Fake nieuws over stembussen
en ID-kaart

Een kandidaat stembureaulid laat zien hoe een stembus
moet worden verzegeld als de stemming wordt geschorst.

Berichten die via social media circuleren over gevulde stembussen met stembiljetten en het gebruik
van de nieuwe identiteitskaart om te stemmen,
berusten niet op waarheid. Er zijn nog geen stembiljetten voor de verkiezingen van 25 mei, want de
politieke organisaties moeten zich nog registreren
in de periode 16 maart tot en met 21 maart. Daarna
vindt de kandidaatstelling plaats in april. Er moeten nog heel veel voorbereidingen worden getroffen voordat de stembiljetten voor de verkiezingen
worden geproduceerd. De werkgroep Trainingen
is sinds 14 februari begonnen met de training aan
kandidaat stembureauleden in Para en Commewijne. De training is verruimd naar drie dagen, waarbij
op de derde dag wordt geoefend met een stembus.
De kandidaat stembureauleden leren hoe de stembus te openen, te tonen aan het publiek, het haakje
te plaatsen zodat het klepje voor de gleuf niet per
ongeluk wordt dichtgeslagen en hoe de stembus te
verzegelen. Voor de training wordt gebruik gemaakt
van een stembus en voorbeeld stembiljetten van de
vorige verkiezingen om een stemopneming te simuleren. Voor wat betreft gebruik van de nieuwe identiteitskaart, kan worden gezegd dat Suriname geen
elektronisch kiessysteem heeft. De identiteitskaarten worden niet in een kaartlezer geplaatst, maar
dienen alleen om de identiteit te kunnen vaststellen
van de kiesgerechtigde op de dag van de verkiezingen. De identiteitskaart wordt verder niet gebruikt,
maar teruggegeven.-.

CHS-voorzitter Eugene Merkus legt uit welke documenten politieke organisaties moeten overleggen bij de registratie voor
deelname aan de verkiezingen van 25 mei. De registratieperiode is vastgesteld van 16 tot en met 21 maart.

CHS voorbereid op registratie
politieke organisaties

V

an 16 tot en met
21 maart kunnen
politieke organisaties die willen
deelnemen
aan
de verkiezingen van 25
mei zich registreren bij het
Centraal Hoofdstembureau
(CHS). De registratie is voor
veel politieke organisaties
een uitbundig en feestelijk moment, dat gepaard
gaat met feestgewoel en
mobilisatie van een massa.

Sleutelrol

Kan ik mijn persoonsgegevens
na de afsluiting van de
kiezerslijsten nog controleren?
Ja, u kunt uw gegevens na 15 maart nog controleren, maar de mogelijkheid om aanvullingen of verbeteringen te laten doen op de kiezerslijst, bestaat
dan niet meer.
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“Het CHS vervult een sleutelrol bij de verkiezingen
en heeft wettelijke taken te
vervullen”, zegt Eugene Merkus, voorzitter van het CHS.
“Een belangrijke taak van
het CHS is de registratie van
politieke partijen die willen
deelnemen aan de verkie-

zingen. Het CHS maakt ook
de datum en wijze van kandidaatstelling bekend. Na de
verkiezingen stelt het CHS
de uitslag vast en maakt die
ook bekend. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting,
waarna afschrift van het proces-verbaal wordt gestuurd
naar de lichamen waarvoor de verkiezingen heeft
plaatsgevonden en aan de
kandidaten die zijn gekozen. Als je, je kandidaat hebt
gesteld dan wil je natuurlijk
weten als je bent gekozen.”

Bescheiden

Merkus noemt de registratie
van politieke partijen een
belangrijk moment. “Het is
een wettelijk voorschrift,
waaraan moet worden voldaan als een politieke partij
wil meedoen aan de verkie-

zingen. In Suriname hebben
we onze feestmomenten.
Als die er niet zijn, dan creëren we ze. De registratie
is een uitbundig moment
waarbij partijen ingetogen,
met massa medestanders,
soundtrucks en veel feestgewoel zich aanmelden. Dit
moment is onderdeel geworden van de Surinaamse
folklore. Bij de registratie
is wel belangrijk dat politieke partijen negen zaken
overleggen”, zegt Merkus.
Deze zijn:
- naam van de politieke organisatie en de aanduiding
ervan
- symbool van de partij
- adres
- volmacht van de twee aanbieders getekend door de
bevoegde organen (voorzitter/vervanger en een lid

van het bevoegd orgaan)
- recent bewijs van registratie in het openbaar
register van het Onafhankelijk
Kiesbureau
Kopie
betalingsbewijs waaruit de storting
van
de
waarborgsom
blijkt. Ook het origineel
moet worden overlegd.
- statuten van de politieke
organisatie
- opgave van de huidige
bestuurssamenstelling
- geldige identiteitskaarten
van de aanbieders.

Bewijs

“Als alles in orde is bij de
registratie, dan krijgen de
aanbieders een bewijs van
bevestiging. Ontbreken er
stukken, dan heeft de partij de mogelijkheid om die
nog aan te vullen. Voor een

vlot verloop wordt er met de
partijen een dag en tijd afgesproken voor de registratie.
Dit is om te voorkomen dat
het te hectisch wordt”, geeft
Merkus aan. Het is voor de
CHS-voorzitter moeilijk te
zeggen hoeveel politieke
partijen zich zullen registreren voor deelname aan
de verkiezingen. “Door te
zeggen dat je een politieke
partij bent, heb je nog geen
vrije hand om deel te nemen
aan de verkiezingen. Er zijn
procedures en wettelijke
voorschriften. Als politieke
organisatie moet je, je eerst
registreren bij het Onafhankelijk Kiesbureau. Voor deelname aan de verkiezingen
moet je een bewijs van inschrijving bij het Onafhankelijk Kiesbureau overleggen
aan het CHS.”-.

Promoteam naar instellingen voor
controle gegevens

E

en promoteam van
het ministerie van
Binnenlandse Zaken (BiZa) bezoekt
verschillende
instellingen om de persoonsgegevens van inwoners
te controleren. Tot nu toe
zijn Fatima Oord, het Blindencentrum, Majella, Kennedy school, Evi, Beatrix,
Simba en Albertine bezocht. Volgende week wordt
Para Relax aangedaan.
BiZa wilt dat in de periode
tot en met 14 maart zoveel
mogelijk kiesgerechtigden
hun persoonsgegevens controleren. Het is belangrijk
dat alle kiesgerechtigden
voorkomen op de kiezerslijst en dat hun persoonsgegevens correct staan. Vaak is
het voor de bewoners van
verschillende instellingen
erg moeilijk om zelf hun
gegevens te gaan controleren. Dat het team van BiZa
zelf naar de doelgroep gaat,

Enkele senioren burgers laten hun persoonsgegevens controleren door het promoteam
dat tot en met volgende week verschillende instellingen bezoekt.

wordt door de instellingen
bijzonder geapprecieerd.
De kiezerslijsten liggen tot

en met 14 maart ter inzage
op alle Bureaus voor Burgerzaken, alle commissariaten

en 378 mobiele locaties in
stad en districten. Ook op
zaterdag en zondag is het

mogelijk om tot 18.00 uur
de gegevens te controleren.-.

