Productie identiteitskaarten
enorm gestegen

De mobiele unit van het Centraal Bureau voor
Burgerzaken tijdens de aanmaak van identiteitskaarten
bij het Blindencentrum.

S

inds de introductie van de nieuwe identiteitskaart in maart 2019, heeft het
Centraal Bureau voor Burgerzaken ruim
183.000 identiteitskaarten geproduceerd.
Dit is vergeleken met het oude systeem,
waar jaarlijks een gemiddelde productie van
ruim 56.000 kaarten werd genoteerd, een toename van ruim driehonderd procent. De nieuwe
identiteitskaart voldoet aan internationale standaarden en kan niet worden vervalst. De kaart
is voorzien van een chip, elektronische gegevensdrager, waarop veel informatie kan worden
opgeslagen. Op termijn zullen burgers geen uittreksels meer hoeven te overleggen om zaken
met instanties te kunnen doen. De aanmaak van
nieuwe identiteitskaarten is sinds de introductie van het systeem in 2019 ook gedecentraliseerd. Identiteitskaarten worden niet meer op
het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor
Burgerzaken gemaakt, maar op negentien Bureaus voor Burgerzaken verspreid over het hele
land. Bij de aanvraag worden de persoonsgegevens, de vingerafdrukken en foto van de burger
ter plekke afgenomen. Deze data worden vervolgens digitaal naar de Print House gestuurd, waarna de burger binnen dertig werkdagen zijn identiteitskaart in ontvangst krijgt op het Bureau voor
Burgerzaken waar de aanvraag werd gedaan.
Bureaus voor Burgerzaken waar identiteitskaarten worden gemaakt:
• Paramaribo: Kwatta, Combe en Flora
• Wanica: Lelydorp
• Commewijne: Meerzorg
• Marowijne: Moengo en Albina
• Saramacca: Groningen
• Coronie: Friendship
• Nickerie: Nw. Nickerie, Henar en Corantijnpolder
• Para: La Vigilantia en Onverwacht
• Brokopondo: Brownsweg en Centrum
• Sipaliwini: Apoera, Atjonie, Debike

Luitenant-Kolonel Danielle Veira, directeur van Nationale Veiligheid en
voorzitter van de commissie Veiligheid Verkiezingen.

Veiligheid fundament voor goede
verkiezingen

Z

onder een heel goed
opgezet veiligheidsplan, kan er niet worden gesproken van
goed georganiseerde
verkiezingen. “Mensen denken vaak dat veiligheid alleen
iets is waarvoor de politie en
de militairen moeten zorgen.
Maar bij verkiezingen gaat
het om een geïntegreerd geheel van alle veiligheidsdiensten. Veiligheid is het fundament van verkiezingen”, zegt

Luitenant-Kolonel Danielle
Veira als directeur van Nationale Veiligheid en voorzitter
van de commissie Veiligheid
Verkiezingen.

Democratie

“Het is een democratisch
recht om de verkiezingen te
hebben. Dit democratisch
recht brengt met zich mee
dat we de democratie moeten
beschermen, veilig stellen en
ervoor moeten zorgen dat die

democratie ten volle wordt
beleefd. Wij moeten met alle
veiligheidsdiensten ervoor
zorgen dat alle processen op
weg naar de verkiezingen, op
de dag van de verkiezingen
en erna volledig zijn gewaarborgd”, zegt Veira. Ze legt uit
dat de commissie Veiligheid
wekelijks bijeenkomt om zaken te bespreken en waar
nodig het veiligheidsplan
verder uit te werken en hiaten
weg te werken. “Wij volgen

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS)

