Hoofdstembureaus beslissen
over kandidatenlijsten

Vertegenwoordigers van politieke organisaties tijdens de
openbare zitting van het hoofdstembureau Sipaliwini.

D

e hoofdstembureaus hebben vanmorgen een openbare zitting gehouden om
te beslissen over de geldigheid van de
kandidatenlijsten en de handhaving van
de daarop voorkomende kandidaten. De
kandidatenlijsten werden op 9 april ingediend
door de politieke organisaties. Kandidaten voor
De Nationale Assemblee (DNA) worden van de
kandidatenlijsten geschrapt wanneer er van de
kandidaat geen bewilligingsverklaring is aangeboden, de kandidaat voorkomt op meer dan één
partijlijst, er meer kandidaten voorkomen dan het
toegestane aantal en een kandidaat voorkomt op
een kandidatenlijst van een ander kiesdistrict, dan
waar hij woont. Kandidaten voor de Ressortraad
worden ook om dezelfde redenen geschrapt met
het verschil dat de kandidaat voor de Ressortraad
moet voorkomen op de kandidatenlijst van het
eigen ressort. DNA-kandidaten moeten minimaal
twee jaren in het district wonen waar ze zijn gekandideerd. Politieke partijen hebben drie dagen
de tijd om bij de president in beroep te gaan tegen het besluit van het hoofdstembureau. De president neemt op uiterlijk 28 april een beslissing
hierover.-.

Colporteurs van het district Sipaliwini krijgen instructies over het bezorgen
van de oproepingskaarten huis aan huis.

Colporteurs getraind voor
verstrekking oproepingskaarten

O

p 22 mei moeten
zoveel mogelijk
alle kiesgerechtigden een oproepingskaart
hebben ontvangen. Deze
oproepingskaarten worden
door colporteurs huis aan
huis bezorgd. De distributie
van de oproepingskaarten
start eind april. Het ministerie van Binnenlandse Zaken
heeft van 4 tot en met 13
april ruim veertienhonderd
colporteurs
geïnstrueerd
over de verstrekking van oproepingskaarten aan kiesgerechtigen.

Legitimatie belangrijk

Ik kan op 25 mei niet zelf gaan
stemmen. Kan ik iemand vragen
om voor mij te stemmen?
De wet biedt alleen aan bepaalde groepen personen
de mogelijkheid om volmacht te geven tot stemmen. Het gaat om:
•
stembureauleden die op die dag buiten hun eigen kiesdistrict moeten werken
•
leden van de gewapende macht die buiten hun
eigen kiesdistrict moeten werken
•
leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en het
Centraal Hoofdstembureau
•
toezichthouders of controleurs van het Onafhankelijk Kiesbureau

Deze week in Ko’w’ Go Stem!
Jutta Soekarnsingh, woordvoerder van de
Commissie Voorlichting Verkiezingen, over:
- de trainingen aan verschillende
verkiezingsactoren
- Covid-19 maatregelen vanuit het
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Volg het programma via televisie en radio:
STVS, ATV, SCCN, Rasonic, Dime,
Supreme, Gov TV en DNA TV
SRS, Radio 10 Rasonic, Color en
NIO

“U mag de oproepingskaart
niet afgeven, zonder dat de
kiesgerechtigde een legitimatiebewijs – identiteitskaart, geldig Surinaams rijbewijs of geldig Surinaams
paspoort – heeft overlegd.
U moet zich er ook van overtuigen dat de persoon inder-

daad degene is van wie u
het legitimatiebewijs heeft
en aan wie u de oproepingskaart moet afgeven”, benadrukt trainer Shalini Khedoe.
“Als een kiesgerechtigde
persoon niet thuis is, dan
mag de oproepingskaart
worden afgegeven aan een
kiesgerechtigde huisgenoot,
na het overleggen van het
eigen legitimatiebewijs en
van degene die niet thuis
is aangetroffen. Een huisgenoot mag maximaal tien
oproepingskaarten
ontvangen na overleg van de
legitimatiebewijzen van de
overige huisgenoten. De oproepingskaart mag niet worden afgegeven aan minderjarigen of huisgenoten met
een vreemde nationaliteit.”

Huis aan huis

Het colportageteam bestaat
uit een distributieteam onderverdeeld in een hoofdcontroleur, controleur, de

colporteur en twee getuigen
van politieke organisaties.
De colporteur en twee getuigen trekken het veld in
om huis aan huis de oproepingskaarten te bezorgen.
De hoofdcontroleur en controleur zetten het werk uit en
controleren op gezette momenten als de oproepingskaarten conform de bestellerslijst zijn uitgereikt of niet.
Het Onafhankelijk Kiesbureau houdt ook toezicht op
deze werkzaamheden. De
colporteurs doen maximaal
drie keren het adres van
een kiesgerechtigde aan. “In
sommige districten worden
de meeste kaarten bij de
eerste en tweede ronden al
uitgereikt. In andere districten moet je nog een derde
keer gaan.”

