Regels bij het stemmen

Op 25 mei houdt u zich aan de regels van het
stembureau:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Kom niet dronken of met alcohol op het
stembureau.
Het is verboden om het stembureau te
betreden met een wapen of met voorwerpen
die als wapen kunnen worden gebruikt.
Hebt u een zonnebril of helm op, zet die dan af
voordat u het stemlokaal betreedt.
Maak geen foto van uw opengevouwen
stembiljet. Doet u dat toch, dan worden uw
stembiljetten onbruikbaar gemaakt.
Hebt u een fout gemaakt op uw
stembiljet? Dan mag u nog 1 keer
een nieuw DNA stembiljet en 1 keer een nieuw
RR stembiljet vragen.
Loop
niet
weg
met
stembiljetten.
Dit is strafbaar.
Bent u gevraagd om als gemachtigde te stemmen voor een andere kiezer? Zorg er dan
voor dat u maar 1 verzoek accepteert. Hebt u
meerdere volmachten, dan bent u strafbaar.

We rekenen erop dat u de regels naleeft!

Hoe krijg ik mijn
oproepingskaart?

V

an 30 april tot en met 15 mei zijn de colporteurs huis aan huis langs geweest om de
oproepingskaarten te verstrekken. Wie zijn
oproepingskaart niet heeft ontvangen, kan
deze tot en met 22 mei 2020 afhalen bij de
districtscommissariaten en of bestuurskantoren. De
oproepingskaarten die tot en met 22 mei niet zijn
afgehaald worden op 25 mei meegestuurd naar de
respectieve stembureaus voor verstrekking aan de
kiesgerechtigden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verbrandt de foutieve stembiljetten onder toezicht van
het Onafhankelijk Kiesbureau en de politie.

Foutieve stembiljetten vernietigd

H

et ministerie van
Binnenlandse
Zaken heeft op
verzoek
van
politieke organisaties besloten om de
stembiljetten voor De Nationale Assemblee en de
Ressortraad van de districten Paramaribo, Wanica,
Marowijne en Sipaliwini te
corrigeren. Ruim 200.000
stembiljetten van de dis-

tricten Paramaribo, Wanica
en Marowijne die al waren
gedrukt, zijn zaterdagochtend onder toezicht van de
politie en het Onafhankelijk Kiesbureau verbrand bij
Marina Doerga.

Correcties

Op de stembiljetten in de
districten Paramaribo, Wanica en Sipaliwini, kwam
de politieke partij SDU

niet voor met het partijlogo. Een andere correctie
betreft het dubbel voorkomen van een DNA-kandidaat van de HVB in het
district Sipaliwini. Dit kon
worden rechtgetrokken,
voordat de stembiljetten
werden gedrukt. De laatste
correctie was de vervanging van de foto van een
kandidaat van de NPS in
het district Marowijne. De

partij had voor een mannelijke DNA-kandidaat een
foto van een vrouw aangeleverd. Bij de controle van
de finale lijst is dit kennelijk
niet opgemerkt door de
partij en is er voor akkoord
geparafeerd. Op advies van
het Onafhankelijk Kiesbureau heeft het ministerie
van Binnenlandse Zaken
besloten om alle foutief
gedrukte stembiljetten te

vernietigen. Dit is zaterdagochtend gebeurd. Bij
de verbranding waren onder andere aanwezig de
politie, het Onafhankelijk
Kiesbureau en leden van
het managementteam verkiezingen.-.

Verkiezingsmateriaal gereed voor
verstrekking hoofdstembureaus

Hebt u uw oproepingskaart niet ontvangen of afgehaald? Ga dan naar www.verkiezingen.sr om te weten
op welk stembureau u moet stemmen en waar uw oproepingskaart naar toe is gestuurd.
Voer bij de applicatie ‘waar moet ik stemmen’ uw
identiteitsnummer, naam en geboortedatum in. U
krijgt daar de informatie op welk stembureau u moet
zijn. De aangehechte Google Map laat u, voor zo ver
mogelijk, zien hoe u de locatie bereikt.-.

Wat moet ik doen als mijn
oproepingskaart is verloren?
Is de oproepingskaart van de kiezer in ongerede geraakt of beweert de kiezer geen oproepingskaart te
hebben ontvangen, dan zal hem door de districtscommissaris van het district waar hij op de kiezerslijst voorkomt, een duplicaat oproepingskaart worden uitgereikt.
Op de dag van de stemming is de voorzitter van
het stembureau ook bevoegd tot het uitreiken
van een duplicaat oproepingskaart. Dit kan alleen
worden gedaan als aan het volgende is voldaan:
- de kiesgerechtigde aangeeft dat zijn kaart verloren of gestolen is (er is geen politie aangifte vereist)
- de kiesgerechtigde zijn legitimatiebewijs overlegt (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort)
- de kiesgerechtigde voorkomt op de kiezerslijst van
het desbetreffende stembureau.-.

Medewerkers van de werkgroep Stembureaumateriaal en - meubilair leggen de
verkiezingsinkt klaar voor de stemkisten.

M

et de komst
van de verkiezingsinkt vrijdagochtend,
is het verkiezingsmateriaal compleet.
De inkt is onder toezicht
van de politie opgehaald
op de Johan Adolf Pengel
Luchthaven en vervoerd
naar het Centraal Bureau
voor Burgerzaken. De
werkgroep Stembureaumateriaal en –meubilair is
sinds het weekend druk

bezig om de 649 stemkisten te voorzien van alle
verkiezingsmateriaal. Deze
zullen de komende dagen
worden afgegeven aan
de hoofdstembureaus. De
hoofstembureaus zullen de
stemkisten op 25 mei verstrekken aan de voorzitters
van de stembureaus in hun
kiesdistrict.
De verkiezingsinkt is net als
bij de vorige verkiezingen
blauw van kleur. Vanwege
de Covid-19 maatregelen

zullen kiezers op 25 mei
hun linker pink niet in de
pot met verkiezingsinkt
dopen. De vinger van de
kiezer zal worden ontsmet
met een alcoholoplossing
en daarna met een wattenstaafje worden gekleurd
met inkt. Het wattenstaafje zal na gebruik meteen
worden weggegooid. De
overtollige inkt moet door
de kiezer zelf worden afgeveegd met een papieren
zakdoekje.

De stembureaus worden voor 25 mei voorzien
met alle beschermingsattributen zoals mond- en
neusmaskers voor de
stembureauleden,
ontsmettingsmiddelen
en
papieren zakdoekjes. Kiezers zijn niet verplicht om
met een mond- en neusbedekking te komen op
een stembureau. Het is
wel belangrijk dat er een
onderlinge veilige afstand
van 1.5 meter wordt be-

waard. Personen met griep
of
griepverschijnselen
moeten wel een mond- en
neusbedekking opzetten.
Het stemhokje zal na gebruik steeds worden ontsmet en voorzien van een
nieuw rood potlood. De
gebruikte potloden zullen
in een speciale bak worden
bewaard.-.

