
Biza en dc’s buigen zich over 
verkiezingswerkzaamheden

Districtscommis-
sarissen    (dc’s) 
spelen een be-
langrijke rol bij 
verkiezingen en 

ondersteunen verschillen-
de werkgroepen tijdens 
voorbereidingswerkzaam-
heden. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (Biza) 
houdt daarom regelmatig 
overleg met de dc’s. 
Tijdens een bijeenkomst 
op maandag 6 januari is er 
onder andere gesproken 
over de training van kan-
didaat stembureauleden 
en de wettelijke ter inzage 
legging van de kiezerslijs-

ten. Daarnaast zijn de ge-
zamenlijke activiteiten van 
2019 geëvalueerd. 

Binnenland
In 2019 heeft Biza verschil-
lende werkzaamheden 
uitgevoerd met onder-
steuning van de dc’s zoals 
de voorlopige ter inzage 
legging van de kiezers-
lijsten, missies in het bin-
nenland, het plaatsen van 
straatnaamborden en de 
vernummering van hui-
zen, oriëntatiebezoeken 
voor de samenstelling van 
de legger en de werving 
en selectie van kandidaat 

stembureauleden. Direc-
teur Putridewi Amatsoe-
marto van Binnenlandse 
Zaken blikt tevreden terug. 
De meeste targets zijn ge-
haald en hoewel Biza niet 
alle missies naar het bin-
nenland volgens planning 
heeft kunnen uitvoeren, is 
een groot deel het gebied 
in 2019 aangedaan. “We 
hebben een nieuw sys-
teem voor identiteitskaar-
ten ingevoerd welke een 
andere aanpak vereist en 
ook afhankelijk is van goe-
de internetverbinding en 
bereik in het binnenland. 
Er komt een aangepast 

schema tot midden maart.”

Aandachtspunten
Tijdens het overleg heb-
ben de dc’s een overzicht 
gekregen van de werk-
zaamheden die door de 
werkgroepen Staatnaam-
borden en Huizennum-
mering en Legger zijn ver-
richt. De laatste activiteit 
in 2019 was de werving 
en selectie van kandidaat 
stembureauleden. Ook dat 
is vrij goed verlopen. De 
training van de kandidaat 
leden start op 10 janu-
ari in het district Nickerie. 
Twaalf trainers zullen van 

AFHALEN ID-KAARTEN
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OPROEP

De directeur van Binnenlandse Zaken maakt hierbij 
bekend dat personen die hun ID-kaart reeds heb-
ben aangevraagd op een Bureau voor Burgerzaken 
(BvB), kunnen nagaan als die al kan worden afge-
haald.

• SMS-berichten: 
Het CBB stuurt SMS berichten om te melden als 
uw kaart af is, mits uw telefoonnummer juist is.

• Cbb.gov.sr: 
Op de cbb-website kunt u controleren als uw 
kaart klaarligt. Bij de applicatie id-kaart, voert u 
op de website uw id-nummer en aanvraagnum-
mer in. Het aanvraagnummer staat vermeld op 
het afhaalbewijs.

• Id-kaartlijsten: 
Op de BVB’s zijn lijsten beschikbaar van ID-
kaarten die klaarliggen voor afhaal. U kunt op 
de lijst nagaan als uw ID-nummer voorkomt en 
dan naar de desbetreffende balie stappen om de 
kaart af te halen. 

• 494411: 
U kunt bellen naar de afdeling Voorlichting op 
494411. Ook in dit geval moet u uw ID-nummer 
en aanvraagnummer doorgeven. 

Deze stappen zijn ondernomen om de afhaalproce-
dure vlot te laten verlopen. 

Wij doen een beroep op de samenleving om gebruik 
te maken van een van deze mogelijkheden om te 
controleren als uw id-kaart al kan worden afge-
haald.

De directeur van Binnenlandse Zaken,

Mw. mr. Putridewi E.S. Amatsoemarto MPA

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 6 januari tijdens een ronde tafelbijeenkomst met de districtscommissarissen en hun staf de 
verkiezingswerkzaamheden van 2019 geëvalueerd en werkafspraken gemaakt voor 2020.

