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CBB komt met efficiënt
ID-afhaalsysteem

Tijdens een overleg op 1 november 2019, kregen de districtscommissarissen instructies
van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de werving van stembureaupersoneel.

S

inds de introductie van de electronische
identiteitskaart (ID) in maart dit jaar, hebben duizenden mensen een nieuwe legitimatiebewijs laten maken bij de verschillende Bureaus voor Bugerzaken (BvB’s).
Een deel van deze personen – ongeveer 35.000
– hebben hun kaart tot nu toe niet opgehaald.
Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) komt
binnenkort met een efficiënt ID-afhaalsysteem
zodat de achterstand kan worden weggewerkt.

Gefaseerde verstrekking

Nieuwe identiteitskaarten worden niet meer centraal op het CBB, maar op veertien BvB’s landelijk
aangevraagd. De aanvragen worden verwerkt en
verstuurd naar de printhouse op het CBB hoofkantoor voor productie. Wanneer de kaarten eenmaal
zijn aangemaakt, worden ze gestuurd naar de respectieve BvB’s voor verstrekking aan de burger.
Deze nieuwe werkwijze is in de eerste maanden gepaard gegaan met de nodige transformaties, aanpassingen en kinderziekten. Doordat er in in het
begin aan burgers was aangegeven dat ze moesten
wachten op een sms om hun nieuwe identiteitskaart
op te halen, is een deel nog steeds wachtende. Anderen hebben een paar keer tevergeefs geprobeerd
en het daarna laten liggen.

Aanplak lijsten

Om te voorkomen dat mensen onnodig richting de
BvB’s gaan, wordt er nu een efficiënter systeem voorbereid dat werkt voor zowel de BvB’s als de burger.
Nog vóór het einde van dit jaar zullen zij gefaseerd
worden opgeroepen via de media om hun id-kaart
alsnog op te halen.
Op de BvB’s waar id-kaarten worden aangevraagd
en verstrekt, zullen er lijsten met id-kaartnummers
worden aangeplakt die gereed zijn voor verstrekking. Burgers kunnen deze lijst raadplegen voordat
zij zich begeven naar het afhaalloket. De mogelijkheid wordt ook bekeken om online na te gaan of de
id-kaart al bij de BvB ligt voor uitgifte. Intussen is de
sms-dienst sinds september 2019 al operationeel.-.

Gelijke kansen voor gekwalificeerd
stembureaupersoneel

W

ie op 25 mei
2020 op een
stembureau
wil werken,
had van 11
tot en met 17 november
de kans om te solliciteren
bij de districtscommissariaten. Om verzekerd te zijn
van gekwalificeerd kader,
heeft de verkiezingsorganisatie deze keer expliciet
gevraagd naar kopie diploma’s. Een andere voorwaarde is dat reflectanten een
trainingstraject doorlopen
en een toets afleggen. De
trainingen starten in januari 2020.

Voldoende animo

“We hebben ruim dertienduizend sollicitatieformulieren landelijk verstrekt.
De sollicitatieperiode was
in eerste instantie van 11
tot en met 15 november.
Daarna besloten we deze
met twee dagen te verlengen, zodat mensen die tijdens kantooruren op het
werk zijn, ook de kans kregen om alsnog te solliciteren. Er is voldoende animo
geweest om te werken op
een stembureau”, zegt Marsiane Lingers, coördinator

van de werkgroep Aanwerving Stembureaupersoneel. “Anders dan bij de
voorgaande verkiezingen
zullen de kandidaten drie
dagen worden getraind
en daarna een toets afleggen. Er is bewust hiervoor
gekozen, omdat er bij de
verkiezingen van 2015
klachten waren over het
functioneren van stembureaupersoneel. Elke klacht
is er één te veel. Het is belangrijk dat iedereen die op
25 mei op een stembureau
gaat werken, weet welke
belangrijke taak die heeft
en hoe deze moet worden
vervuld.”

