
Het belang van oproepingskaarten

Mag ik een foto maken van het 
stembiljet waarop ik mijn stem 
uitbreng?

Nee, het is verboden om een stemfie (foto van een 
opengevouwen stembiljet) te maken. Als u dat doet, 
wordt het stembiljet door het stembureau terugge-
nomen en onbruikbaar gemaakt.-.

De directeur van Binnenlandse Zaken informeert de dis-
trictscommissarissen over de nieuwe trainingsmethode 

voor kandidaat stembureauleden.

Een politieambtenaar traint de personen die als leden van de ordedienst zijn geselecteerd. 

Het Centraal Bu-
reau voor Bur-
gerzaken is sinds 
maandag gestart 
met het printen 

van de voorzijde van de 
oproepingskaarten. Dit ge-
beurt onder toezicht van 
het Korps Politie Suriname. 
Het Onafhankelijk Kiesbu-
reau is in kennis gesteld over 
de start. De oproepings-
kaarten van het bestuurs-
ressort Boven Coppename 
van het district Sipaliwini  
zijn  als eerste geprint.  

Kleur
Nadat de vertegenwoordi-
ger van het commissariaat 
van het district Sipaliwini, 
bestuursressort Boven Cop-
pename de bestellerslijst 
had gecontroleerd, kwamen 
met een druk op de knop 
de eerste volledig bedrukte 
oproepingskaarten uit de 
printer. De oproepingskaar-
ten hebben per district een 
andere kleurenbalk aan de 
achterzijde. De kleur voor 
Sipaliwini is groen. Artikel 
90 lid 1 van de Kiesrege-
ling zegt dat elke kiezer, die 
bevoegd is aan de stem-
ming deel te nemen, een 
oproepingskaart hiervoor 
moet ontvangen van de dis-
trictscommissaris. Met de 
oproepingskaart wordt de 
kiezer uitgenodigd om te 
gaan stemmen. De oproe-
pingskaart wordt tijdens de 
verkiezingen ook als verifi-
catiemiddel gebruikt om te 
weten hoeveel kiezers zich 

op een stembureau hebben 
aangemeld. 

Kiezersregister
De oproepingskaart komt 
tot stand nadat het Kiezers-
register is geactualiseerd. 
Het Kiezersregister is dat 
deel van het Bevolkings-
register waarin alleen de 
kiesgerechtigde personen 
zijn opgenomen. In het 
Kiezersregister worden alle 
persoonsgegevens van de 
kiesgerechtigden vermeld, 
alsook alle burger adminis-
tratieve gegevens zoals het 
identiteitskaartnummer en 
het adres, het kiesdistrict 
en ressort waar zo een kies-
gerechtigde is ingeschre-
ven volgens het Centraal 
Bureau voor Burgerzaken. 
Dit bestand is dagelijks on-
derhevig aan verandering, 
omdat burgers verhuizen, 
voorgoed vertrekken naar 
een ander land, overlijden 
of worden genaturaliseerd 
tot Surinamer. Voor een ie-
der die voorkomt in het Kie-
zersregister, wordt er een 
oproepingskaart geprint. 
Elke kiezer die naar een 
stembureau gaat, moet de 
oproepingskaart overleg-
gen bij het stembureau. 
 
Actualiseren
Mutaties in het Kiezersregis-
ter kunnen alleen op aan-
geven van de burger zelf 
worden gepleegd. Daarom 
houdt het ministerie van 
Binnenlandse Zaken in aan-
loop naar de verkiezingen 

altijd verschillende activi-
teiten om het Kiezersregis-
ter te actualiseren. Voor het 
actualiseren van het Kie-
zersregister worden er drie 
belangrijke missies uitge-
voerd: burger administratie-
ve missies naar het binnen-
land, voorlopige ter inzage 
legging van de kiezerslijsten 
en de wettelijke ter inzage 
legging van de kiezerslijs-
ten. Met de binnenlandse 
missies worden de kiezers-
lijsten van het binnenland 
geactualiseerd. Tijdens de 
voorlopige ter inzage leg-
ging van de kiezerslijsten en 
de wettelijke ter inzage leg-
ging van de kiezerslijsten 
worden kiesgerechtigden 
gestimuleerd om hun gege-
vens te controleren en daar 
waar nodig, te actualiseren.  

