
Binnenlandse Zaken tevreden over 
voorbereidingen verkiezingen

Het ministerie van 
Binnenlandse Za-
ken heeft een in-
tensief jaar achter 
de rug van plan-

nen en uitvoeren van werk-
zaamheden die betrekking 
hebben op de verkiezingen. 
Directeur Putridewi Amat-
soemarto is tevreden met 
wat er tot nu toe is gedaan. 
“We werken op basis van de 
verkiezingskalender. De uit-
voering van werkzaamheden 
wordt gedaan met verschil-
lende actoren zoals de dis-
trictscommissarissen en hun 
functionarissen en andere 
werkgroepen zoals Veiligheid 
van het Korps Politie Suri-
name.”

Communicatie
Volgens Amatsoemarto is de 
communicatie met verschil-
lende actoren in een vroeg 
stadium opgepakt. Het mi-
nisterie heeft onder andere 
ook met politieke organisa-
ties en de media informa-
tiesessies gehad. Daarnaast 
heeft Binnenlandse Zaken 
een eigen agenda afgewerkt 

met verschillende belang-
rijke activiteiten. “Het actuali-
seren van de kiezerslijsten is 
begonnen met het uitvoeren 
van de missies in het bin-
nenland, gevolgd door de 
voorlopige ter inzage leg-
ging van de kiezerslijsten 
in de periode augustus en 
september 2019. Nu is de 
wettelijke ter inzage legging 
gaande, welke tot en met 14 
maart duurt. Als we kijken 
naar de stembureaus, dan 
hebben we overleg gehad 
met de districtscommissaris-
sen. Het goed- of afkeuren 
van een locatie om als stem-
bureau te gebruiken, wordt 
gedaan op basis van criteria 
vastgesteld door het ministe-
rie. Bij de keuze wordt onder 
andere gelet op voldoende 
ruimte om een stembureau 
onder te brengen; voldoende 
ruimte voor kiezers om de 
werkzaamheden te kunnen 
observeren van buiten uit; 
adequate elektra voorzienin-
gen en de bereikbaarheid 
van de locatie voor de kiezers 
die daar zullen moeten stem-
men. Ook het klaarstomen 

van stembureauleden heeft 
veel aandacht gekregen. De 
training van deze doelgroep 
is aanmerkelijk verbeterd. In 
plaats van één instructie dag, 
trainen we nu drie dagen. Er 
is daarna nog een response 
dag, gevolgd door een toets.”

Simulatie
De directeur deelt de me-
ning niet dat het ministerie 
niet transparant is als het 
gaat om het verschaffen van 
informatie aan stakeholders. 
“Elke activiteit dat door ons 
wordt uitgevoerd, wordt 
vastgelegd en gedeeld met 
de media: hetzij in de vorm 
van een persbericht met toe-
voeging van beeldmateriaal 
en sinds dit jaar in de vorm 
van ons radio en televisie inf-
oprogramma Ko’w’ Go Stem. 
Sinds eind vorig jaar, wordt 
alles wat we doen ook ge-
publiceerd in de wekelijkse 
verkiezingskrant. Verder wor-
den ook alle voorlichtings-
producties gedeeld met de 
burger informatiecentra van 
de districtscommissariaten, 
zodat de verkiezingsinfor-

matie ook op districtsniveau 
bereikbaar is.” Over de be-
zorgdheid die eerder is geuit 
over stembussen die gevuld 
met stembiljetten richting 
het binnenland zouden zijn 
verstuurd, zegt de directeur, 
dat dat niet kan. “Op 14 fe-
bruari zijn we begonnen met 
het trainen van kandidaat 
stembureauleden. Eén van 
de trainingsonderdelen is het 
simuleren van het openen 
en sluiten van een stembus, 
de inhoud van een stemkist 
tonen aan de kandidaten en 
de stemopneming. Voor deze 
onderdelen zijn er inderdaad 
stembussen vervoerd naar 
de trainingslocaties in de 
verschillende districten. Zo 
ook blanco stembiljetten van 
2015 en een volledig gevulde 
stemkist. Ook aan de OKB-
consultant, die belast is met 
de training van de toezicht-
houders, zijn er stembus-
sen ter beschikking gesteld. 
Stembiljetten invullen in dit 
stadium is onmogelijk. Ten 
eerste weten we niet welke 
politieke partijen zullen deel-
nemen aan de verkiezingen. 

Alleen al vanwege deze re-
den is het niet mogelijk om 
een stembiljet te ontwerpen. 
Welke politieke organisatie 
zet je dan op het stembiljet? 
Laat staan dat we weten wie 
hun kandidaten zullen zijn. 
Stembiljetten voor 2020 la-
ten drukken is in dit stadium  
onmogelijk! Ik wil de samen-
leving geruststellen: ons kies-
systeem heeft een aantal cru-
ciale controlemechanismen 
die het zeer moeilijk maken 
om de integriteit van de ver-
kiezingen aan te tasten. Niet 
voor niemendal hebben we 
internationaal een goede 
naam.” Opmerkingen over 
de ICT applicatie die door 
Binnenlandse Zaken zou ko-
men voor de uitslag van de 
verkiezingen, wijst Amatsoe-
marto van de hand. “Ik weet 
niet over welke ICT-applicatie 
mensen het hebben, maar als 
het gaat om de applicatie die 
het Centraal Hoofdstembu-
reau gebruikt, dan kan ik zeg-
gen dat het orgaan zelf een 
keuze maakt. Binnenlandse 
Zaken heeft daarin geen en-
kele bemoeienis.”-.

