
RO-ambtenaren getraind voor 
controle persoonsgegevens

Wanneer kies-
gerechtigden 
vanaf 14 fe-
bruari hun 
p e r s o o n s -

gegevens gaan controle-
ren, kunnen ambtenaren 
die deze personen helpen, 
met uiteenlopende zaken 
worden geconfronteerd. 
De werkgroep Kiezerslijs-
ten heeft deze gevallen 
in kaart gebracht voor de 
training aan de ruim 750 
ambtenaren van het minis-
terie van Regionale Ontwik-
keling (RO), die landelijk 
zullen worden ingezet bij 
de wettelijke ter inzage leg-
ging van de kiezerslijsten. 

 
Verschillende gevallen
“Het gaat om personeel van 
de verschillende commissa-
riaten die in groepen worden 

getraind om tot en met 15 
maart te werken op de mo-
biele locaties in hun district 
en op het commissariaat. 
Alle Bureaus voor Burgerza-
ken, alle commissariaten en 
ruim 378 mobiele locaties 
zullen tijdens de periode van 
de ter inzage legging van de 
kiezerslijsten beschikbaar 
zijn voor de controle van 
persoonsgegevens”, vertelt 
Dorine Brei van de werk-
groep Kiezerslijsten. “De ge-
vallen waarmee ambtenaren 
tijdens de controle kunnen 
worden geconfronteerd, 
zijn onder andere personen 
die niet voorkomen op de 
kiezerslijst, mensen met ver-
schillen in de persoonsgege-
vens en onjuiste adressen. 
Is alles in orde, dan krijgt de 
persoon een bewijs dat hij 
heeft gecontroleerd en alles 
correct is. Zijn er verschillen 

duidelijkt Brei. “Met de amb-
tenaren is ook afgesproken 
dat alle verzoekschriften en 
aanvragen voor schriftelijke 
verhuizing zo snel mogelijk 
worden opgestuurd naar 
de werkgroep Kiezerslijsten 
voor  onderzoek en verdere 
afhandeling.  “Alle verzoek-
schriften moeten binnen 
vijf werkdagen worden af-
gehandeld. Wij sturen de 
verzoekschriften met advies 
door naar de minister van 
Binnenlandse Zaken die het 
besluit in een beschikking 
vastlegt.”  Na de training van 
de RO-ambtenaren zullen 
ook ruim 125 medewerkers 
van het Centraal Bureau 
voor Burgerzaken, onder wie 
bureauhoofden en minimaal 
één medewerker, worden 
getraind voor de controle 
van persoonsgegevens.-.

Hoeveel kiesdistricten zijn 
er in Suriname?
Het grondgebied van Suriname wordt ver-
deeld in tien kiesdistricten te weten: 
Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Sa-
ramacca, Commewijne, Marowijne, Para, 
Brokopondo en Sipaliwini. De grenzen van deze 
kiesdistricten vallen samen met de grenzen van de 
geldende districtenindeling.-.
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MISSIE BOVEN-
SARAMACCA GEBIED

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burger-
zaken (CBB) burgeradministratieve missies zal uitvoeren in 
de volgende gebieden:
 
Poesoegroenoe-gebied in de periode van 
02 februari 2020 tot 07 februari 2020 
No. Dorp (centrale plek) Datum
1 Poesoegroenoe Maandag 03 februari

2 Poesoegroenoe Dinsdag 04 februari

3 Distributie ID te 
Poesoegroenoe

Woensdag 05 februari

4 Distributie ID te 
Poesoegroenoe

Donderdag 06 februari

Njoen Jacobkondre en omgeving in de periode 
van 03 februari 2020 tot 08 februari 2020 
No. Dorp (centrale plek) Datum
1 Njoen Jacobkondre Dinsdag 04 februari

2 Njoen Jacobkondre Woensdag 05 februari 

3 Distributie ID te 
Njoen Jacobkondre

Donderdag 06 februari 

4 Distributie ID te 
Njoen Jacobkondre

Vrijdag 07 februari

Gedurende deze missies zullen de burgers in de gelegenheid 
worden gesteld om:
• een id-kaart (e-id-kaart) aan te vragen;
• geboorten- en overlijdenaangiften te doen;
• verhuizingen schriftelijk aan te geven;
• burgeradministratieve gegevens te controleren.

Indien bij de contole van de burgeradministratieve gege-
vens blijkt dat er onvolkomenheden of fouten voorkomen 
in de geboorteakten, worden de burgers in de gelegenheid 
gesteld om het verzoek te doen ter verbetering van hun 
akten.

Op de burgers wordt het beroep gedaan om gebruik te 
maken van deze missies om hun burgerzaken in orde te 
maken.

De directeur van Binnenlandse Zaken,

Mw. Mr. Putridewi E.S. Amatsoemarto, MPA

in de persoonsgegevens, 
dan wordt een verzoek-
schrift opgemaakt in drie-
voud, waarvan betrokkene 
een exemplaar ontvangt. Als 
iemand niet voorkomt, dan 
kan het zijn dat die niet vol-
doet aan de leeftijd van 18 
jaar, geen ingezetene is, of 
geen Surinamer is. Het kan 
ook zijn dat die is gedeacti-
veerd om de een of andere 
reden. In dit geval wordt er 
doorgevraagd, voordat er 
een verzoekschrift wordt 
opgemaakt. Ook bij onjuiste 
adressen moet worden ge-
vraagd als de persoon zijn 
nieuwe adres reeds heeft 
doorgegeven bij zijn Bureau 
voor Burgerzaken. Is dat niet 
gebeurd, dan hoeft er geen 
verzoekschrift te worden 
opgemaakt, maar kan de 
persoon gewoon een schrif-
telijke verhuizing doen”, legt 

Brei uit. Tijdens de training is 
aan de RO-ambtenaren ook 
voorgehouden om gehuw-
de vrouwen te vragen als 
ze met hun gehuwde naam 
wensen voor te komen op 
de kiezerslijst. Doen ze dat 
niet, dan zullen ze onder 
hun meisjesnaam staan in 
het bestand.