Veel leerkrachten

Er zullen op 25 mei ongeveer 647 stembureaus landelijk worden ingezet. Op
elk stembureau werken er
tien leden. “Er zijn tweemaal zoveel sollicitatieformulieren verstrekt, zodat
we ook een marge aan reserve kandidaten hebben
als personen op die dag
of gaandeweg het traject
uitvallen”,
verduidelijkt
Lingers. Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe
van Nickerie blikt tevreden

terug op de response in
haar district. “We hebben
de formulieren via onze
Burger Informatie Centrum
verstrekt. Voor Nickerie zijn
er 41 stembureaus gepland
en we kregen 820 sollicitatieformulieren. Hiervan
hebben we 730 verstrekt
en 665 terugontvangen.
De meeste sollicitanten
voldoen aan de voorwaarden die door het ministerie
van Binnenlandse Zaken
zijn gesteld. We hebben
vooral veel leerkrachten
die gehoor hebben gegeven aan de oproep.”

Selectie en voordracht

Wedperkash Joeloemsingh
van Wanica Noord-West is
net als zijn collega zeer tevreden. Hij juicht vooral de
opleidingscriteria van Binnenlandse Zaken toe. “Ik
heb een grote groep academisch opgeleide mensen die hebben gereflecteerd. We moeten dit kader
vasthouden. De groep met
een Mulo-opleiding is bijna
uitgevallen. Doordat het
opleidingsniveau van tevoren was bekendgemaakt,
hebben we geen enorme
drukte gehad. We hebben

mensen gehad die beantwoorden aan hetgeen is
gevraagd.” De districtscommissarissen zijn nu bezig
met de selectie en voordrachten aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit moet uiterlijk eind
november zijn afgerond.
Voor de trainingen die in
januari van start gaan, worden twaalf trainers in koppels van twee ingezet. De
trainers beginnen in het
district Nickerie en doen
alle districten, behalve Sipaliwini aan. De kandidaten van Sipaliwini worden
in Paramaribo getraind.

ten toen voor een aandeel
in de werving van stembureaupersoneel. Tijdens de
bijeenkomst met Binnenlandse Zaken op 1 november, konden de politieke
organisaties zich echter
niet volledig terugvinden
in de voorgestelde verdeelsleutel. Het commentaar
van de politieke partijen
heeft Binnenlandse Zaken
bewust gemaakt van een
grotere partij binnen de
verkiezingen, namelijk de
samenleving. Verkiezingen
worden
georganiseerd
voor de samenleving en de
resultaten worden bepaald
door de samenleving. Het
besluit is daarom genomen
om iedereen gelijke kansen
te bieden en de sollicitatie
zoals gebruikelijk via de
districtscommissarissen te
doen.
In een brief werd aan de
politieke organisaties gevraagd om hun leden, die
belangstelling hebben om
te werken op een stembureau, te verwijzen naar de
commissariaten.-.

Gelijke kansen

Tijdens een overleg met
politieke organisaties op
1 november had het ministerie van Binnenlandse
Zaken voorgesteld dat
twee van de tien stembureauleden door politieke
organisaties zouden worden voorgedragen. Dit
voorstel vloeide voort uit
de actiepunten van 2018
die werden vastgesteld na
de evaluatiebijeenkomst
met alle actoren over de
verkiezingen van 2015. De
politieke organisaties pleit-
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Waarom moet ik stemmen?
Door te stemmen maakt u gebruik van uw democratisch recht om het bestuur van uw ressort, district
en land mee te bepalen. Alle stemgerechtigde burgers kunnen zich bij de algemene, vrije en geheime
verkiezingen van 25 mei 2020 uitspreken over de
samenstelling van de volksvertegenwoordigende
organen (Nationale Assemblee, Districtsraad en Ressortraad). Niemand mag worden gedwongen om te
stemmen voor een bepaalde partij of persoon. Elke
stemgerechtigde maakt zijn eigen keus. De stemming is geheim. Alleen de kiesgerechtigde weet in
het stemhok op wie hij zijn stem uitbrengt.
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