
Training kandidaat stembureauleden 
verbeterd

Om stembureaus 
goed te laten 
functioneren op 
de dag van de 
v e r k i e z i n g e n , 

heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken de 
training aan kandidaat 
stembureauleden verbe-
terd. Personen die op 25 
mei op een stembureau 
willen werken, worden 
eerst getraind en leggen 
een toets af. Daarna  vindt 
de finale selectie en beëdi-
ging tot stembureauleden 
plaats. 

Vier dagen
De training aan kandidaat 
stembureauleden is op 
14 februari gestart in de 
districten Para en Com-
mewijne. In tegenstelling 
tot voorgaande verkiezin-
gen is het trainingstraject 

verruimd naar vier dagen 
bestaande uit drie dagen 
training en een response-
dag. De groepen zijn ver-
kleind en bestaan steeds 
uit maximaal honderd 
personen. De eerste twee 
dagen van de training zijn 
gericht op theorie. Twaalf 
trainers zijn hiervoor inge-
zet, nadat zij onder meer 
de training didactische 
vaardigheden met goed 
gevolg hebben afgerond. 
Enkele onderwerpen die 
worden behandeld zijn 
de soorten verkiezingen 
die worden gehouden 
op de dag der stemming 
en de rol van de 4 verkie-
zingsorganen: het Onaf-
hankelijk Kiesbureau, het 
Centraal Hoofdstembu-
reau, het Hoofdstembu-
reau en de stembureaus.  
Stapsgewijs worden de 

trainees geleid door het 
proces vanaf de werkaf-
spraken die er vooraf tus-
sen de stembureauleden 
moeten worden gemaakt 
tot het afhalen van het 
materiaal op het Hoofs-
tembureau, het klaarma-
ken van de zittingsorde 
voor de stemming, de 
stemming, de sluiting van 
de stemming, de zittings-
orde voor het leegmaken 
van de stembussen, de 
stemopneming en de slui-
ting van het stembureau.

Oefeningen
Op de derde dag van de 
training wordt een in-
structiefilm vertoond om 
de kandidaten een goed 
beeld te geven van hoe 
er gewerkt wordt op een 
stembureau. Praktische 
oefeningen vormen een 

belangrijk onderdeel van 
de training. Het gaat bij-
voorbeeld om  het simu-
leren van de drie zittings-
ordes, het turven op de 
turflijsten, het openen van 
de stembussen, het mate-
riaal klaarleggen voor de 
verschillende handelingen 
en het opmaken van pro-
cessen-verbaal. Ook het 
verpakken en verzegelen 
van documenten, wordt 
samen met de trainees 
geoefend. Op verzoek van 
het Onafhankelijk Kiesbu-
reau legt het ministerie 
van Binnenlandse Zaken 
extra nadruk op bezwa-
ren die er kunnen wor-
den ingebracht tijdens 
de handelingen en wat 
te doen bij een eventu-
ele schorsing bij de stem-
ming of stemopneming.  
Voor veel trainees zijn de 

praktische oefeningen 
heel handig gebleken. “Er 
waren mensen die niet 
wisten waar het klepje 
van de stembus wordt 
geopend of hoe ze docu-
menten moeten verzege-
len. Ook het turven gaat 
niet bij iedereen moeite-
loos. Door met casussen 
te werken, hebben we za-
ken die in hun handboek 
staan, kunnen verduidelij-
ken”, zeggen verschillende 
trainers na de eerste sessie 
van drie dagen. Alle kan-
didaat stembureauleden 
moeten tot en met 19 
april zijn getraind. De laat-
ste response dag is op 24 
april waarna de toets in de 
periode 25 april tot en met 
2 mei plaatsvindt.-.

Veertig bewoners 
van het woon- 
en zorgcomplex 
Libi Makandra 
zijn vorige week 

op hun woonlocatie ge-
holpen aan een nieuwe 
identiteitskaart. Het gaat 
om personen die niet zelf 
naar een Bureau voor Bur-
gerzaken (bvb) kunnen 
voor de aanmaak van een 
ID-kaart. Een team van 
het ministerie van Binnen-
landse Zaken doet sinds 
januari dit jaar verschillen-
de instellingen aan voor 
de aanmaak van nieuwe 
identiteitskaarten. Intus-
sen zijn diverse tehuizen 
voor senioren burgers en 
mensen met een beper-

king bezocht.
Angela Colin, vertegen-
woordiger van Libi Ma-
kandra, is blij dat het ver-
zoek van haar organisatie 
door Biza is gehonoreerd. 
Wat wel moeizaam ver-
liep, was het verzamelen 
van alle identiteitskaarten 
van de 82 bewoners van 
het zorgcomplex. “Van de 
82 personen konden maar 
veertig worden geholpen, 
omdat een deel niet in 
een rolstoel kan zitten. An-
deren kampen met zware 
gezondheidsproblemen. 
Ook was er een groep van 
wie de oude ID-kaart niet 
beschikbaar was of van 
wie de kaart is verloren.”-. 

