Naltus Naana beëdigd als
voorzitter hoofdstembureau
Coronie

Putridewi Amatsoemarto, directeur van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken beëdigt Naltus Naana als voorzitter
van het Hoofdstembureau in Coronie.

D

istrictscommissaris Naltus Naana is woensdagmiddag door Putridewi Amatsoemarto,
directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken beëdigd tot voorzitter van het
hoofdstembureau in het kiesdistrict IV, Coronie. De hoofdstembureaus werden op 3 maart door
minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken
geïnstalleerd. Districtscommissaris Remy Tarnadi, die
toen als voorzitter van het hoofstembureau in Coronie werd beëdigd, heeft zich teruggetrokken. Zijn plek
wordt nu ingevuld door districtscommissaris Naana.
Het hoofdstembureau vervult een centrale rol
bij de verkiezingen van de volksvertegenwoordigende organen en heeft als belangrijke taken:
•
•
•
•
•

•

de ontvangst van de kandidatenlijsten van de politieke organisaties voor deelname aan de verkiezingen in het kiesdistrict
toezicht houden op alle stembureaus in het kiesdistrict
instructies geven aan de stembureaus waar nodig
de verificatie en totalisering van de telling van de
stemmen genoteerd in de ontvangen processenverbaal van de stembureaus van het kiesdistrict
de vaststelling van het aantal zetels dat moet
worden toegekend in de Districtsraad aan politieke organisaties, naar evenredigheid van het
totale aantal zetels verworven in de Ressortraden
van het kiesdistrict
besluiten tot hertelling van uitgebrachte stemmen, indien daarvoor gegronde redenen aanwezig zijn.-.

Mike Nerkust, voorzitter van het Hoofdstembureau Paramaribo, ontvangt
de kandidatenlijst van de Nationale Democratische Partij.

Hoofdstembureaus onderzoeken
kandidatenlijsten

P

olitieke
organisaties die op 25
mei meedoen aan
de verkiezingen,
hebben donderdag hun kandidatenlijsten
ingediend voor leden van
de Nationale Assemblee,
de Ressortaad en de Districtsraad. Dit gebeurde
van 8.00 uur tot 15.00 uur
bij de tien hoofdstembureaus in de kiesdistricten.
De kandidatenlijsten liggen tot en met vandaag
ter inzage op de verschillende hoofdstembureaus.

Veiligheidsvoorschriften

Op het hoofstembureau
Sipaliwini werd er voor de

kandidaatstelling speciaal
een tent buiten opgezet.
De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
Covid-19 werden in acht
genomen en de aanwezigen werd gevraagd om
hun handen eerst te reinigen. Ook de twee meter
afstand werd zo veel mogelijk bewaard. Vertegenwoordigers van politieke
organisaties, die de kandidatenlijsten kwamen indienen, werden gevraagd
naar hun legitimatiebewijs
en een kopie daarvan. Zij
moesten ook een schriftelijke volmacht overleggen
van de partij en een verklaring van het Centraal

Hoofdstembureau, waaruit de registratie van de
poltieke organisatie in het
openbaar register blijkt.

Onderzoek

De kandidatenlijsten zijn
zoveel mogelijk meteen
nadat het tijdstip voor de
indiening was verstreken,
onderzocht. Bij het onderzoek is onder andere
nagegaan als elke kandidatenlijst is ondertekend
door het dagelijks bestuur,
de personen die de kandidatenlijsten
hebben
ondertekend, kiesgerechtigd en bevoegd zijn tot
stemmen, als de naam van
een kandidaat voorkomt

op meer dan één lijst en
als het bewilligingsformulier volledig is ingevuld door de kandidaat.
Als er zaken ontbreken,
dan hebben de politieke
organisaties tot en met 13
april de tijd om het verzuim
te herstellen. Uiterlijk op 17
april moet het hoofdstembureau in een openbare zitting beslissen over de geldigheid van de lijsten en de
handhaving van de daarop
voorkomende kandidaten.
Over ongeldig verklaarde
lijsten kunnen partijen in
beroep gaan bij de president. Op 29 april, onmiddelijk nadat de termijn voor
beroep is verstreken, houdt

het hoofdstembureau een
openbare zitting over de
verzamellijsten van de kandidaten van politieke organisaties. De volgorde van
de politeke organisatie op
het stembiljet, wordt door
loting bepaald. Het resultaat van de loting wordt
doorgegeven aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken voor het produceren
van de stembiljetten. De
verzamellijst wordt op 30
april gepubliceerd in het
Advertentieblad van de Republiek Suriname.-.

Productie oproepingskaarten gestart
Wie is een kiesgerechtigde?
Een kiesgerechtigde is iemand die op de dag van de
verkiezingen achttien jaar of ouder is, de Surinaamse
nationaliteit bezit en ingezetene is van Suriname
(dus in Suriname woont).-.
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van de kiezerslijsten in de periode
14 februari tot en met 14 maart 2020
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E

en oproepingskaart
is een persoonlijke
uitnodiging
aan
de kiesgerechtigde
om op 25 mei op
een aangegeven stembureau te gaan stemmen. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken is op maandag 6
april gestart met de productie van de oproepingskaarten. Er worden voor
deze verkiezingen 422.000
oproepingskaarten
gedrukt.

Voor- en achterzijde

De
oproepingskaarten
hebben per district een
eigen kleurenbalk aan de
achterzijde. De achterzijde
van de oproepingskaart
wordt gedrukt door Multiforms NV onder toezicht
van vertegenwoordigers
van de werkgroep Oproepingskaarten, het Korps
Politie Suriname (KPS) en
het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Daarna worden
de kaarten onder bewaking overgebracht naar
het Centraal Bureau voor
Burgerzaken (CBB), waar
de voorzijde door de werkgroep Oproepingskaarten

wordt voorzien van de gegevens van de kiezer, het
stembureau waar hij zijn
stem moet uitbrengen en
het tijdstip van stemming.
Op de achterzijde van de
oproepingskaart
staan
wetsartikelen
gedrukt
over het verhinderen van
kiezers bij de uitoefening
van het kiesrecht (artikel
163 tot en met 167 uit het
Wetboek van Strafrecht)
en distributiedetails. Soebhas Bachoe, coördinator
van de werkgroep Oproepingskaarten, geeft aan
dat bij deze verkiezingen
slechts de achterzijde van
de oproepingskaart extern
wordt gedrukt. “Op grond
van de evaluatie van de vorige verkiezingen is besloten om deze keer de voorzijde zelf te bedrukken.”

Distributie

Op het CBB zullen eerst de
bestellerslijsten (lijsten met
namen van de kiesgerechtigden) per district, ressort
en straat worden uitgeprint. Bij het printen zijn
er steeds vertegenwoordigers van het districtscommissariaat en het Onafhan-

Soebhas Bachoe (rechts) controleert de achterzijde van de oproepingskaart
die door Multiforms NV is gedrukt.

kelijk Kiesbureau aanwezig.
“Nadat de oproepingskaarten ook aan de voorzijde
zijn bedrukt , worden deze
gecontroleerd en verpakt.
De
oproepingskaarten
worden opgehaald door
de
vertegenwoordigers
van de desbetreffende

districtscommissariaten,
waarna ze worden voorzien van een stempel van
het districtscommissariaat.
Is dit traject afgerond, dan
kunnen de kaarten huis
aan huis worden gedistribueerd door colporteurs.”
De distributie van oproe-

pingskaarten aan kiesgerechtigden is gepland voor
de periode 24 april tot 22
mei. Elke kiezer dient ten
minste drie dagen voor de
dag der stemming zijn oproepingskaart te hebben
ontvangen.-.