Relevantie
Al een aantal verkiezingen 
wordt er gediscussieerd 
over het wel of niet afschaf-
fen van het uitreiken van 
oproepingskaarten aan 
kiesgerechtigden. Immers 
een behoorlijk deel van de 
verkiezingsbegroting gaat 
naar de colportage van op-
roepingskaarten, omdat 
de verkiezingsorganisatie 
ervoor moet zorgen dat 
elke kiesgerechtigde de 
oproepingskaart uitgereikt 
krijgt. Het maakt niet uit of 
de burgers net aan de grens 
zijn van Brazilië, Guyana of 
Frans-Guyana of in het hart 
van het binnenland of pre-
cies in het centrum wonen 

Ordedienst voorbereid op  
verkiezingen

Wie op 25 mei 
als lid van de 
ordedienst wil 
werken op een 
stembureau, 

kon in februari solliciteren 
bij het Korps Politie Surina-
me. Van de geïnteresseerden 
zijn ruim dertienhonderd 
personen geselecteerd. De 
commissie Veiligheid Verkie-
zingen van de politie is sinds 
vorige week gestart met in-
structiebijeenkomsten voor 
deze personen. 
Na de instructiebijeenkomst 
worden de leden van de or-
dedienst meteen beëdigd 
als buitengewoon agent 

van politie (BAVP). Als lid 
van de ordedienst, zijn de 
BAVP’ers een verlengstuk 
van de politie en moeten 
de politieambtenaren die 
op de stembureaus tewerk 
zijn gesteld, ondersteunen. 
Tijdens de instructiebijeen-
komsten krijgen de leden 
van de ordedienst kennis 
over de bevoegdheden en 
taken van de politie, gebruik 
van geweld en dwangmid-
delen, informatie over de 
gezagsverhoudingen op het 
stembureau, de taken van 
de politie bij verkiezingen 
en basisvaardigheden over 
een professionele dienst-

van Paramaribo of dat ze 
alleen bereikbaar zijn per 
boot of per vliegtuig. Bij 
deze discussie moet niet 
voorbij worden gegaan 
aan de relevantie van de 
oproepingskaart. Op welke 
andere controlemechanis-
men van de verkiezingen 
kunnen wij bogen om ervan 
verzekerd te zijn dat wij een 
juiste weerspiegeling heb-
ben van kiezers die zich op 
een stembureau hebben 
aangemeld?

Colportage
Vanuit de verschillende 
districtscommissariaten 
zal vanaf eind april worden 
gestart met de colporta-
gewerkzaamheden van de 
oproepingskaarten. Dit zal 
duren tot uiterlijk 22 mei. 
Colporteurs zullen huis-aan-
huis bezoeken afleggen om 
de oproepingskaarten uit 
te reiken aan kiesgerechtig-
den. Kiesgerechtigden moe-
ten zich erop voorbereiden 
om hun oproepingskaart in 
ontvangst te nemen. Voor 
kiesgerechtigden die thuis 
zijn, wordt gevraagd om 
alvast uw legitimatiebe-
wijs bij de hand te hebben 
om te overleggen. Zijn er 
meerdere kiesgerechtigde 
huisgenoten en zijn zij ten 
tijde van het huis-aan-huis 
bezoek niet thuis, dan mag 
de kiesgerechtigde die thuis 
is en de legitimatiebewijzen 
van de afwezige huisge-
noten kan overleggen, de 
oproepingskaarten namens 

hen ontvangen, tot een 
maximum van tien kaarten. 
Wie geen kaart heeft ont-
vangen, kan contact opne-
men met de districtscom-
missaris. 

Waarop te letten
Bij het uitreiken van de 
oproepingskaart moet de 
kiesgerechtigde op het 
volgende letten: Een op-
roepingskaart bestaat uit 
2 delen die van elkaar zijn 
gescheiden door een af-
scheurlijn. De 2 delen zijn:
De oproepingskaart die 
moet worden uitgereikt aan 
de kiesgerechtigde;
Het bewijs van uitreiking 
aan de kiesgerechtigde of 
kortweg: de souche.

