
Ministerie van Binnenlandse Zaken

N
O
G

D A G E N

Controleer uw persoonsgegevens op: cbb.gov.sr

2005 2010 2015 2020

man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal
Paramaribo 82135 83766 165901 75084 78623 153707 78622 81221 159843 83436 85116 168552
Wanica 32068 30914 62982 34196 34103 68299 39983 40720 80703 46091 46834 92925
Nickerie 12436 11541 23977 11714 10661 22375 12127 11053 23180 12696 11491 24187
Coronie 1072 889 1961 1036 850 1886 1074 842 1916 1126 880 2006
Saramacca 5385 4831 10216 5550 4947 10497 6066 5379 11445 6610 5845 12455
Commewijne 9290 8260 17550 9845 8724 18569 11039 9846 20885 12205 11169 23374
Marowijne 6411 6096 12507 5622 5521 11143 6375 6179 12554 7131 6770 13901
Para 6271 5875 12146 6864 6346 13210 8178 7512 15690 9423 8792 18215
Brokopondo 2814 3038 5852 2964 3116 6080 3544 3431 6975 4022 3729 7751
Sipaliwini 9646 11276 20922 8349 10375 18724 9316 10552 19868 10617 11318 21935
landelijk totaal 334014 324490 353059 385301

Het Elect    raatO

Waarom moet ik stemmen?

Door te stemmen maakt u gebruik van uw democra-
tisch recht om het bestuur van uw ressort, district 
en land mee te bepalen. Alle stemgerechtigde bur-
gers 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 Res-
sortraad). Niemand mag worden gedwongen om te 
stemmen voor een bepaalde partij of persoon. Elke 
stemgerechtigde maakt zijn eigen keus. De stem-
ming is geheim. Alleen de kiesgerechtigde weet in 
het stemhok op wie hij zijn stem uitbrengt.

Gelijke kansen voor gekwalificeerd 
stembureaupersoneel

Wie op 25 mei 
2020 op een 
stembureau 
wil werken, 
had van 11 

tot en met 17 november 
de kans om te solliciteren 
bij de districtscommissari-
aten. Om verzekerd te zijn 
van gekwalificeerd kader, 
heeft de verkiezingsorga-
nisatie deze keer expliciet 
gevraagd naar kopie diplo-
ma’s. Een andere voorwaar-
de is dat reflectanten een 
trainingstraject doorlopen 
en een toets afleggen. De 
trainingen starten in janu-
ari 2020.
 
Voldoende animo
“We hebben ruim dertien-
duizend sollicitatieformu-
lieren landelijk verstrekt. 
De sollicitatieperiode was 
in eerste instantie van 11 
tot en met 15 november. 
Daarna besloten we deze 
met twee dagen te verlen-
gen, zodat mensen die tij-
dens kantooruren op het 
werk zijn, ook de kans kre-
gen om alsnog te sollicite-
ren. Er is voldoende animo 
geweest om te werken op 
een stembureau”, zegt Mar-
siane Lingers, coördinator 

van de werkgroep Aan-
werving Stembureauper-
soneel. “Anders dan bij de 
voorgaande verkiezingen 
zullen de kandidaten drie 
dagen worden getraind 
en daarna een toets afleg-
gen. Er is bewust hiervoor 
gekozen, omdat er bij de 
verkiezingen van 2015 
klachten waren over het 
functioneren van stembu-
reaupersoneel. Elke klacht 
is er één te veel. Het is be-
langrijk dat iedereen die op 
25 mei op een stembureau 
gaat werken, weet welke 
belangrijke taak die heeft 
en hoe deze moet worden 
vervuld.”

Veel leerkrachten
Er zullen op 25 mei onge-
veer 647 stembureaus lan-
delijk worden ingezet. Op 
elk stembureau werken er 
tien leden. “Er zijn twee-
maal zoveel sollicitatiefor-
mulieren verstrekt, zodat 
we ook een marge aan re-
serve kandidaten hebben 
als personen op die dag 
of gaandeweg het traject 
uitvallen”, verduidelijkt 
Lingers. Districtscommis-
saris Nisha Kurban-Baboe 
van Nickerie blikt tevreden 

terug op de response in 
haar district. “We hebben 
de formulieren via onze 
Burger Informatie Centrum 
verstrekt. Voor Nickerie zijn 
er 41 stembureaus gepland 
en we kregen 820 sollici-
tatieformulieren. Hiervan 
hebben we 730 verstrekt 
en 665 terugontvangen. 
De meeste sollicitanten 
voldoen aan de voorwaar-
den die door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken 
zijn gesteld. We hebben 
vooral veel leerkrachten 
die gehoor hebben gege-
ven aan de oproep.”

