
Hoofdstembureaus ingesteld 
en beëdigd

Tijdens een plech-
tige bijeenkomst 
dinsdagochtend 
in het Lalla Rookh 
gebouw, zijn de 

voorzitters, waarnemend 
voorzitters, leden en 
plaatsvervangende leden 
van de tien hoofdstem-
bureaus geïnstalleerd en 
beëdigd door minister 
Mike Noersalim van Bin-
nenlandse Zaken. In een 
toespraak heeft de be-
windsman de leden ge-
wezen op hun taken en 
verantwoordelijkheden. 
“Ik ben ervan overtuigd 
dat uw keuze om zitting te 
nemen in het hoofdstem-
bureau een weloverwo-
gen besluit is, gebaseerd 
op uw motivatie, inzet en 

deskundigheid.”

Taken
De wet schrijft voor dat 
voor de verkiezing van de 
leden van De Nationale As-
semblee en de Ressortra-
den, in elk kiesdistrict een 
hoofdstembureau moet 
worden ingesteld. “In 
overeenstemming met de 
wettelijke regelingen zijn 
er belangrijke taken en 
verantwoordelijkheden 
toebedeeld aan de hoofd-
stembureaus. Zo zijn de 
hoofdstembureaus onder 
andere verantwoordelijk 
voor verschillende verkie-
zingsprocedures: vanaf de 
kandidaatstelling, bewil-
liging van gekozen kan-
didaten alsook op de dag 

der stemming”, sprak de 
minister zijn gehoor toe. 
“Het hoofdstembureau 
vervult een centrale rol 
bij de verkiezing van de 
volksvertegenwoordigen-
de organen. Alle verkie-
zingsprocessen moeten in 
goede banen worden ge-
leid. U draagt ook de ver-
antwoordelijkheid voor de 
stembureaus die in de ver-
schillende ressorten van 
uw kiesdistrict zullen wor-
den opgezet. Verder bent 
u op de dag der stemming 
een belangrijk voorportaal 
voor het Centraal Hoofd-
stembureau als het gaat 
om de verkiezingsresul-
taten van uw kiesdistrict. 
U bent immers verant-
woordelijk voor de ver-

werking van de verschil-
lende processen-verbaal 
van de stemopneming, 
alvorens deze worden 
doorgeleid naar het Cen-
traal Hoofdstembureau.” 
 
Training
Om de hoofdstembu-
reaus te ondersteunen 
en voldoende handvat-
ten aan te reiken om hun 
werk zo goed mogelijk te 
doen, is er een trainings-
traject voorbereid door 
het ministerie van Binnen-
landse Zaken. De training 
aan hoofdstembureaus 
zal deze maand nog van 
start gaan. Districtscom-
missaris en voorzitter van 
het hoofdstembureau Sa-
ramacca, Sarwan Ramai, 

is blij met de beëdiging 
en zal zich de komende 
tijd richten op de voorge-
schreven taken. Als bur-
gervader is Ramai tevre-
den over het verloop van 
de wettelijke ter inzage 
legging van de kiezers-
lijsten in zijn district. Daar 
heeft een groot deel van 
de kiesgerechtigden hun 
persoonsgegevens al ge-
controleerd. Sam Karijo-
semito, lid van het hoofd-
stembureau Commewijne, 
vindt voorlichting en de 
aanpak van straatnaam-
borden belangrijk. Vooral 
als de colporteurs in april 
starten met het bezorgen 
van de oproepingskaarten 
huis aan huis.-.

Voorzitters, waarnemend voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus 
na de beëdiging door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.
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CVV motiveert jongeren om 
te stemmen

De Commissie 
Voorlichting Ver-
kiezingen (CVV) 
van het ministerie 
van Binnenland-

se Zaken is vorige week be-
gonnen met een landelijke 
scholentour om jonge kies-
gerechtigden te motiveren 
hun persoonsgegevens te 
controleren en op 25 mei 
te gaan stemmen. Tijdens 
de tour worden zoveel mo-
gelijk middelbare scholen 
aangedaan. 
 
Controle gegevens
Studenten worden tijdens 
de bezoeken gevraagd 
om zelf hun gegevens te 
controleren via cbb.gov.sr, 
maar ook anderen te hel-
pen hetzelfde te doen. De 
kiezerslijsten liggen sinds 
14 februari ter inzage en 
de gegevens kunnen on-
line, op alle Bureaus voor 
Burgerzaken, alle commis-
sariaten en op 378 locaties 
in stad en district worden 
gecontroleerd. Tijdens het 

bezoek aan de scholenge-
meenschap Tamanredjo, 
waar ruim zeshonderd 
studenten zitten, werd de 
CVV dankbaar ontvangen. 
Directeur Soedirman Soe-
todrono onderstreept de 
behoefte aan informatie 
onder jongeren. “Verkie-
zingen stellen kiesgerech-
tigden in staat om een 
keuze te bepalen voor de 
komende vijf jaren. Het is 
jouw recht, maak tenmin-
ste gebruik ervan om je 
toekomst te bepalen”, mo-
tiveert hij. Intussen heeft 
de CVV ook in het district 
Nickerie en op het AMTO 
in Paramaribo voorlichting 
gegeven over de verkie-
zingen van 25 mei en het 
belang van participatie.  

