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Veelgestelde vragen bij het reizen naar de Dominicaanse Republiek 

 
Paspoort:  Als u een bezoek brengt aan de Dominicaanse Republiek, dient uw paspoort 
alleen geldig te zijn tot de datum van vertrek vanuit de Dominicaanse Republiek. U 
kunt deze informatie raadplegen op onze website bij consulaire diensten – Visa: 
 
http://www.embajadadominicana.nl/?page_id=6446 
 
Visa: Inwoners van de Euopese Unie hebben geen visum nodig voor het reizen naar de 
Dominicaanse Republiek, ze dienen alleen de toeristenkaart (een toeristenbelasting) te 
betalen bij aankomst op een van de vliegvelden of havens van de Dominicaanse 
Republiek. 
 
Als u via een reisbureau reist, raden wij u aan om bij hun na te gaan of de 
toeristenbelasting al bij uw reispakket is inbegrepen.  
 
Alle burgers van landen die in staat zijn om legaal de Europese Unie, de Verenigde 
Staten, Canada en Groot-Brittannië te betreden, kunnen het nationale grondgebied van 
de Dominicaanse Republiek betreden met het aantonen van een toeristenkaart en een 
Nederlandse verblijfsvergunning of een verblijfsvergunning van elk ander land binen de 
Europesche Unie (decreet 691-07, ingevoerd op 18 december 2007). 
 
Om na te gaan of uw land een visa nodig heeft, raadpleeg dan de volgende website: 
 
http://www.embajadadominicana.nl/?page_id=6446 
 
Medicijnen: Als u met medicijnen naar de Dominicaanse Republiek reist, controleer dan 
van te voren of u medicatie valt onder de Opium Wet. Opiaten omvatten slaapmiddelen, 
krachtige pijnstillers, ADHD medicijnen en medicinale cannabis. 
Kijk op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor meer informatie: 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/vraag-en-
antwoord/medicijnen-mee-op-reis 
 
Als u met medicatie reist dat onder de Opium Wet valt, dient u uw doktersverklaring te 
laten legaliseren biij het nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. 
Nadat u doktersverklaring daar is gelegaliseerd, neemt u astublieft telefonisch contact 
met ons op of stuur ons een e-mail om een afspraak te maken bij onze ambassade of bij 
onze consulaat om het legalisatieproces te voltooien. 
 
Met uw gelegaliseerde doktersverklaring bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij 
ons, zal uw document geldig zijn in de Dominicaanse Republiek. Bij aankomst dient u 
alleen uw documenten aan de Dominicaanse autoriteiten te laten zien.  
 


