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CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU 
 

 

Proces-verbaal van de zitting van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) 

ter voorziening in de vacatures in De Nationale Assemblee volgens 

artikel 5 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers (S.B. 2005 

no. 15) juncto artikel 137 lid 2 van de Kiesregeling (S.B. 1987 no 62 

zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no 29).    

 

 

Het Centraal Hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen  

lokaal aan de Wilhelminastraat no. 3 zitting genomen op  

18 juli 2012, des  na middags om 18.00 u. 

 

 

GELET OP: 

 
- De Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no.116, laatstelijk gewijzigd 

bij S.B. 1992 no. 38); 

 

- De Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 

29); 

 

- De Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers (S.B. 2005 no. 15); 

 

- Kiesbesluit (S.B. 1987 no.62, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 37): 

 

- De Samenwerkingsovereenkomst d.d. 5 februari 2005 waarbij de Vereniging 

“Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij” (ABOP), (Vereniging voor 

Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) en Vereniging “Politieke Partij 

SEEKA” (SEEKA) overeenkomen om in combinatieverband “A- Combinatie” 

samen te werken en als zodanig deel te nemen aan de Algemene verkiezingen van 

25 mei 2005; 

 

- De samenwerkingsovereenkomst van maart 2010 waarbij de ABOP, SEEKA en 

BEP overeenkomen om in combinatieverband “A- Combinatie” samen te werken 

en als zodanig deel te nemen aan de Algemene verkiezingen van 25 mei 2010, 

waarin wordt verwezen naar bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst van 5 

februari 2005; 
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- De statuten van de BEP, vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de 

oprichtingsvergadering van de vereniging op 20 september 1987; 

 

- Het schrijven van het Hoofdbestuur BEP d.d. 19 oktober 2010 aan de voorzitters 

van SEEKA en ABOP waarin BEP haar besluit kenbaar heeft gemaakt de 

samenwerking in A- Combinatie verband met ABOP en SEEKA onmiddellijk te 

beëindigen; 

 

- Het schrijven van de BEP d.d. 20 oktober 2010 aan de voorzitters van de Mega 

Combinatie en Volksalliantie waarin de BEP te kennen geeft als zelfstandige 

fractie verder te zullen deelnemen in de huidige coalitie en waarbij de BEP als 

zelfstandige entiteit zal deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming 

binnen de coalitie en in de Coalitietop; 

 

- De besluitenlijst van de Coalitietop d.d. 7 februari 2011 waarbij o.a. het besluit is 

genomen dat de BEP per ingaande 7 februari 2011 als zelfstandige partij zal 

deelnemen aan de Coalitietop; 

 

- De convocatie d.d. 2 december 2011 afkomstig van de Griffier van DNA gericht 

aan alle fractieleiders in DNA, waaruit blijkt dat de BEP als zelfstandige partij is 

uitgenodigd; 

 

- De Algemene ledenvergadering (ALV) van de BEP zoals blijkt uit de notulen d.d. 

25 februari 2012 waarbij het besluit is genomen om de leden Diana Pokie en 

Waldie Ajaiso te royeren uit de BEP;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

- Het schrijven van de BEP d.d. 25 april 2012 betekend per deurwaarders exploot 

van de deurwaarder bij het Hof van Justitie, Jerry Eugene Febis d.d. woensdag 2 

mei 2012 (exploot no. 601) aan Diana Pokie, waarbij laatstgenoemde wordt 

teruggeroepen als volksvertegenwoordiger van BEP in DNA ingevolge artikel 4 

lid 2 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers; 

 

- Het schrijven van de BEP d.d. 25 april 2012 betekend per deurwaarders exploot 

van de deurwaarder bij het Hof van Justitie, Jerry Eugene Febis d.d. woensdag 2 

mei 2012 (exploot no. 602) aan Waldie Ajaiso, waarbij laatstgenoemde wordt 

teruggeroepen als volksvertegenwoordiger van BEP in DNA ingevolge artikel 4 

lid 2 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers; 

 

- Het schrijven van de BEP d.d. 17 mei 2012 betekend per deurwaarders exploot 

van de deurwaarder bij het Hof van Justitie, Jerry Eugene Febis d.d. dinsdag 22 

mei 2012 (exploot no. 661)  aan de Voorzitter van het CHS betreffende de 

betekening van de deurwaarderexploten d.d. woensdag 2 mei 2012 (exploot no. 

