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ZAKENDOEN MET DE

DOMINICAANSE
REPUBLIEK
De Dominicaanse Republiek is de meest favoriete toeristische locatie in het 
Caribisch gebied en Midden-Amerika in aantallen bezoekers, maar heeft tevens 
de snelste groeiende en grootste economie in deze regio, en dus een interessant 
land om uw zakelijke kansen eens te onderzoeken.

Samen met Haïti beslaat de Dominicaanse Republiek het eiland Hispanola dat in 1492 
door Christobal Columbus werd ontdekt, met de eerste Europese nederzetting aan 

de monding van de Ozama rivier, wat nu de hoofdstad Santo Domingo is met 
3 miljoen inwoners.  De eerste handelsrelaties tussen Nederland en de 

Dominicaanse Republiek ontstonden 500 jaar geleden. Vaarroutes 
van Nederland gingen geregeld via New York (tot 1664 
Nieuw-Amsterdam) naar de Dominicaanse Republiek 

en de Caribische delen van het Koninkrijk.  In 1857 
werden de relaties geformaliseerd met een 

handels- en vriendschapsverdrag, 
getekend op Curaçao en in 

Santo Domingo.



Vandaag de dag is Nederland de belangrijkste Europese 
handelspartner van de Dominicaanse Republiek en sinds 2008 reguleert 
de European Partnership Agreement (EPA) de handel en investeringen tussen 
Nederland. EPA garandeert importheffing en quota vrije toegang van Dominicaanse 
producten tot Nederland (EU). Hetzelfde geldt voor toegang van Nederlandse producten 
tot de Dominicaanse markt, met uitzondering van enkele gevoelige (agrarische) producten. 
De Dominicaanse invoertarieven worden gefaseerd afgebouwd.

De VS is de belangrijkste handelspartner, gevolgd door de EU, China en buurland Haïti. 
De handelsbetrekkingen tussen DR en VS worden geregeld door de vrijhandelsovereenkomst 
DR-CAFTA (sinds 2004).  Sinds 1 mei 2018 heeft de Dominicaanse Republiek officiële banden met 
China.

ONDERSTAAND EEN TABEL MET MACRO 
ECONOMISCHE CIJFERS VAN DR EN HAITI
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Populatie
(M)

10.61

11.12

BNP 
(M USD)

85.56

9.66

Import

22.18

4.18

Export 
(M USD)

9.39

1.25

FDI
(1000 M USD)

2.5

0.105

Economische
Groei

7.0 %

1.5 %

Indexen Doing Business

(Ease of doing 
business index 
by The World 
Bank Group) 

99 from 190 129 from 180 
Score: 30

82 from 140 
score: 57.4

87 from 126 
score: 29.33

89 from 180 
Score: 61.6

Corruption 

Corruption 
Perceptions 
Index by 
Transparency 
International 
(100 isvery 
clean)

Global 
Innovation Index 
by World 
Intellectual 
Property 
Organization 
(100 is very 
innovative)

Index of 
Economic 
Freedom by 
The Heritage 
Foundation 
(100 is very free)

The Global 
Competitiveness 
Index 4.0 by 
World Economic 
Forum (100 is 
very competitive)

181 from 190 161 from 180 
Score 20

138 from 140 
score 36.5

/ 124 from 180 
Score: 55.8

RANK | SCORE



INVESTEREN IN DE
DOMINICAANSE REPUBLIEK

HANDELDRIJVEN MET DE

DOMINICAANSE
REPUBLIEK
Voor handel met de DR is een agent/importeur of een eigen firma noodzakelijk. Laat u 
informeren over de benodigde product/sanitaire registratie (digemaps.msp.gob.do), 
fytosanitaire registratie (cnmsf.gob.do), etikettering-normen (NORDOM53, indocal.gob.do) 
voor import van producten voor consumptie, en eisen voor import van producten die 
gezondheidsgevolgen met zich mee kunnen dragen zoals farmaceutische producten, 
levensmiddelen, chemicaliën, etc., en merknaam-registratie (onapi.gob.do) voor uw 
producten. Uw lokale agent, uw importeur en de NL KvK kunnen u hiermee verder helpen.

NUTTIGE LINKS:

Douane – aduanas.gob.do 
Prodominicana Data Markett: datamarket.prodominicana.gob.do
EU Access2Markets portal (stats, invoerrechten, ..): trade.ec.europa.eu/access-to-markets
Economische Freezones: https://drfreezones.com/ 
Overheidsaankopen en registratie leveranciers https://www.dgcp.gob.do/, 
Handelsverdrag EPA en tarieven: 
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/economic-partners
hips/index_en.htm
Tenders openbare werken: 
http://www.mopc.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/licitaciones-p%C3%BAbli
cas-nacionales-e-internacionales/ 

Met een totaal van 49 mld USD aan buitenlandse investeringen is Dominicaanse 
Republiek de regionale leider bij uitstek. Toerisme, mijnbouw, telecommunicatie, 
energie en onroerend goed zijn de sectoren waarin het meest geïnvesteerd wordt.