Wat heb ik nodig om te 
stemmen?
 
Om mee te doen aan de verkiezingen moet 
u voorkomen op de kiezerslijst. Als u voor-
komt op de kiezerslijst, dan ontvangt u ook 
een oproepingskaart waarop vermeld staat 
bij welk stembureau u moet gaan stemmen. 
Op  25  mei  2020  kunt  u  zich  tus-
sen 7 uur ‘s morgens tot en met 7 uur ‘s 
avonds aanmelden op uw stembureau met: 
- de geldige identiteitskaart of geldig Suri-
naams rijbewijs of geldig Surinaams paspoort 
- en de oproepingskaart 

Rectificatie

In de tweede editie van de verkie-
zingskrant is er in de rubriek ‘Elec-
toraat’ het cijfer voor het aantal 
kiesgerechtigden ouder dan dertig 
jaar horende bij het district Para, 
abusievelijk geplaatst bij Broko-
pondo. Er is in Para geen afname 
geweest van het aantal kiesgerech-
tigden, maar juist een toename.

Het aantal kiesgerechtigden in 
het district Para voor 2015 was 
15.690 waarvan 4.997 tussen 18 

en 29 jaar en 10.693 in de leef-
tijdsklasse dertig jaar en ouder.  

Het cijfer van 10.693 is geplaatst 
onder het district Brokopondo 
als te zijn het aantal kiesgerech-
tigden voor de leeftijdscategorie 
ouder dan dertig jaar. Hierdoor 
zijn de totalen in de districten 
Brokopondo en Para uit hun ver-
band gehaald. Daarnaast is er bij 
het district Brokopondo voor de 
leeftijd 18 tot 29 jaar het aantal 

van 1.046 kiesgerechtigden voor 
2020 ingevoerd in plaats van 2.737. 

Onderstaand treft u de juiste data 
voor de districten Para en Broko-
pondo vanaf 2010 aan. De cijfers 
voor 2020 zijn naar schatting, om-
dat de kiezerslijsten pas in maart, 
na de wettelijke ter inzage legging 
van de kiezerslijsten definitief zul-
len zijn.

District 2010 2015 2020
18-29 jr >30 jr totaal 18-29 jr >30 jr totaal 18-29 jr >30 jr totaal

Para 4465 8745 13210 4997 10693 15690 5781 12457 18238
Brokopondo 2301 3779 6080 2410 4565 6975 2737 5027 7764

januari tot en met april, 
in groepen van twee de 
ruim zevenduizend kan-
didaat stembureauleden 
landelijk inwijden in de 
werkzaamheden die ze 
op de dag van de verkie-
zingen moeten verrich-
ten op de stemburea's.  

Kiezerslijsten
Bij de wettelijke ter inzage 
legging van de kiezerslijs-
ten van 14 februari tot en 
met 15 maart zullen de 
districtscommissarissen 
ook actief worden betrok-
ken. De werkgroep Kie-
zerslijsten heeft intussen 
een inventarisatie van de 
districten ontvangen over 
locaties waar de lijsten ter 
inzage (TIL) kunnen wor-
den gelegd. Na bilaterale 
gesprekken zal er een de-
finitieve lijst worden ge-
maakt van de locaties. De 
aanpak van de TIL zal ver-
schillen naar omstandig-
heden per district. Volgens 
districtscommissaris Mike 
Nerkust is in zijn district 
per ressort een functiona-
ris van het commissariaat 
aangewezen voor een vlot 
verloop. “Elk district ver-
schilt, maar het is belang-
rijk om een plaats te kiezen 
waar er een aanloop is van 
mensen. Voor Paramaribo 
Noord en het Centrum is 
het gemakkelijk.” Volgens 
de deken van dc’s, Marga-
retha Malontie, gaat men 
in het binnenland huis aan 
huis moeten gaan voor de 
controle van persoonsge-
gevens.-.


