
Project Institutionele Versterking DNA:  

Projectdocument getekend op 20 juni 2003 met een doorlooptijd van 15 maanden. In 2004 werd de 

uitvoeringstermijn verlengd tot 31 december 2005, met een uiterste bestedings-datum van 30 juni 

2006.  

Dit project wordt met financiële ondersteuning van de Internationale Ontwikkelingsbank (IDB) 

uitgevoerd. Het project wordt in vier componenten uitgevoerd nl.:  

1. Opzetten van een ICT Netwerk.  

2. Herstel van de Archieven.  

3. Ontsluiten van de geldende wetteksten. 

4. Vergroten van wetgevende, administratieve en voorlichtingscapaciteiten.  

 

Enkele zichtbare resultaten  

 Goedgekeurde Wetten/Verdragen en Overeenkomsten:  

- Goedgekeurde wetten 2000: 12  

- 2001: 67  

- 2002: 59 

 - 2003: 48  

- 2004: 44  

- 2005: 22  

Totaal goedgekeurde wetten zittingsperiode 2000-2005:  

252 waaronder 57 verdragen en overeenkomsten  

 

 Seminar met ondersteuning van de UNDP op 14 en 15 okt. 2004:  

“Wat is de ruimte voor Suriname in een wereld van verhevigde concurrentie?”  

 

 Parlementaire bezoeken:  

- Parlementaire delegatie uit het Europees Parlement: - 07-11 dec. 2003  

- Leden uit de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal uit Nederland: - 08-15 mei 2003  

- Parlementaire delegatie uit the National People’s Congress van de Volksrepubliek China:  

05-09 juli 2004  

- Delegatie van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten 

Generaal uit Nederland: 20-20 februari 2005  

 

 Project Institutionele Versterking DNA:  

Projectdocument getekend op 20 juni 2003 met een doorlooptijd van 15 maanden. In 2004 werd de 

uitvoeringstermijn verlengd tot 31 december 2005, met een uiterste bestedings-datum van 30 juni 

2006.  

Dit project wordt met financiële ondersteuning van de Internationale Ontwikkelingsbank (IDB) 

uitgevoerd.  

 



Het project wordt in vier componenten uitgevoerd nl.: 

 5. Opzetten van een ICT Netwerk.  

6. Herstel van de Archieven.  

7. Ontsluiten van de geldende wetteksten.  

8. Vergroten van wetgevende, administratieve en voorlichtingscapaciteiten.  

 

 Enkele zichtbare resultaten:  
- Launching website DNA: www.dna.sr in 2002  

- Levering generator.  

- ICT Trainingen zowel voor leden van De Nationale Assemblee als voor die van het griffiepersoneel. 

 - Installatiewerkzaamheden intranet.  

 

 Activiteiten die in een vergevorderd stadium zijn:  
- digitaliseren van de verloren archieven in samenwerking met Nederland en de archieven die in de   

 bibliotheek van DNA zijn opgeslagen.  

- digitaliseren en ontsluiten van de geldende wetteksten.  

- De ontsluiting moet binnen zeer korte tijd een feit zij 