Een bewoner van Libi Makandra wordt door het team van Binnenlandse Zaken bijgestaan  
bij de aanmaak van haar identiteitskaart.

Twee kandidaat stembureauleden doen op de derde dag van de training voor hoe een lege stembus wordt getoond aan 
het publiek, voordat de stemming kan beginnen.

Nieuwe identiteitskaart voor 
bewoners Libi Makandra Deze week in Ko’w’ Go Stem!

- de start van de controle van  
  persoonsgegevens op de kiezerslijsten 
- een vraaggesprek met Marsiane Lingers    
  over de training van kandidaat  
  stembureauleden

Volg het programma via televisie en radio: 

SRS, Radio 10 Rasonic, Color en 
NIO

STVS, ATV, SCCN, Rasonic, Dime,  
Supreme, Gov TV en DNA TV 

Ambassadeurs geïnformeerd 
over verkiezingen

Ambassadeurs van verschillende landen vertegen-
woordigd in Suriname, zijn op woensdag 12 febru-
ari tijdens een bijeenkomst bij het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken geïnformeerd over de organisatie 
van de verkiezingen. Minister Yldiz Pollack-Beighle 
opende de bijeenkomst en citeerde president De-
sire Bouterse, die in zijn jaarrede op 30 september 
2019, de datum van de verkiezingen bekendmaakte.  
 
Minister Rabindre Parmessar als ad interim voor Binnen-
landse Zaken gaf het belang aan van de rol van inter-
nationale waarnemingsmissies bij verkiezingen. Deze 
missies worden nationaal als internationaal gezien als 
belangrijke indicatoren voor de vaststelling van de mate 
van transparantie en betrouwbaarheid van de gehou-
den verkiezingen. Dit ter behoud en bevordering van 
de democratie in Suriname, die tot nu toe steeds heeft 
bewezen een goed voorbeeld te zijn voor de regio.
Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie infor-
meerde de ambassadeurs over de werkzaamheden die 
betrekking hebben op veiligheid rond de verkiezingen. 
Directeur Putridewi Amatsoemarto van Binnenlandse 
Zaken gaf een korte presentatie over de verrichtte werk-
zaamheden door de verschillende werkgroepen en 
commissies, wat nog voor de boeg ligt en de nauwe be-
trokkenheid van de districtscommissarissen binnen dit 
geheel. Haar inleiding werd gevolgd door een uiteenzet-
ting door Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onaf-
hankelijk Kiesbureau en Eugene Merkus, voorzitter van 
het Centraal Hoofd Stembureau.-. 

Controle persoonsgegevens 
verloopt goed 
 
Kiesgerechtigden kunnen sinds 14 februari op verschil-
lende locaties controleren als ze voorkomen op de kie-
zerslijst en als de gegevens correct zijn. De werkgroep 
Kiezerslijsten is dik tevreden over de start van deze 
belangrijke activiteit op de verkiezingskalender. “We 
moesten enkele mobiele locaties vanwege de regen 
en andere onvoorziene omstandigheden verplaatsen, 
maar dat is allemaal goed gekomen. De focal points en 
werkgroepsleden, belast met de uitvoering van ter in-
zage legging van de kiezerslijsten zijn frequent met el-
kaar in contact, waardoor we snel op de hoogte zijn van 
eventuele problemen in het veld en daar adequaat op 
kunnen inspelen”, vertelt Dorine Brei van de werkgroep 
Kiezerslijsten. Ze geeft aan dat er tussen vrijdag 14 fe-
bruari en maandag 17 februari ruim 76 verzoekschriften 
zijn ontvangen. Een deel van dit aantal heeft betrek-
king op adreswijziging en verschillen in de naam. Alle 
verzoekschriften worden conform de wettelijke regels 
behandeld en de burger wordt binnen vijf dagen op de 
hoogte gesteld van het besluit van de minister van Bin-
nenlandse Zaken. De kiezerslijsten liggen tot en met 14 
maart dagelijks ter inzage op alle Bureaus voor Burger-
zaken, alle commissariaten en op 378 mobiele locaties.-. 

Ambassadeurs tijdens de informatiesessie over  
de orgnisatie van de verkiezingen in Suriname.