601 en 602) conform artikel 4 lid 4 van Wet Terugroeping 

Volksvertegenwoordigers; 
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- Het schrijven van de voorzitter van het CHS d.d. 6 juni 2012 aan de BEP 

inhoudende de afwijzing van het verzoek om over te gaan  tot aanwijzing van de 

opvolgers ingevolge artikel 5 Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers; 

 

- Het schrijven van de BEP d.d.12 juni 2012 betekend per deurwaarders exploot 

d.d. 21 juni 2012 aan de voorzitter van het CHS betreffende aanvullende 

bescheiden over de terugroeping van Diana Pokie en Waldie Ajaiso; 

 

- Het schrijven van BEP d.d. 4 juli 2012 aan de voorzitter van het CHS betreffende 

aanvullende bescheiden van de notulen van 25 februari 2010, waaronder de motie 

met betrekking tot royement van de leden Diana Pokie en Waldie Ajaiso; 

 

- Het schrijven d.d. 5 juli 2012 van de BEP betekend per deurwaarders exploot van 

de deurwaarder bij het Hof van Justitie, Jerry Eugene Febis d.d. donderdag 5 juli 

2012 (exploot no. 910) aan de voorzitter van het CHS betreffende het opnieuw 

betekenen ingevolge artikel 4 lid 4 van Wet Terugroeping  

Volksvertegenwoordigers met bijbehorende bescheiden met het verzoek om 

conform artikel 5 van voornoemde wet te willen voorzien in de opvolging en de 

mededeling dat het deurwaarders exploot d.d. 22 mei 2012 (exploot no. 661) is 

komen te vervallen. 

 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

- de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers aan de politieke organisatie en 

combinatie de gelegenheid biedt hun volksvertegenwoordigers terug te roepen op 

gronden zoals vervat in artikel 3 van deze wet; 

 

- artikel 2 lid 3 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers stelt: “Indien 

een combinatie die tijdens de zittingsperiode van een volksvertegenwoordigend 

lichaam uiteenvalt of ophoudt te bestaan, zullen de respectieve samenstellende 

delen voor de rest van de zittingsperiode in dat lichaam vertegenwoordigd zijn, 

met dien verstande dat hun vertegenwoordiging zal bestaan uit de 

volksvertegenwoordigers die door hen waren voorgedragen en gekozen verklaard 

in combinatieverband”; 

 

- blijkens de Memorie van Toelichting van voornoemde wet bij het eenuitvallen 

van een combinatie de verschillende  partijen met dezelfde personen als in het 

combinatieverband vertegenwoordigd blijven in het volksvertegenwoordigend 

lichaam; 

 

- de samenwerkingsovereenkomst van 2005 noch 2010 voorwaarden stelt die van 

toepassing moeten zijn op een geval waarbij een der partijen die deel uitmaakt 

van de combinatie wenst uit te treden uit de politieke combinatie; 
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- De Nationale Assemblee de BEP als zelfstandige fractie erkend blijkens onder 

andere de convocatie van DNA d.d. 2 december 2011; 

 

- ingevolge artikel 4 lid 3 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers het 

eindigen van het lidmaatschap van de betrokken volksvertegenwoordigers een feit 

is bij de betekening van het deurwaardersexploot zoals bedoeld in lid 2 van dit 

artikel; 
 

- ingevolge artikel 5 lid 1 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers het 

CHS binnen veertien dagen na betekening van het in artikel 4 lid 4 bedoelde 

exploot aan de voorzitter van het CHS dient bijeen te komen om volgens de 

Kiesregeling bepaalde wijze te voorzien in de vacature van het betreffende 

volksvertegenwoordigde lichaam; 
 

 

CONCLUDEERT HET CHS NA BESTUDERING VAN VOORNOEMDE 

STUKKEN HET VOLGENDE: 

 

- de BEP, als samenstellend deel van de A- Combinatie , is uit deze combinatie 

getreden en functioneert verder als zelfstandige politieke organisatie binnen de 

volksvertegenwoordigde lichamen, in casu De Nationale Assemblee; 

 

- de politieke organisatie BEP ingevolge artikel 2 leden 1, 3 en 4 van de Wet 

Terugroeping Volksvertegenwoordigers bevoegd is de leden Diana Pokie en 

Waldie Ajaiso terug te roepen als volksvertegenwoordigers van de BEP in DNA 

ingeval één van de gronden genoemd in artikel 3 zich voordoet; 
 

