogelijk dit NIE nummer aanvraagt! Zodat je VOORDAT je naar 
Barcelona/Madrid reist het nummer in je bezit hebt.  
 
Voor je afspraak in Amsterdam: 
 
Waar: Consulaat-Generaal van Spanje 

Adres:  Frederiksplein nr. 34  1017 XN   Amsterdam , tel  020-6203811 

Wat:  In de kelder van het gebouw, de afdeling  NIE 
Kosten:  € 9,45 (cash betalen! Er is geen mogelijkheid om met pinpas te betalen!) 
Openingstijden: 9.00 – 14.00  (zorg dat je zo vroeg mogelijk in de ochtend gaat!) 
LET OP: Neem al de bovengenoemde papierzaken en geld mee! 
 
 
  VERGEET JE ORIGINELE NIE NIET MEE TE NEMEN NAAR BARCELONA / MADRID!  
Zonder dit officiële document kun je NIET met stage starten 
 
 