Vlot verloop
In de afgelopen twee we-
ken hebben meer dan 
dertigduizend kiesgerech-
tigden hun persoonsge-
gevens gecontroleerd. 
Michaël Kromodimedjo, 

coördinator van de werk-
groep Kiezerslijsten, is 
tevreden over het vlotte 
verloop. “Er zijn tot nu toe 
geen noemenswaardige 
probleemgevallen bin-
nengekomen en we zit-
ten nu onder de vijfhon-
derd verzoekschriften. 
Het overgrote deel van de 
verzoekschriften gaat over 
adres- of huisnummerwij-
zigingen.”  Het is verwacht-
baar dat het aantal ver-

zoekschriften de komende 
dagen zal toenemen, om-
dat veel kiesgerechtigden 
gebruik willen maken van 
de gelegenheid om hun 
verhuizing versneld in orde 
te krijgen. Kromodimedjo 
hoopt dat net als bij de 
vorige verkiezingen, meer 
dan dertig procent kiesge-
rechtigden gebruik maken 
van de gelegenheid om 
hun persoonsgegevens 
te controleren tot en met 

14 maart.  Na de afslui-
ting van de kiezerslijsten 
op 15 maart, zal met de 
werkgroep Legger worden 
nagegaan als er nog ver-
schuivingen moeten ko-
men bij het aantal kiezers 
per stembureau. Als dat is 
afgerond zal de werkgroep 
Oproepingskaarten over-
gaan tot het uitprinten van 
de oproepingskaarten.-.   

Jutta Soekarnsingh, woordvoerder van de Commissie Voorlichting Verkiezingen 2020, 
motiveert studenten van de scholengemeenschap Tamanredjo om hun persoonsgegevens te 

controleren en op 25 mei hun stem uit te brengen.

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS)    

BEKENDMAKING
Het CHS maakt hierbij bekend dat de Politieke Organi-
saties die zich wensen te registreren voor deelname aan 
de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen van Maan-
dag 25 mei 2020 ingevolge de Kiesregeling (S.B. 1987 
no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55), 
de volgende documenten dienen te overleggen:

1. een schriftelijke volmacht van de politieke organisa-
tie voor de twee (2) aanbieders;

2. de geldige identiteitskaart + kopie van de aanbieders;
3. het bewijs van registratie in het openbaarregister 

van het Onafhankelijk Kiesbureau conform artikel 
7 van het Decreet Politieke Organisatie (S.B. 1987 
no.61);

4. de naam van de Politieke Organisatie, een aandui-
ding daarvan of beide;

5. het symbool van de Politieke Organisatie;
6. het origineel stortingsbewijs ten bedrage van SRD. 

96.250,- (zesennegentigduizend tweehonderden-
vijftig 00/100 Surinaamse dollar) afgegeven door de 
Centrale Bank van Suriname inzake storting van de 
waarborgsom door de politieke organisatie voor deel-
name aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezin-
gen op maandag 25 mei 2020 (S.B. 2020 no.38);

7. een kopie van het stortingsbewijs ten bedrage van 
SRD. 96.250,- (zesennegentigduizend tweehonderd-
envijftig 00/100 Surinaamse dollar) afgegeven door 
de Centrale Bank van Suriname inzake storting van 
de waarborgsom door de politieke organisatie voor 
deelname aan de Algemene, Vrije en Geheime verkie-
zingen op maandag 25 mei 2020 (S.B. 2020 no.38);

8. de Statuten van de Politieke Organisatie;
9. een opgave van de huidige bestuurssamenstelling;
10. het huidig adres van de Politieke Organisatie.

Belangrijk:
• De registratie welke duurt van maandag 16 

maart 2020 tot en met zaterdag 21 maart 
2020 ZAL plaatsvinden bij de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken (KKF)met als in gang de 
H.D. Benjaminstraat en als uitgang de Bor-
retstraat. De registratie gedurende bovenge-
noemde periode start dagelijks 08.00 uur en 
eindigt om 15.00 uur.

• De storting van de waarborgsom ten bedrage 
van SRD. 96.250,- (zesennegentigduizend 
tweehonderdenvijftig 00/100 Surinaamse 
dollar) dient te geschieden op het rekening-
nummer 0313100-001-261-968 (SRD) bij de 
Centrale Bank van Suriname. Omschrijving: 
“waarborgsom deelname aan de verkiezingen 
van volksvertegenwoordigende organen en de 
naam van de politiekeorganisatie

Voor een vlot verloop van de registratie kunt u contact 
opnemen met de administratie van het CHS op de dins-
dag, donderdag en vrijdag van 09.00u tot 14.00u op de 
telefoonnummers 410362 of 420293 voor het maken 
van een afspraak voor het indienen van de bovenge-
noemde documenten.

Het Centraal Hoofdstembureau,

Dhr. Eugene G. Merkus MBA 
(Voorzitter)


