Het stemproces en Covid-19
Maak op 25 mei gebruik van uw burgerrecht om te gaan stemmen!
In verband met Covid-19 zijn er op de stembureaus speciale voorzieningen
getroffen voor uw veiligheid.

9.

Hierna ontvangt u van de voorzitter 2 dichtgevouwen stembiljetten: 1 DNA-stembiljet en 1 RR stembiljet. Het DNA-stembiljet is blauw gekleurd en het RR-stembiljet
is wit. Let erop dat beide stembiljetten een stempel hebben van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en dat de voorzitter tekent op elk stembiljet.

1. U mag naar het stembureau met of zonder een mond- en neusbedekking.
2. Heeft u griepverschijnselen? Doe dan zeker een mond- en neusbedekking op.
Deze kunt u ook zelf maken.
3. Als u in de rij staat, blijf dan op 1,5 meter afstand van anderen.

10. Met de stembiljetten gaat u naar een vrij stemhokje, waar u met het rode potlood uw stem uitbrengt.

4. Houd uw oproepingskaart en legitimatiebewijs bij de hand. Het legitimatiebewijs kan zijn uw identiteitskaart, geldig paspoort of geldig rijbewijs.

11. Bent u klaar met stemmen, dan vouwt u de stembiljetten weer dicht en loopt ermee naar de stembussen. Houdt u er rekening mee dat het stempel en de handtekening van de voorzitter, zichtbaar zijn. Het DNA-stembiljet gaat in de DNAstembus en het RR-stembiljet in de RR-stembus.

5. Bij de deur van het stemlokaal worden uw handen ontsmet met een alcoholoplossing. Wrijf deze goed over beide handen.

12. Heeft u de stembiljetten al in de stembussen gedaan? Dan bent u klaar met stemmen.
13. Bij de uitgang worden uw handen wederom ontsmet met een alcoholoplossing.
14. Ook het stemhokje wordt na elke kiezer ontsmet en voorzien van een nieuw rood potlood.

6.

Geef daarna uw oproepingskaart en legitimatiebewijs aan de voorzitter van het
stembureau. Draagt u een mond- en neusbedekking, dan zal de voorzitter u vragen
deze even af te doen om uw identiteit te verifiëren. Daarna mag u die weer opzetten.

7. U wordt daarna gevraagd om uw handen te strekken voor de controle op sporen
van verkiezingsinkt.

8. Zijn er geen sporen van verkiezingsinkt, dan kunt u uw linker pink ontsmetten en
laten kleuren met een wattenstaafje.

15. Bent u een lichamelijk hulpbehoevende kiezer, dan meldt u zich met een begeleider aan op het stembureau. Deze begeleider moet achttien jaar of ouder zijn
en een identiteitskaart of geldig rijbewijs of geldig paspoort overleggen. De gegevens van de begeleider worden door de voorzitter van het stembureau genoteerd. Een begeleider mag maar aan 1 kiezer bijstand verlenen.

16. Als u als lichamelijk hulpbehoevende kiezer in staat bent om de stembiljetten
zelf in te kleuren, dan wordt u tot het stemhokje begeleid.
17. Kunt u niet zelf inkleuren, dan worden de stembiljetten door uw begeleider ingekleurd.

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!

Door wie wordt een lichamelijk
hulpbehoevende kiezer
begeleid?
Een lichamelijk hulpbehoevende kiezer is iemand met
geen of slecht gezichtsvermogen, geheel of gedeeltelijke verlamming of iemand met gemis van ledematen.
Lichamelijk hulpbehoevende kiezers moeten op 25
mei een eigen begeleider meenemen naar het stembureau. Als de lichamelijk hulpbehoevende kiezer zelf
de stembiljetten kan inkleuren, dan wordt hij tot het
stemhokje begeleid. Kan hij niet zelf inkleuren, dan
kleurt de begeleider de stembiljetten voor hem. Een
begeleider mag maar aan één kiezer bijstand verlenen
op 25 mei. De begeleider moet zich legitimeren en zijn
gegevens worden door de stembureauvoorzitter genoteerd.-.

Waar moet ik
stemmen?

H

ebt u uw oproepingsk aar t
niet ontvangen
of afgehaald en
weet u niet waar
u moet stemmen? Of hebt
u wel uw oproepingskaart
in handen, maar kent u
het opgegeven adres
niet?
Ga naar www.verkiezingen.sr en voer bij ‘waar
te stemmen’ uw identiteitsnummer, naam en
geboortedatum in. U
ziet dan meteen op welk

stembureau u op 25 mei
moet zijn om te gaan
stemmen. De aanwezige
Google Map laat u ook
zien hoe u de locatie kunt
bereiken.
Kiesgerechtigden
die
hun
oproepingskaart
niet hebben ontvangen,
krijgen de kaart op hun
stembureau
uitgereikt.
Is uw oproepingskaart
verloren, dan schrijft
de
stembureauvoorzitter een duplicaat uit. Dit

gebeurt alleen als u zich
heeft gelegitimeerd en als
u voorkomt op de kiezerslijst.-.

Wat heb ik nodig om te
stemmen?
Om mee te doen aan de verkiezingen moet u voorkomen
op de kiezerslijst. Als u voorkomt op de kiezerslijst, dan
ontvangt u ook een oproepingskaart waarop vermeld
staat bij welk stembureau u moet gaan stemmen. Op
25 mei 2020 kunt u zich tussen 7 uur ‘s morgens tot en
met 7 uur ‘s avonds aanmelden op uw stembureau met:
- de identiteitskaart of geldig Surinaams rijbewijs
of
geldig
Surinaams
paspoort
- en de oproepingskaart.-.