De colporteur is verant-
woordelijk voor de over-
handiging van de op-
roepingskaart aan de 
kiesgerechtigde. De twee 
getuigen van politieke or-
ganisaties zien er alleen op 
toe dat de oproepingskaart 
conform de regels wordt 
afgegeven. Alle politieke 
partijen hebben de taak om 
nauwkeurig toezicht te hou-
den op het werk dat de col-
porteurs doen. De overheid 
heeft politieke partijen de 
mogelijkheid geboden om 
de colportagewerkzaamhe-
den mee te controleren. Het 
is belangrijk om hiervan op-
timaal gebruik te maken.-.

verlening waarbij speciale 
aandacht wordt besteed aan 
de attitude van personen 
en verschillende omgangs-
vormen. Tijdens de verkie-

zingen van 2015 werden 
de leden van de ordedienst 
landelijk ingezet. Voor de 
verkiezing van 25 mei is er-
voor gekozen om deze leden 

niet in te zetten in het verre 
binnenland. Voor deze ge-
bieden zullen twee tot drie 
politieambtenaren per stem-
bureau worden ingezet.-.

Kandidaat stembureauleden 
worden online getraind

Van de ruim zevenduizend personen die 
op de dag van de verkiezingen op de ver-
schillende stembureaus moeten werken, 
was de helft tot 13 maart 2020 getraind. 
Het resterend deel wordt nu online ge-

traind via google classroom. De kandidaten zijn 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
(Biza) voorzien van een map met lesmateriaal en 
instructies hoe in te loggen om te kunnen partici-
peren aan de lessen. De deelnemers zijn verdeeld 
in klassen. De twaalf trainers van Biza hebben elk 
twee klassen onder zich en houden dagelijks op 
gezette tijden in de ochtend en in de avond ses-
sies met de trainees.

Mogelijkheden
Sinds de trainingen van het stembureauperso-
neel op 13 maart werden opgeschort vanwege de 
Covid-19 maatregelen, heeft Biza verschillende 
mogelijkheden bekeken om de sessies te conti-
nueren. Eerst werd besloten om de trainingen in 
kleinere groepen voort te zetten. Maar uit voor-
zorg voor de gezondheid, is uiteindelijk gekozen 
om toch op afstand van elkaar te blijven en vir-
tueel te trainen. Voorafgaand aan de online trai-
ningen werden de districtscommissarissen vorige 
week geïnformeerd over de nieuwe methode. Ze 
kregen hiervan ook een demonstratie. Volgens 
Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto is deze 
methode een goede optie om personen die op 25 
mei zullen werken op een stembureau de nodige 
handvatten aan te kunnen reiken. De kandidaat 
stembureauleden die nog moeten worden ge-
traind zijn personen uit de districten Sipaliwini, 
Nickerie en delen van Paramaribo Zuid-Oost en 
Paramaribo Nood-Oost. In twee weken moeten de 
trainees zover zijn om de toets te kunnen maken. 

Lesmateriaal
Als lesmateriaal hebben de trainees een handboek 
voor werkzaamheden op het stembureau ontvan-
gen samen met de Grondwet, de Kiesregeling en 
het Kiesbesluit. Biza heeft ook een instructiefilm 
geproduceerd waarop duidelijk te zien is hoe het 
stembureau op 25 mei te werk moet gaan. Perso-
nen die interesse hadden om te werken op een 
stembureau, konden in november solliciteren bij 
de verschillende districtscommissariaten. Door 
Biza was er een profielschets gemaakt van de ver-
schillende leden die op een stembureau moeten 
werken en aan welke eisen ze moeten voldoen. 
De stembureaus vallen onder toezicht van de 
hoofdstembureaus. Als de training achter de rug 
is, worden de geselecteerde stembureauleden be-
edigd.-. 

De voorzijde van de oproepingskaarten worden sinds deze week 
geprint op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. 