BEKENDMAKING
Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) maakt hierbij bekend dat ingevolge artikel 38 lid
2, 54 lid 2 en 70 lid 73 van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 73 zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2019 no. 55), de Kandidaatstelling zal plaatsvinden op
donderdag 09 april 2020.
Bij voornoemde Kandidaatstelling moeten de navolgende documenten per kandidaat
worden overgelegd:
1. EEN RECENT UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN
2. EEN RECENTE NATIONALITEITSVERKLARING UIT HET REGISTER VAN
HET CENTRAAL BUREAU VOOR BURGERZAKEN
3. HET BEWILLIGINGFORMULIER
4. TWEE (2) RECENTE PASFOTO (s.v.p. naam vermelden aan de achterzijde
van de pasfoto)
[Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft een verkiezingsverklaring die de
nodige informatie omvat]
De benodigde documenten moeten per politieke organisatie en per kiesdistrict worden
aangeboden op het hiervoor in aanmerking komende Hoofdstembureau:
ADRESSEN HOOFDSTEMBUREAUS
KIESDISTRICT

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.-.

ADRES HOOFDSTEMBUREAU

KIESDISTRICT I

PARAMARIBO

SOMMELSDIJKSTRAAT 2

KIESDISTRICT II

WANICA

TAWAJARIWEG 20

KIESDISTRICT III

NICKERIE

NW NICKERIE

KIESDISTRICT IV

CORONIE

FRIENDSHIP

KIESDISTRICT V

SARAMACCA

GRONINGEN

KIESDISTRICT VI

COMMEWIJNE

NW. AMSTERDAM

KIESDISTRICT VII

MAROWIJNE

MOENGO

KIESDISTRICT VIII

PARA

ONVERWACHT

KIESDISTRICT IX

BROKOPONDO

BROKOPONDO CENTRUM

KIESDISTRICT X

SIPALIWINI

ZW. HOVENBRUGSTR.22

Het Centraal Hoofdstembureau,
Eugene G. Merkus MBA
(Voorzitter)

de agenda van de verkiezingen op de voet om na te
gaan waar we moeten zijn.”

Transparant

Anders dan bij andere processen is de veiligheid bij de
verkiezingen transparant. “De
veiligheid rond de verkiezingen is voor iedereen te volgen. Op dit moment zijn bij
alle instituten die belast zijn
met verkiezingsactiviteiten,
politieambtenaren
lijfelijk
aanwezig. Ook op locaties
waar
verkiezingsmateriaal
wordt opgeborgen, is er een
wakend oog. Dit om erop toe
te zien dat niks wordt gestolen. Gebouwen waar gevoelige informatie en apparatuur
aanwezig zijn, worden ook
bewaakt om te voorkomen
dat informatie verkeerd wordt
gebruikt. Wij zijn nu bezig met
de districtscommissarissen te
overleggen hoe ons veiligheidsplan goed af te stemmen op hun behoefe. Het kan
zijn dat in bepaalde districten
voor extra veiligheid moet
worden gezorgd. Er komt dus
een algeheel veiligheidsplan
toegespitst op de verschillende districten.”

Cyber veiligheid

Volgens Veira zal bij de ko-

mende verkiezingen samen
met de commissie Informatie
en Communicatie Technologie (ICT) speciale aandacht
worden besteed aan cyber
veiligheid. “We weten dat
vandaag de dag gemakkelijk
kan worden gehackt in alle
systemen. Wij willen zorgen
dat het systeem, wanneer dat
volledig gereed is, niet penitreerbaar is voor derden. Op
Plekken waar het gebruik van
electronica moeilijk is, zullen
we zorgen dat de fysieke veiligheidsstaandaarden volledig worden toegepast. We zijn
continu bij elke schakel aanwezig en zodra we opmerken
dat er problemen en hiaten
zijn, dan worden die zo snel
mogelijk weggewerkt.” Veira
benadrukt dat de politie op
de dag van de verkiezingen
op elke stembureau aanwezig
zal zijn. “Wij zullen erop toezien dat alle materiaal na de
stemming en stemopneming
teruggaat naar het centrum
waar het moet. We blijven alles volgen tot na de uitslag en
vorming van een nieuw parlement en regering. Pas daarna wordt de commissie Veiligheid ontbonden. We werken
door totdat het democratisch
proces volledig is afgerond.”-.

Deze week in Ko’w’ Go Stem!
- Luitenant-Kolonel Danielle Veira over veiligheid bij de verkiezingen
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