- het CHS heeft conform artikel 4 lid 4 van de Wet Terugroeping 

Volksvertegenwoordigers, de brief en het gewaarmerkte uittreksel van de notulen, 

genoemd in lid 2 van dit artikel, en een kopie van het bedoelde exploot per 

deurwaarders exploot d.d. 5 juli 2012 (exploot no. 910) heeft ontvangen; 
 

- de Kiesregeling noch de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers biedt de 

mogelijkheid de werkzaamheden van het CHS ingevolge artikel 5 lid 1 van de 

Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers voor bepaalde of onbepaalde tijd op 

te schorten indien de terugroeping door de geroyeerde personen worden betwist; 

 

- het CHS moet voldoen aan de ingevolge artikel 5 lid 1 van de Wet Terugroeping 

Volksvertegenwoordigers opgedragen werkzaamheden om volgens de in de 

Kiesregeling bepaalde wijze te voorzien in de vacature van het betreffende 

volksvertegenwoordigde lichaam binnen veertien dagen na betekening van het in 

artikel 4 lid 4 bedoelde exploot aan de voorzitter van het CHS; 
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- door de terugroeping het lidmaatschap van De Nationale Assemblee van mevrouw 

 

DIANA POKIE 

 

voorkomende op Lijst no. 5 in het Kiesdistrict IX Brokopondo van de 

uiteengevallen politieke combinatie A- Combinatie is beëindigd en dat derhalve in 

verband hiermede een plaats in  De Nationale Assemblee is opengevallen. 

 

- door de terugroeping het lidmaatschap van De Nationale Assemblee van de heer  

 

WALDIE AJAISO 

 

voorkomende op Lijst no. 1 in het Kiesdistrict X Sipaliwini van de uiteengevallen 

politieke combinatie A- Combinatie is beëindigd en dat derhalve in verband 

hiermede een plaats in  De Nationale  Assemblee is opengevallen. 

  
 

HEEFT BESLOTEN: 

 
dat  met inachtneming van het Proces-verbaal d.d. 7 juni 2010  van de zitting 

tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de 

Nationale Assemblee ( Kiesregeling  artikel 133) het volgende is vastgesteld,  

 

 

- dat bij plaatsvervulling ingevolge art. 137 lid 3 door terugroeping van mevr. 

DIANA POKIE,  in aanmerking komt de hoogstgeplaatste niet-gekozen 

kandidaat van de lijst waarop de plaats is opengevallen t.w., de heer  

 

 

ROMEO ALBITROUW 
 

- dat bij plaatsvervulling ingevolge art. 137 lid 3 door terugroeping van de 

heer WALDIE AJAISO,  in aanmerking komt de hoogstgeplaatste niet-

gekozen kandidaat van de lijst waarop de plaats is opengevallen t.w., de heer  

 

 

HEINTJIE SAMPIE 
 

 

Het Centraal Hoofdstembureau verklaart derhalve bij plaatsvervulling voornoemde 

kandidaten verkozen tot lid van 

 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 
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Er zijn door de aanwezigen in het lokaal geen bezwaren ingebracht en is na afloop 

van het een en ander dit proces-verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van allen 

die zich in het zittingslokaal bevonden. 

 

 

Na afloop van de zitting is dit proces-verbaal opgemaakt en getekend. 

 

Gedaan te Paramaribo,  18 juli 2012 

 

 

Het Centraal Hoofdstembureau, 

 

 

Dhr. Ir. L.W. Boksteen     - voorzitter 

 

 

Mw. Mr. J. D. van Varsseveld    - ondervoorzitter 

 

 

Mevr.  S. Bram, M.Sc.     - lid 

 

 

Dhr. Drs. S. S. Alimoenadi                - lid 

 

 

Mevr. Mr. A.A. Ramdhani      - lid 

 

 

Mevr. Drs. R. Joemratie      - lid 

 

 

Mevr. Mr. J. Nibte      - lid 

 

 

Mevr. Drs. S. Defares      - lid 

         

 

Mevr. Ir. M. Djosetro      - lid 

 

 

Dhr. Mr. R. A. Vreden     - lid 

 

 

Dhr. Ir. S.W. Vrieze      - secretaris 
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