
Stemmen bij volmacht

- toezichthouders of con-
troleurs van het Onafhan-
kelijk Kiesbureau.

Hoe machtig ik iemand om 
voor mij te stemmen? 
Het is belangrijk dat de 
gemachtigde op hetzelfde 
stembureau moet stem-
men als de volmachtgever. 
De gemachtigde moet ook 
een verklaring (bewilliging 
volmacht tot stemming) 
tekenen waaruit blijkt dat 
hij bereid is om voor de 
volmachtgever te stem-
men als gemachtigde. 

Mag een kiezer voor meer-
dere personen stemmen 
bij volmacht?
Een kiesgerechtigde mag 
maar één volmacht accep-
teren. Het overleggen van 
meerdere volmachten is 

strafbaar.

Waaraan moet een ge-
machtigde voldoen?
Als gemachtigde kan op-
treden een persoon die op 
de kiezerslijst van hetzelfde 
stembureau als die van de 
volmachtgever voorkomt.

Waar vraag ik een vol-
macht aan?
De volmacht wordt door 
de districtscommissaris 
van het kiesdistrict van de 
volmachtgever verstrekt. 

Tot en met wanneer kan ik 
een volmacht tot stemmen 
geven?
De volmachtgever moet 
zich tenminste zes dagen 
vóór de dag van de stem-
ming wenden tot de dis-
trictscommissaris van het 

bestuursressort waar hij 
op de kiezerslijst is opge-
nomen. Hij moet een ver-
klaring overleggen van de 
persoon die hij als gemach-
tigde wenst, waaruit blijkt 
dat deze bereid is als zo-
danig op te treden. De vol-
machtgever tekent de vol-
macht ten overstaan van 
de districtscommissaris, 
die daarna op de volmacht 
een getekende verklaring 
stelt, waaruit blijkt dat aan 
de vereisten van deze wet 
is voldaan.

Waaraan moet een vol-
macht voldoen?
Op de volmacht staan 
de gegevens van de vol-
machtgever en de ge-
machtigde. De volmacht 
moet zijn getekend door 
de volmachtgever en de 

districtscommissaris en zijn 
voorzien van het waarmerk 
van het commissariaat.

Wat doet het stembureau 
met een volmacht?
Bij ontvangst van een vol-
macht controleert het 
stembureau meteen als 
de volmacht voorkomt 
op de lijst van verstrekte 
volmachten door de dis-
trictscommissaris. De lijst 
van verstrekte volmach-
ten wordt in de stemkist 
meegestuurd om te kun-
nen controleren als een 
volmacht inderdaad door 
de districtscommissaris is 
verstrekt. 

Wat gebeurt met iemand 
die meer dan 1 volmacht 
overlegt?
Het stembureau neemt alle 

overlegde volmachten in 
ontvangst. De kiezer krijgt 
de mogelijkheid om voor 
zichzelf en voor 1 volmacht-
gever te stemmen. Na slui-
ting van het stembureau 
wordt aangifte gedaan te-
gen de kiezer die meer dan 
1 volmacht heeft overlegd.  
 
Welke documenten moet 
een gemachtigde op het 
stembureau overleggen?
De gemachtigde overlegt 
zijn eigen legitimatiebe-
wijs en oproepingskaart 
samen met de volmacht en 
de oproepingskaart van de 
volmachtgever.-.

Distributie 
oproepingskaarten vlot 
verlopen

De distributie van de oproepingskaarten die 
op 30 april van start ging,  is vlot verlopen. 
Dit zeggen de districtscommissarissen Mar-
garetha Malontie van Sipaliwini (Bestuurs-
ressort Pamaka), Eric Grauwde van Parama-

ribo Zuid-West en Ajaikoemar Kali van Commewijne. 
De oproepingskaarten worden tot en met vandaag 
nog huis aan huis verstrekt. 
In het bestuursressort Pamaka hebben een groot deel 
van de kiesgerechtigden hun oproepingskaart al ont-
vangen, zegt Malontie. Een kleine groep mensen die 
de kaart nog niet hebben ontvangen, kunnen op de 
dag van de stemming hun oproepingskaarten afhalen 
bij de stembureaus in de dorpen Langa Tabiki, Loko 
Loko en Nason.  
Ook Commewijne blikt tevreden terug op de col-
portage periode. Van de 23.406 oproepingskaarten 
waren er tot en met 12 mei ruim 17.758 al verstrekt.  
Paramaribo Zuid- West heeft een totaal van 88.957 
oproepingskaarten ontvangen. Het totaal bestelde 
oproepingskaarten is voor dit gebied al op 63.314.  
Intussen hebben verschillende districtscommissaris-
sen via hun Burger Informatie Centra bekendgemaakt 
waar de kiesgerechtigden tot en met 22 mei hun op-
roepingskaart kunnen afhalen. Het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken zal daarna een online applicatie op 
de website www.verkiezingen.sr lanceren waar perso-
nen die tot en met 22 mei hun oproepingskaart niet 
hebben opgehaald, kunnen weten op welk stembu-
reau ze op 25 mei moeten zijn. Ze kunnen hun oproe-
pingskaart dan ter plekke ontvangen. -.

De colporteurs gaan vandaag nog huis aan huis om 
de oproepingskaarten te bezorgen. Daarna kunnen de 
kaarten tot en met 22 mei op het commissariaat en de 

ressortkantoren worden afgehaald.

De modellen (15, 15A en 15B/ Kiesbesluit)  voor bewilliging en het geven van vol-
macht worden vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Wat is volmacht tot stem-
men?
Wanneer een kiesgerech-
tigde (volmachtgever) een 
andere persoon machtigt 
om namens hem te stem-
men (gemachtigde). 

Wie kan volmacht geven 
tot stemmen?
De wet biedt aan bepaalde 
kiesgerechtigden de mo-
gelijkheid om volmacht te 
geven. Het gaat in deze om: 
- leden of plaatsvervan-
gende leden van een 
stembureau of hoofdstem-
bureau die moet werken 
buiten het eigen kiesdistrict. 
- leden van het Korps Po-
litie Suriname of het Na-
tionaal Leger die moet 
werken op een stem-
bureau of post buiten 
het eigen kiesdistrict. 
- leden van het Onafhanke-
lijk Kiesbureau of het Cen-
traal Hoofdstembureau. 
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