Directeur Putridewi Amatsoemarto van Binnenlandse Zaken (links) samen met leden van het Ma-
nagementteam Verkiezingen tijdens een overleg met districtscommissarissen.

Deze week in Ko’w’ Go Stem!

- Een update over de voorbereidingen van     
de verkiezingen sinds 2019 door directeur 
Putridewi Amatsoemarto van Binnenlandse 
Zaken 
- CHS over registratie politieke organisaties

Volg het programma via televisie en radio: 

SRS, Radio 10 Rasonic, Color en 
NIO

STVS, ATV, SCCN, Rasonic, Dime,  
Supreme, Gov TV en DNA TV 

Werving colporteurs begint maandag

Artikel 90 van de 
K i e s r e g e l i n g 
schrijft voor dat 
elke kiesgerech-
tigde tenminste 

drie dagen voor de dag van 
de stemming een oproe-
pingskaart moet ontvangen. 
Tijdens een overleg met dis-
trictscommissarissen, afge-
lopen maandag in het Lalla 
Rookh gebouw, heeft het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken de functionarissen 
instructies gegeven over de 
aanwerving van colporteurs, 
personen die de oproepings-
kaarten moeten bezorgen 
aan de kiesgerechtigden. 
 
Personen die zijn geïnte-
resseerd om als colporteur, 
hoofdcontroleur of als con-
troleur te werken, kunnen 
vanaf maandag een sollici-
tatieformulier afhalen bij het 
districtscommissariaat. Het 

sollicitatieformulier moet 
samen met twee pasfoto's 
worden ingeleverd. Bij de se-
lectie van personen, moeten 
de districtscommissarissen 
erop letten dat de  reflec-
tanten tussen 21 en 60 jaar 
zijn, in goede fysieke condi-
tie verkeren, kennis  hebben 
van het gebied (district, dorp 
of ressort) waar zij willen 
werken. Ze moeten ook be-
schikken over een vervoers-
middel en mobiele telefoon. 
Ervaring in colportage werk-
zaamheden is ook belangrijk 
en de persoon moet bereid 
zijn om een overeenkomst 
aan te gaan. De sollicitatie-
periode is vastgesteld tus-
sen 16 en 18 maart. Voor de 
colportagewerkzaamheden 
zijn ruim 1470 colporteurs, 
controleurs en hoofcontro-
leurs nodig. Na de registratie 
van politieke partijen zullen 
ook getuigen van politieke 

partijen worden toege-
voegd aan het team. Als de 
groep colporteurs, contro-
leurs en hoofdcontroleurs 
zijn geselecteerd, dan zullen 
ze worden getraind door het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Het is belangrijk dat 

de colporteurs weten hoe te 
handelen als een kiesgerech-
tigde niet thuis wordt aan-
getroffen bij de distributie 
van de oproepingskaarten. 
Het team begint per 24 april 
met het bezorgen van de 
oproepingskaarten. Daaraan 

voorafgaand zal de werk-
groep Oproepingskaarten in 
de periode 6 tot en met 18 
april de oproepingskaarten 
uitprinten en afgeven aan 
de vertegenwoordigers van 
de verschillende commissa-
riaten.-. 

Districtscommissarissen en hun functionarissen tijdens het overleg met Binnenlandse Zaken 
over de werving van colporteurs, die vanaf maandag van start gaat.

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS)    

BEKENDMAKING
Het CHS maakt hierbij bekend dat de Politieke Organisa-
ties die zich wensen te registreren voor deelname aan de 
Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen van Maandag 
25 mei 2020 ingevolge de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 73, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55), de vol-
gende 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 Koophandel 
en Fabrieken (KKF)met als in gang de H.D. Ben-
jaminstraat en als uitgang de Borretstraat. De 
registratie gedurende bovengenoemde periode 
start dagelijks 08.00 uur en eindigt om 15.00 
uur.

• De storting van de waarborgsom ten bedrage 
van SRD. 96.250,- (zesennegentigduizend twee-
honderdenvijftig 00/100 Surinaamse dollar) 
dient te geschieden op het rekeningnummer 
0313100-001-261-968 (SRD) bij de Centrale 
Bank van Suriname. Omschrijving: “waarborg-
som deelname aan de verkiezingen van volks-
vertegenwoordigende 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 bovengenoemde 
documenten.

Het Centraal Hoofdstembureau,

Dhr. Eugene G. Merkus MBA 
(Voorzitter)