Doorvragen
Met de training hoopt de 
werkgroep Kiezerslijsten het 
aantal verzoekschriften te 
verminderen. “Als je door-
vraagt, dan merk je dat je 
niet altijd een verzoekschrift 
hoeft op te maken. Bij on-
juiste adres bijvoorbeeld, 
kun je een schriftelijke ver-
huizing opmaken in plaats 
van een verzoekschrift, als 
de persoon zijn adres niet 
heeft gewijzigd bij het Bu-
reau voor Burgerzaken”, ver-Bekendmaking

De directeur van Binnenlandse Zaken maakt hierbij 
bekend dat per 1 februari 2020 de openingstijden 
van de 14  Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) met 
een ID-booth voor het aanvragen en afhalen van ID-
kaarten zijn verruimd.

De nieuwe openingstijden zijn:
  
• maandag t/m donderdag van 07:00u tot 17:30u
• vrijdag van 07:30u tot 16:30u
• zaterdag van 08:00u tot 12:00u

Het gaat hierbij om de onderstaande 14 Bureaus 
voor Burgerzaken (BvB’s):
1. Commewijne-Meerzorg
2. Marowijne-Albina
3. Marowijne-Moengo
4. Brokopondo-Centrum
5. Nickerie-Nieuw-Nickerie
6. Nickerie-Henar
7. Nickerie-Corantijnpolder
8. Saramacca-Groningen
9. Sipaliwini-Atjonie
10. Para-La Vigilantia
11. Paramaribo-Kwatta 
12. Paramaribo-Combé
13. Paramaribo-Flora
14. Wanica-Lelydorp

Aan de samenleving wordt gevraagd om zoveel 
als mogelijk gebruik te maken van de langere ope-
ningstijden voor het aanvragen en afhalen van de 
ID-kaart.

Paramaribo, 29 januari 2020

De directeur van Binnenlandse Zaken,

Mw. mr. Putridewi E.S. Amatsoemarto MPA
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Instellingen blij met bezoek ID-booth

Om senioren en 
mensen met een 
beperking tege-
moet te komen, 
bezoekt een team 

van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken (Biza) ver-
schillende instellingen voor 
de aanmaak van nieuwe 
identiteitskaarten. Zaterdag 
werd de Kennedy Stichting 
aangedaan. Ruim vijftig 
doven en slechthorenden 
hebben gebruik gemaakt 

van de gelegenheid om 
ter plekke een nieuwe le-
gitimatiebewijs te maken. 

Grote hulp
Het project bij de Kennedy 
Stichting is uitgevoerd in 
samenwerking met de Stich-
ting Surinaamse Dovenbe-
langen (Sudobe). Rosita Etnel 
adviseur en tolk van de orga-
nisatie geeft aan dat er in Su-
riname ruim vijfhonderd do-
ven en slechthorenden zijn 

geregistreerd. “Dit project is 
een grote hulp voor de doel-
groep, omdat communiceren 
met doven en slechthoren-
den niet voor iedereen altijd 
gemakkelijk is. We hebben 
onze doelgroep via facebook 
opgeroepen om gebruik te 
maken van deze gelegen-
heid om de identiteitskaart  
ter plekke te kunnen maken”, 
zegt ze.

Belang id-kaart
De aanvragen voor nieuwe 
identiteitskaarten zijn door 
het team van Biza aangeno-
men en de identiteitskaart is 
ter plekke gemaakt. Personen 

die niet meteen hun identi-
teitskaart konden ontvangen, 
krijgen die alsnog uitgereikt 
door het team dat de instel-
ling op een andere dag zal 
bezoeken. Sudobe-voorzitter 
Henk Kimpoel juicht het ini-
tiatief van Biza toe om instel-
lingen aan te doen. “ Vooral 
voor doven is het vaak heel 
moeilijk communiceren bij de 
CBB-kantoren. Dit is een goed 
idee, ik bedank het ministerie.”  
Wiren Meghoe, acteur en in-
spirator achter de Surinaam-
se film Wiren, heeft zaterdag 
ook zijn nieuwe identiteits-
kaart  in orde gemaakt. Ook 
hij benadrukt het belang van 

het hebben van een legitima-
tiebewijs. "De identiteitskaart 
voor ons als doven en   slecht-
horenden erg belangrijk om 
ons te kunnen legitimeren, 
vooral wanneer mensen ons 
niet begrijpen of verstaan.” 
De komende periode zal 
het team van Binnenlandse 
Zaken nog de volgende in-
stellingen aandoen: Blinden-
centrum, stichting Albertine 
Rustoord, Libi Makandra, Hui-
ze Siembah en verpleeghuis 
Evie. Eerder deze maand wer-
den de tehuizen Fatima-Oord, 
Majelle Bejaarden Centrum 
en stichting Prinses Margriet 
bezocht.-.

Wiren Meghoe (links) heeft zaterdag, samen met vijftig anderen, zijn nieuwe identi-
teitskaart in orde gemaakt bij de Kennedy Stichting.

Michaël Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten, geeft de ambtenaren van Regionale Ontwikkeling 
aan met welke gevallen ze tijdens de ter inzage legging van de kiezerslijsten kunnen worden geconfronteerd.