Kleurenbalk

Bij iedere verkiezing wordt
per district de kleur voor de
achterzijde van de oproe-

pingskaart bepaald. Voorheen werd zowel de kleurenbalk als de tekst in de
kleur van betreffend district
bedrukt. Voor de verkiezingen van 2020 zal alleen
de kleurenbalk per district
een ander kleur hebben. De
tekst wordt op alle oproe-

pingskaarten in het zwart
gedrukt. De controleurs en
colporteurs kunnen gemakkelijk aan de kleurenbalk
zien als er per vergissing
oproepingskaarten van een
ander district in hun stapels
zijn terechtgekomen.

De kleurenbalk per district aan de achterzijde van de
oproepingskaarten:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kiesdistrikt
Paramaribo
Wanica
Nickerie
Coronie
Saramacca
Commewijne
Marowijne
Para
Brokopondo
Sipaliwini

Kleuren
Rood
Blauw
Zwart
Bordeaux
Bruin
Paars
Oranje
Geel
Grijs
Groen

Extra oproepingskaarten
verantwoord

O

nder
politiebegeleiding zijn de
oproepingskaarten, die door Multiforms NV aan
de achterkant zijn gedrukt,
woensdagmiddag vervoerd
naar het Centraal Bureau
voor Burgerzaken (CBB). De
oproepingskaarten zullen
vanaf komende week aan de
voorzijde worden voorzien
van de persoonsgegevens
van de kiezer, het stembureaunummer en het adres
waar de kiesgerechtigde
zijn stem kan uitbrengen.
Ook het bedrukken van de
voorzijde van de oproepingskaarten zal geschieden
onder toezicht van de politie.
In deze fase zal afhankelijk
van het district ook een vertegenwoordiger van de districtscommissaris aanwezig
zijn.

Extra

Net als bij de voorgaande
verkiezingen zijn er ook bij
deze verkiezingen extra oproepingskaarten
gedrukt.
Op basis van 385.000 kies-

gerechtigden is de opdracht
gegeven om 422.000 oproepingskaarten te produceren.
Dit is ongeveer tien procent
meer dan het aantal kiesgerechtigden. Per district is
er rekening gehouden met
een risico factor van een
procent. De redenen hiertoe
zijn: mis-/her prints, uitprinten van duplicaten tijdens
de periode van de colportage tot de dag voor de
stemming en het uitschrijven van duplicaten door de
stembureauvoorzitter
op
de dag van de verkiezingen. In de stemkist worden
slechts een beperkt aantal
blanco oproepingskaarten
meegestuurd, in 20 15 was
dat tien per stembureau.

Veiligheid

De voorzitter van de commissie Veiligheid, politiecommissaris August van Gobbel, legt
uit dat de politie een sleutelrol heeft bij de verkiezingen.
“Wij moeten samen met
andere veiligheidsdiensten
garanderen dat de verkiezingen, ordelijk, vlot, eerlijk en

De oproepingskaarten die aan de achterzijde door Multiforms N.V. zijn gedrukt, worden
ingeladen en vervoerd naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken.

transparant verlopen”, zegt
van Gobbel. Hij geeft aan
dat het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten onder supervisie van
de politie is gebeurd. Ook
bij het drukken van de voorzijde zal de politie aanwezig
zijn. De oproepingskaarten
die zijn overgebracht naar
het CBB zijn continu onder
politiebewaking. “Wij begeleiden alle zaken van de
verkiezingen die veiligheid
behoeven”, benadrukt de politiecommissaris.

Distributie

De achterzijde van de op-

roepingskaart is voorzien
van wetsartikelen uit het
Wetboek van Strafrecht die
te maken hebben met het
verhinderen van een kiesgerechtigde bij het uitoefenen
van zijn kiesrecht. Er staat
ook een kolom met distributiedetails voor de colporteur,
waaruit blijkt als hij de kaart
wel of niet heeft kunnen afleveren. Indien niet, dan zijn
er een aantal opties aangegeven. Soebhas Bachoe, coördinator van de werkgroep
Oproepingskaarten, geeft
aan dat nadat de oproepingskaarten ook aan de
voorzijde zijn bedrukt, deze

zullen worden gecontroleerd en verpakt. De kaarten
worden volgens een schema
met politiebewaking en politiebegeleiding afgehaald
door de vertegenwoordigers van de desbetreffende
districtscommissariaten. Op
het commissariaat worden
de kaarten voorzien van een
stempel van het districtscommissariaat en zijn dan
klaar voor distributie aan de
kiesgerechtigden. De distributie van oproepingskaarten aan kiesgerechtigden is
gepland voor eind april.-.

