
Training kandidaat stembureauleden 
start 14 februari

Twaalf trainers van 
het ministerie 
van Binnenlandse 
Zaken (Biza) star-
ten op vrijdag 14 

februari in Para en Com-
mewijne met de training 
van kandidaat stembu-
reauleden. Tot en met 
april zullen ongeveer 
zevenduizend personen 
over het hele land worden 
getraind. Na het afleggen 
van een toets, worden ze 
geselecteerd en beëdigd 
om op 25 mei te werken 
op de stembureaus. Direc-
teur Putridewi Amatsoe-
marto van Biza heeft de 

districtscommissarissen 
maandag geïnformeerd 
over het trainingsschema 
dat de komende maan-
den zal worden afgewerkt. 
 
Training aangepast
Om ervoor te zorgen dat 
de kandidaat stembu-
reauleden de werkzaam-
heden goed begrijpen en 
het handboek ook door-
nemen, zijn de trainingen 
aangepast. In tegenstel-
ling tot de voorgaande 
verkiezingen is de training 
nu verruimd van een dag 
naar drie dagen. “Elke dag 
wordt de leerstof van de 

gemaakt van de verschil-
lende leden die op een 
stembureau moeten wer-
ken en aan welke eisen 
ze moeten voldoen. De 
stembureaus vallen onder 
toezicht van de hoofd-
stembureaus. De hoofd-
stembureaus – ze worden 
meestal geleid door de dis-
trictscommissaris van het 
district – moeten nog wor-
den ingesteld door de pre-
sident. Na de installatie zul-
len alle hoofdstembureaus 
ook worden getraind door 
het ministerie van Binnen-
landse Zaken.-.

Waarom is het belangrijk om 
mijn persoonsgegevens te 
controleren tijdens de ter inzage 
legging van de kiezerslijsten? 

Als u uw gegevens controleert, dan weet u dat u 
voorkomt op de kiezerslijst. Zijn alle gegevens cor-
rect, dan krijgt u daarvan een bewijs. Zijn er verschil-
len in uw persoonsgegevens, dan kunt u middels 
een verzoekschrift vragen om correctie. Let er ook 
op dat uw adres juist is. Is dat niet zo, dan kunt u ter 
plekke een schriftelijke verhuizing doen.-.

vorige dag samengevat en 
bestaat de mogelijkheid 
tot het stellen van vragen. 
Enkele weken later is er 
voor elke groep een res-
ponse dag ingelast om 
weer door de leerstof 
te gaan. Rond eind april 
wordt een toets afgeno-
men van de kandidaat 
stembureauleden. 
Ze zullen daarna worden 
geselecteerd en beëdigd 
om te werken op een 
stembureau”, zegt Amat-
soemarto. De districtscom-
missarissen zijn blij met de 
response dag die nu is in-
gelast in het schema.

Aspecten
Tijdens de training zullen 
alle aspecten met betrek-
king tot de verkiezingen 
worden behandeld. “Vanaf 
het opengaan tot het slui-
ten van een stembureau 
komt aan de orde con-
form de kiesregeling”, zegt 
Marsiane Lingers-Partowi-
djojo, coördinator van de 
werkgroep Trainingen. Per-
sonen die interesse heb-
ben om te werken op een 
stembureau, konden in 
november solliciteren bij 
de verschillende districts-
commissariaten. Door Biza 
was er een profielschets 

Openingstijden 
BvB-kantoren 

verruimd
Per 1 februari 2020 zijn de openingstijden van de 14  
Bureaus voor Burgerzaken (BvB’) met een ID-booth 
voor het aanvragen en afhalen van ID-kaarten ver-
ruimd.

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 om de onderstaande 14 Bureaus voor Bur-
gerzaken (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 zo-
veel als mogelijk gebruik te maken van de 
langere openingstijden voor het aanvragen 
en afhalen van de ID-kaart.
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OPROEP

Personen die hun ID-kaart reeds hebben aange-
vraagd op een Bureau voor Burgerzaken (BvB), kun-
nen nagaan als die al kan worden afgehaald.

• 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 aanvraagnummer 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 desbe-
treffende 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. 