Dankzij de strategische ligging, 3 commerciële zeehavens en 8 luchthavens, op 2 uur 
van de VS en 8 uur van Europa, heeft de DR zich ontwikkeld als logistieke HUB in 
Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied. 

Mede dankzij de EPA en DR-CAFTA-vrijhandelsverdragen kent de productie voor derde 
landen in de vrijhandelszones een enorme groei. Meer dan 700 ondernemingen produceren 
meer dan 3000 verschillende producten, waaronder farmaceutische producten, schoenen, 
kleding, sigaren, en elektronica, voor export naar onder meer de VS en Europa



De Dominicaanse Republiek kent een 
breed scala aan stimuleringsmaatregelen 
voor buitenlandse investeerders 
bestaande uit gehele of gedeeltelijke 
vrijstellingen van belastingen.

De op 16 augustus 2020 aangetreden nieuwe regering van President Abinader heeft als 
grote taak de economie snel weer te doen laten opleven De nieuwe president is een 
zakenman met een hele frisse, heldere en moderne visie op economische ontwikkeling met 
meer gelijke kansen en roept investeerders op om deel te nemen aan publiek-private 
allianties voor diverse infrastructurele werken.

De Dominicaanse Republiek is sinds 1 juli 2020 uit de lockdown en open 
voor toerisme en zakelijke.

Diverse links waar u meer informatie vindt:
IOp 1 oktober 2007 is het verdrag inzake
bevordering en wederzijdse bescherming van
investeringen tussen het Koninkrijk de
Nederlanden en de Dominicaanse Republiek in
werking getreden. Voor meer informatie:
verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/010290

De verwachting is dat de economie na de COVID-crisis weer snel 
opleeft en de groei voortzet, en dat de sterke stijging van het inkomen 
per capita de laatste jaren bij zal dragen aan het ambitieuze doel de 
status van een ontwikkeld land te bereiken in 2030.

NIEUWE REGERING MET EEN FRISSE 
MODERNE VISIE OP ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING 

In 2020 zijn een drietal belangrijke wetten goedgekeurd, de Public Private partnership 
wetgeving, de afval/plastic wetgeving en de waterwet. Internationale organisaties
 als de Wereldbank en de IDB hebben meer dan 100-200 mln USD aan fondsen 
toegezegd voor overheidsinvesteringen in water en afvalmanagement, 
voedselzekerheid, klimaatverandering en duurzame energie.

In het post-COVID-tijdperk is de Dominicaanse Republiek voor 
multinationals een uitstekende optie voor de opzet van 
economische productiefaciliteiten dichter bij hun 
afzetmarkten. Het grensgebied met Haïti biedt met 
name goede mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling daarvan, waarmee men tevens de 
armoede in Haïti bestrijdt.



EEN AANTAL TIPS:

INTERNATIONALE BRANCHE ORGANISATIES

TIPS ZAKENDOEN 
IN DOMINICAANSE REPUBLIEK
De Dominicaanse cultuur is een diverse mix van verschillende invloeden van over de hele 
wereld, voornamelijk bestaande uit een Europese culturele basis, met zowel Afrikaanse als 
inheemse Taino-invloeden. De voertaal is Spaans. Het dagelijkse leven wordt beïnvloed door een 
diepe waardering van familierelaties, wat resulteert in een overheersende informele cultuur met 
minder strikte regels met betrekking tot punctualiteit en procedures. In dit verband vragen 
nieuwe zakelijke initiatieven om een vooraf gevestigd vertrouwen tussen partijen om door de 
vaak minder gestandaardiseerde processen van zakendoen in de Dominicaanse Republiek te 
navigeren. Het klimaat is tropisch dus kleedt u licht.

Laat je vooraf goed 

informeren, of beter, neem 

een onafhankelijke partij in 

de arm die beide werelden 

goed kent en 

advies/begeleiding kan 

geven bij zakelijke 

transacties

1
Laat de Ambassade en de 

NL KvK weten wat je plannen 

zijn. Graag wijzen wij je de 

weg

2
Buitenlandse investeerders 

kunnen zich registreren bij 

CEI-RD hetgeen recht geeft 

op een versnelde 

verblijfsvergunningsprocedure

3

MAAR LET OP!

Vermijd tussenpersonen, en doe rechtstreeks zaken.

Vertegenwoordiging/representatie door een derde partij heeft verstrekkende gevolgen. 

Laat je vooraf goed informeren over Wet 173.