Selectie en voordracht
Wedperkash Joeloemsingh 
van Wanica Noord-West is 
net als zijn collega zeer te-
vreden. Hij juicht vooral de 
opleidingscriteria van Bin-
nenlandse Zaken toe. “Ik 
heb een grote groep aca-
demisch opgeleide men-
sen die hebben gereflec-
teerd. We moeten dit kader 
vasthouden. De groep met 
een Mulo-opleiding is bijna 
uitgevallen. Doordat het 
opleidingsniveau van tevo-
ren was bekendgemaakt, 
hebben we geen enorme 
drukte gehad. We hebben 

mensen gehad die beant-
woorden aan hetgeen is 
gevraagd.” De districtscom-
missarissen zijn nu bezig 
met de selectie en voor-
drachten aan het ministe-
rie van Binnenlandse Za-
ken. Dit moet uiterlijk eind 
november zijn afgerond. 
Voor de trainingen die in 
januari van start gaan, wor-
den twaalf trainers in kop-
pels van twee ingezet. De 
trainers beginnen in het 
district Nickerie en doen 
alle districten, behalve Si-
paliwini aan. De kandida-
ten van Sipaliwini worden 
in Paramaribo getraind. 
 
Gelijke kansen
Tijdens een overleg met 
politieke organisaties op 
1 november had het mi-
nisterie van Binnenlandse 
Zaken voorgesteld dat 
twee van de tien stembu-
reauleden door politieke 
organisaties zouden wor-
den voorgedragen. Dit 
voorstel vloeide voort uit 
de actiepunten van 2018 
die werden vastgesteld na 
de evaluatiebijeenkomst 
met alle actoren over de 
verkiezingen van 2015. De 
politieke organisaties pleit-

ten toen voor een aandeel 
in de werving van stembu-
reaupersoneel. Tijdens de 
bijeenkomst met Binnen-
landse Zaken op 1 novem-
ber, konden de politieke 
organisaties zich echter 
niet volledig terugvinden 
in de voorgestelde verdeel-
sleutel. Het commentaar 
van de politieke partijen 
heeft Binnenlandse Zaken 
bewust gemaakt van een 
grotere partij binnen de 
verkiezingen, namelijk de 
samenleving. Verkiezingen 
worden georganiseerd 
voor de samenleving en de 
resultaten worden bepaald 
door de samenleving. Het 
besluit is daarom genomen 
om iedereen gelijke kansen 
te bieden en de sollicitatie 
zoals gebruikelijk via de 
districtscommissarissen te 
doen. 
In een brief werd aan de 
politieke organisaties ge-
vraagd om hun leden, die 
belangstelling hebben om 
te werken op een stembu-
reau, te verwijzen naar de 
commissariaten.-.

CBB komt met efficiënt  
ID-afhaalsysteem

Sinds de introductie van de electronische 
identiteitskaart (ID) in maart dit jaar, heb-
ben duizenden mensen een nieuwe legi-
timatiebewijs laten maken bij de verschil-
lende Bureaus voor Bugerzaken (BvB’s). 

Een deel van deze personen – ongeveer 35.000 
– hebben hun kaart tot nu toe niet opgehaald. 
Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) komt 
binnenkort met een efficiënt ID-afhaalsysteem 
zodat de achterstand kan worden weggewerkt.  

Gefaseerde verstrekking 
Nieuwe identiteitskaarten worden niet meer cen-
traal op het CBB, maar op veertien BvB’s landelijk 
aangevraagd. De aanvragen worden verwerkt en 
verstuurd naar de printhouse op het CBB hoofkan-
toor voor productie. Wanneer de kaarten eenmaal 
zijn aangemaakt, worden ze gestuurd naar de res-
pectieve BvB’s voor verstrekking aan de burger. 
Deze nieuwe werkwijze is in de eerste maanden ge-
paard gegaan met de nodige transformaties, aan-
passingen en kinderziekten. Doordat er in in het 
begin aan burgers was aangegeven dat ze moesten 
wachten op een sms om hun nieuwe identiteitskaart 
op te halen, is een deel nog steeds wachtende. An-
deren hebben een paar keer tevergeefs geprobeerd 
en het daarna laten liggen.

Aanplak lijsten
Om te voorkomen dat mensen onnodig richting de 
BvB’s gaan, wordt er nu een efficiënter systeem voor-
bereid dat werkt voor zowel de BvB’s als de burger. 
Nog vóór het einde van dit jaar zullen zij gefaseerd 
worden opgeroepen via de media om hun id-kaart 
alsnog op te halen. 
Op de BvB’s waar id-kaarten worden aangevraagd 
en verstrekt, zullen er lijsten met id-kaartnummers 
worden aangeplakt die gereed zijn voor verstrek-
king. Burgers kunnen deze lijst raadplegen voordat 
zij zich begeven naar het afhaalloket. De mogelijk-
heid wordt ook bekeken om online na te gaan of de 
id-kaart al bij de BvB ligt voor uitgifte. Intussen is de 
sms-dienst sinds september 2019 al operationeel.-.
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Tijdens een overleg  op 1 november 2019, kregen de districtscommissarissen instructies 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de werving van stembureaupersoneel.


