Bespoediging bij aanvraag
identiteitskaarten
Personen van wie de identiteitskaart is verloren, gestolen, beschadigd, bij een brand is kwijtgeraakt of is
vervallen, krijgen tot en met 25 mei 2020 een voorkeursbehandeling bij de aanvraag van een nieuwe
identiteitskaart. Het is belangrijk dat alle kiesgerechtigden op 25 mei beschikken over een identiteitskaart, daarom komt het ministerie van Binnenlandse
Zaken de doelgroep zoveel mogelijk tegemoet.
De openingstijden van de Bureaus voor Burgerzaken, waar identiteitskaarten worden aangevraagd en
afgehaald, zijn nu ook verruimd tot 18:00u. In de periode van de ter inzage legging van de kiezerslijsten
zijn de Bureaus voor Burgerzaken ook op zaterdag
en zondag open. De groep die in aanmerking komt
voor bespoediging, moet wel alle relevante stukken
overleggen bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. Bij diefstal of verlies door brand moet een
verklaring van aangifte of procesverbaal afgegeven
door de politie of brandweer worden aangetoond.
Ook een kwitantie als bewijs van betaling van leges
en boetes bij verlies of beschadiging zijn noodzakelijk. Voor de bevestiging van de identiteit moet de
aanvrager zijn rijbewijs of paspoort meenemen. Als
hij daar niet over beschikt, dan moet een persoon
meekomen die zijn identiteit kan bevestigen.-.
Tijdens de voorlopige ter inzage legging van de kiezerslijsten in 2019, controleerden ruim 57.000 personen
hun gegevens op de verschillende locaties in stad en district.
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Het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt
hierbij bekend, dat conform artikel 16 lid 2 van de
Kiesregeling, in de periode 14 februari tot en met
14 maart 2020 de kiezerslijsten ter inzage zullen
worden gelegd. Alle burgers, die vóór of op 25 mei
2020 de leeftijd van achttien jaar bereiken, de Surinaamse nationaliteit bezitten en op een Bureau voor
Burgerzaken in Suriname staan geregistreerd, worden hierbij opgeroepen om gedurende deze periode
hun persoonsgegevens te controleren.
Controle van de persoonsgegevens op de kiezerslijsten kan, ongeacht waar u staat ingeschreven,
van maandag tot en met zondag van 8.00 uur
tot 18.00 uur op:
- alle Bureaus voor Burgerzaken (landelijk)
- alle districtscommissariaten en
- bij de verschillende mobiele locaties in stad en
district.
Voor de controle neemt u mee uw ID-kaart, geldig
rijbewijs of geldig paspoort. In geval van aangifte
van verhuizing, graag ook uw familieboek meenemen.
De verificatie van persoonsgegevens kan ook online
op: cbb.gov.sr

Voor meer informatie bezoek de
facebook page van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken of bel 420325

Wat moet ik doen als ik
verschillen in mijn gegevens
constateer bij de controle op de
kiezerslijst?
Als er verschillen zijn in de persoonsgegevens, dan
wordt er een verzoekschrift opgemaakt voor aanvulling of wijziging van de kiezerslijst. Het Centraal
Bureau voor Burgerzaken onderzoekt het verschil
en stuurt het verzoekschrift met advies naar de minister van Binnenlandse Zaken. Het besluit van de
minister wordt vastgelegd in een beschikking en
binnen 5 dagen meegedeeld aan de burger.-.

Controle van gegevens op
kiezerslijsten gestart

D

e
Commissie
Voorlichting Verkiezingen geeft
vanmiddag bij de
busterminal aan
de Sophie Redmondstraat
het startsein voor de ter
inzage legging van de kiezerslijsten. Verschillende
hoogwaardigheidsbekleders en overheidsfunctionarissen zullen de samenleving aanmoedigen om tot
en met 14 maart gebruik te
maken van deze gelegenheid. Ze zullen ook het goede voorbeeld geven door

zelf hun gegevens de controleren op de kiezerslijst.
De kiezerslijsten zullen tot
en met 14 maart op alle
Bureaus voor Burgerzaken,
alle commissariaten en op
ruim 378 mobiele locaties
in stad en district ter inzage
liggen. Kiesgerechtigden
hebben elke dag, ook op
zaterdag en zondag, de gelegenheid om tot 18.00 uur
na te gaan als ze op de kiezerslijst voorkomen en als
de gegevens correct zijn. In
de voorlichtingscampagne

vanuit het ministerie van
Binnenlandse Zaken (Biza)
worden kiesgerechtigden
vooral opgeroepen om
te letten op hun adres.
Biza zit bij elke verkiezingen met duizenden oproepingskaarten, die niet
kunnen worden bezorgd.
Vaak heeft dit te maken
met gevallen waarbij kiesgerechtigden ergens anders wonen, dan ze staan
ingeschreven. Tijdens de
periode van de ter inzage
legging van de kiezerslijsten zullen alle schriftelijke

verzoeken voor verhuizing
versneld worden afgehandeld.
Kiesgerechtigden
kunnen erop rekenen dat
dit binnen een dag tot een
week plaatsvindt in plaats
van drie weken, zoals regulier het geval is. Aan
gehuwde personen wordt
ook gevraagd om bij verhuizing hun familieboekje
te overleggen, zodat alle
gezinsleden bij de verhuizing kunnen worden meegenomen.
De werkgroep Kiezerslijsten is sinds vorig jaar inten-

sief bezig met controle van
persoonsgegevens. In augustus en september vorig
jaar werden de voorlopige
lijsten al op verschillende
locaties ter inzage gelegd.
De controle kan ook online
via cbb.gov.sr. Wie tot en
met 14 maart de gegevens
niet controleert en niet
voorkomt op de kiezerslijst,
kan na de afsluiting van de
lijsten niet meer erop worden geplaatst. Dit betekent
dat hij ook niet zal kunnen
stemmen.-.

Samenwerking CBB en
Blindencentrum:
Extra hulp bij aanmaak ID kaarten

D

e mobiele unit
van de afdeling
Identiteit van het
Centraal Bureau
voor Burgerzaken heeft vorige week voor
ruim zestig visueel beperkte personen een identiteitskaart gemaakt bij het Blindencentrum. In verband
met de verkiezingen van
25 mei bezoekt de mobiele
unit verschillende instellingen zoals tehuizen voor senioren en mensen met een
beperking, om de doelgroep te helpen aan een
nieuwe
identiteitskaart.
Het project met de visueel
beperkten is uitgevoerd
in samenwerking met de

Nationale Stichting voor
Blinden en Slechtzienden
in Suriname (NSBS). Tijdens
het bezoek aan het Blindencentum hebben oudleerlingen, werkenden en
nieuwe leerlingen van het
Blindeninstituut gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een nieuwe identiteitskaart te laten maken.
Jorta Pinas, coördinator
activiteiten van de NSBS is
blij met het bezoek, omdat
het voor deze doelgroep
logistiek niet gemakkelijk
is om een nieuwe ID-kaart
te laten maken. “Het is voor
ons een bekende locatie en
we konden zonder enige
drukte in onze eigen ver-

Het team van Binnenlandse Zaken heeft vorige week bij het Blindencentrum ruim zestig
identiteitskaarten gemaakt voor visueel beperkte personen.

trouwde omgeving, onze
identiteitskaart laten ma-

ken”, zeggen Atish Jagroep
en Lerenzo Hirkul, oud leer-

lingen van de NSBS.-.