Een notaris en een “notario” zijn twee totaal verschillende begrippen. Een notaris zoals wij 

die in NL kennen bestaat niet in de DR.

Corruptie is een bekend verschijnsel in dit deel van de wereld. Laat je niet verleiden.

Laat waardepapieren, zoals eigendomsbewijzen, checken op echtheid.

1

2

3

4

5

De belangrijkste private sector brancheorganisaties zijn CONEP (conep.org.do),  AIRD (portalindustrial.net), 

ANJE (anje.org), ADOEXPO (adoexpo.org), JAD (jad.org.do), KVK Santiago (camarasantiago.com),

KVK Santo Domingo (camarasantodomingo.do).

Belangrijke overheidsinstanties in handel zijn: DGA (dga.gob.do), DGII (dgi.gov.do), CEI-RD (cei-rd.gov.do), 

CNZFE (cnzfe.gov.do), BANDEX (bandex.com.do), ONAPI (onapi.gob.do), DIGECOOM (digecoom.gob.do). 



JURIDISCHE ADVISEURS

Belangrijke ministeries zijn Buitenlandse Zaken (www.mirex.gob.do), Industrie en Handel (micm.gob.do), 

Landbouw (agricultura.gob.do), Energie en Mijnbouw (mem.gob.do), Toerisme (mitur.gob.do), Economie 

(myped.gob.do).

Internationale organisaties met een (regionaal) kantoor in de Dominicaanse Republiek zijn: Wereldbank 

(worldbank.org), IADB (iadb.org), Europese Investeringsbank (eib.org) en UNDP (undp.org).  

De Dominicaanse Republiek heeft bijzonder veel advocatenkantoren. 
Procederen in de DR is erg kostbaar en kan heel lang duren, vaak wordt 
er daarom ook een compromis gesloten. Kantoren met de meeste 
publicaties voor buitenlandse bedrijven en investeerders zijn: 
phlaw.com, drlawyers.com, omg.com.do, pellerano.com en 
headrick.com.do.

Onderstaande organisaties kunnen u verder informeren en 
ondersteunen in het zakendoen met de Dominicaanse Republiek.

The European Chamber of Commerce (Eurocámara) 
is een non-profitorganisatie met als hoofddoel de 
handelsbetrekkingen tussen de Dominicaanse Republiek en 
de Europese Unie te versterken, investeringen aan te trekken 
en de belangen van EUbedrijven te behartigen en te 
verdedigen (eurocamarard.org).

Pro Dominicana is een overheidsinstelling met als doel buitenlandse 
investeringen aan te trekken en de Dominicaanse export te vergroten. 
De instelling staat buitenlandse investeerders actief bij, voorziet hen 
van cruciale informatie en assisteert bij het coördineren van hun 
aanvragen voor overheidsvergunningen. 
(https://prodominicana.gob.do/InvestInDR).

BELANGRIJKE ADRESSEN



DUTCH PRESENCE IN THE 

DOMINICAN REPUBLIC

Website

Adres

Tel

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/dominicaanse-republiek/over-ons/ambassade-in-santo-domingo

Avenue Nuñez de Cáceres 11, Building Equinox - Level 4, Bella Vista, Santo Domingo, DR

+1 809 262 0320 Fax +1 809 565 4685 Email std-ea@minbuza.nl

DUTCH EMBASSY IN THE DOMINICAN REPUBLIC

Website

Adres

President

Tel

http://camaraholandesard.org

Street Andrés Julio Aybar 49, Santo Domingo, DR +1 829 899 6344

Hans Witsenboer Email hans@camaraholandesard.org

DUTCH CHAMBER OF COMMERCE

Website

Adres

Adviseur voor Latin America

https://www.kvk.nl/

De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam

Jan-Pieter Amse Email janpieter.amse@kvk.nl

Address

Adviseur voor Latin America

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam

Jaime Bakker Email jaime.bakker@kvk.nl

KAMER VAN KOOPHANDEL IN NEDERLAND

Website

Adres

Minister-Counsellor, Trade and Commercial affairs

http://embajadom.nl/

Netherlands

Andrés Lora Bastidas

Contact Tela.lora@embajadom.nl embajadadominicananl@gmail.com +31 70 314 2461

DOMINICAN EMBASSY IN DEN HAAG, NETHERLANDS



Dit document is in opdracht van RVO.nl opgesteld. 

Neem contact met ons op als u een toegankelijkheidsprobleem ervaart. Wij 

maken het dan graag alsnog voor u in orde!

 

 

Dit is een publicatie van: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag 
Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag 
T +31 (0) 88 042 42 42 
E klantcontact@rvo.nl 
www.rvo.nl 

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, 
agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het 
vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. 
RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. 

RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat. 
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