Promoteam binnenland getraind over 
verkiezingen

Een groep van vijf-
tien personen, die 
werken in verschil-
lende delen van het 
binnenland, is door 

het ministerie van Binnen-
landse Zaken getraind in 
de organisatiestructuur 
van de verkiezingen en de 
drie belangrijke aspecten 
waarop de voorlichtings-
campagne zich moet rich-
ten.

Controle persoonsgege-
vens
Het is de bedoeling dat dit 
promoteam de Commissie 
Voorlichting Verkiezingen 
zal ondersteunen met voor-
lichting naar kiesgerech-
tigden in het binnenland. 
Tijdens de training is de 
nadruk vooral gelegd op 
de ter inzage legging van 
de kiezerslijsten die van 
14 februari tot 15 maart 
plaatsvindt. In deze fase 

moeten alle kiesgerechtig-
den worden opgeroepen 
om hun persoonsgege-
vens te controleren. Bij de 
controle kunnen personen 
met verschillende zaken 
worden geconfronteerd. 
Ook daarover is het pro-
moteam geïnformeerd. 
Als iemand bijvoorbeeld 
ergens anders woont dan 
hij staat ingeschreven, dan 
is het belangrijk om een 
schriftelijke verhuizing te 
doen. In de periode van de 
wettelijke ter inzage leg-
ging van de kiezerslijsten 
worden alle verhuizingen 
binnen een week afge-
handeld. De burger hoeft 
voor de verhuizing ook 

niet perse naar het Bureau 
voor Burgerzaken waar 
hij staat ingeschreven. 
Zijn er verschillende in de 
persoonsgegevens, dan 
wordt een verzoekschrift 
opgemaakt waarover 
de minister van Binnen-
landse Zaken binnen vijf 
dagen een besluit neemt. 
 
Focus 
Aan het promoteam is 
gevraagd om tot en met 
14 maart de focus van de 
voorlichting te leggen op 
controle van persoonsge-
gevens. Daarna moeten 
kiesgerechtigden worden 
gemotiveerd om gebruik te 
maken van hun stemrecht 

door naar de stembus te 
gaan. In een later stadium 
zal de voorlichting zich 
richten op hoe correct te 
stemmen. Derrick Kamme-
ron, lid van de Commissie 
Voorlichting Verkiezingen, 
zegt dat het binnenland 
een andere aanpak vereist. 
De medewerkers in het bin-
nenland kunnen het beste 
aangeven welke aanpak in 
hun gebied meer kans van 
slagen heeft. Vandaar dat 
het promoteam, bestaande 
uit personen van het Bu-
reau Volkscontacten en co-
ordinatoren uit de verschil-
lende bestuursressorten, is 
samengesteld. -.  

Het promoteam, dat  zal ondersteunen met voorlichting aan kiesgerechtigden in het binnenland, is 
dinsdag getraind door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Derrick Kammeron (links), lid van de 

Commissie Voorlichting Verkiezingen, is  verantwoordelijk voor de voorlichting in het binnenland.

De districtscommissarissen zijn maandag door directeur Putridewi Amatsoemarto van Binnenlandse Zaken 
geïnformeerd over de training aan kandidaat stembureauleden.

Procedure voor het 
online checken van uw 
persoonsgegevens
• Ga naar de website: cbb.gov.sr
• Ga naar de rode balk met: controleer uw persoons-

gegevens 
• Toets in het vak identiteitsnummer uw identiteits-

nummer in, dat bestaat uit de twee letters direct 
gevolgd door de 6 cijfers. Neem geen spaties tussen 
de letters en cijfers. Het geslacht (m of v na het ID-
nummer) niet intoetsen. 

• Vul daarna de familienaam in, in het aangegeven 
vak.

• In het vak geboortedatum vult u de geboortedatum 
in met dag koppelteken maand koppelteken jaar. 

• Klik op zoeken en u krijgt dan uw resultaat. 
• Bevestig of de informatie juist of onjuist is. 
• Als laatst kunt u uw afschrift/bewijs downloaden of 

uitprinten.
• Is de informatie niet juist dan, kunt zich richten tot 

uw Bureau voor Burgerzaken.


