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HET PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN HET ONAFHANKELIJK 

KIESBUREAU INZAKE HET AL DAN NIET BINDEND VERKLAREN VAN DE 

VERKIEZINGEN D.D. 25 MEI 2020  DEEL 2 

 

 

Het Onafhankelijk Kiesbureau 

 

in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2020 en zitting genomen hebbende op donderdag 02 juli 

2020 om 16.00 uur p.m. aan de Krakalaan no. 12, Paramaribo. 

 

GELEZEN 

 

1. Het verslag van de openbare zitting van het Hoofdstembureau van het Kiesdistrict I, waarbij 

ter openbare kennis werden gebracht de verzamellijsten van de geldig verklaarde 

kandidatenlijsten ten behoeve van de verkiezingen van de leden voor De Nationale 

Assemblee, de Ressortraden en de Districtsraden (vide artikelen 53, 69 en 84 van de 

Kiesregeling S.B. 1987 no. 62, geldende tekst SB 1996 no. 15 zoals laatstelijk gewijzigd bij 

S.B. 2019 no.55); 

 

2. het verslag van de openbare zitting van het Hoofdstembureau van het Kiesdistrict I d.d. 04 

juni 2020 

 

waarbij ter openbare kennis zijn gebracht de uitkomsten van de verkiezingen voor wat betreft 

De Nationale Assemblee, de tot het betreffende district behorende Ressorten en de 

toekenning van de zetels in de Districtsraad; 

 

3. het door het Centraal Hoofdstembureau op grond van artikel 133 van voormelde Kiesregeling 

opgemaakt proces-verbaal d.d. 16 juni 2020, vermeldende de vaststelling van de uitslag van 

de op 25 mei 2020 gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen van leden voor De 

Nationale Assemblee, de Ressortraden en de Districtsraden; 
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4. de verslagen opgemaakt door de leden en plaatsvervangende leden van het Onafhankelijk 

Kiesbureau, alsmede de verslagen van de toezichthouders aangewezen door het 

Onafhankelijk Kiesbureau, van het door hen volgens artikel 2 lid 4b en c van voormelde 

Kiesregeling uitgeoefend toezicht, gedurende de pre–electorale fase en op de op 25 mei 2020 

gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen; 

 

5. het proces-verbaal van het Onafhankelijk Kiesbureau d.d. vrijdag 19 juni 2020. 

 

GELET OP: 

 

1. de artikelen 60, 61, 162 en 163 van de Grondwet van de Republiek Suriname; 

 

2. de Kiesregeling (S.B. 1987 nr. 62, laatstelijk gewijzigd bij S.B 2019 no.55); 

 

3. het Kiesbesluit (S.B. 1987 nr. 82, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 79); 

 

4. de wet op Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 54) 

 

 

OVERWEGENDE: 

 

- dat de wetgever de bevoegdheid van het Onafhankelijk Kiesbureau in een open norm heeft 

vastgelegd, dat wil zeggen geen criteria heeft aangegeven volgens welke de beoordeling van 

het al dan niet “bindend verklaren van de uitslag van de verkiezingen” dient te worden 

gegeven; 

 

- dat in artikel 1 van voormelde Kiesregeling deze bevoegdheid tot beoordelen in 

nevenschikking is geplaatst met de toezichthoudende taak van het Onafhankelijk Kiesbureau 

en dit artikel in samenhang met artikel 134 van voormelde Kiesregeling dient te worden 

gelezen; 
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- dat derhalve het oordeel van het Onafhankelijk Kiesbureau behoort te steunen op het 

resultaat van het toezicht dat door of namens het Onafhankelijk Kiesbureau is uitgeoefend; 

 

- dat het participatie-beginsel, zoals verwoord in de artikelen 52, 53 en 54 van de Grondwet 

van de Republiek Suriname onder het hoofdstuk “Beginselen van een democratische 

staatsordening” het recht geeft aan de burgers, om in georganiseerd verband, te weten in de 

vorm van politieke organisaties, zoveel als mogelijk deel te nemen aan de algemene, vrije en 

geheime verkiezingen; 

 

1. Dat gedurende de stemming is gebleken dat onder andere op de volgende stembureaus 

verkeerde ressortraadsbiljetten zijn aangeleverd: 

 

a. Ressort Pontbuiten:  

1. Stembureau no. 185; Op dit stembureau is niet meer te achterhalen hoeveel kiezers 

gestemd hebben op ressortraadsbiljetten van het ressort Flora. 

2. Stembureau no. 188: Op dit stembureau hebben 66 kiezers gestemd op 

ressortraadsbiljetten van het ressort Flora. 

3. Stembureau 192: Pas om 17.00 uur werd op dit bureau ontdekt dat er op 

ressortraadsbiljetten van ressort Flora zijn gestemd: het was niet meer te achterhalen 

hoeveel kiezers gestemd hebben op de ressortraadsbiljetten van ressort Flora. 

 

b. Ressort Tammenga: 

1. Stembureau 205: Op dit stembureau zijn er op de ressortsraadsbiljetten van ressort 

Flora gestemd. Echter is niet te achterhalen om hoeveel kiezers het gaat. 

2. Stembureau 206: Op dit stembureau hebben 168 kiezers gestemd op stembiljetten van 

het ressort Flora 

Van stembureaus 188 en 206 zijn mensen opgeroepen om weer te gaan stemmen. Van de 

66 kiezers van stembureau 188 zijn 47 teruggekeerd. En van de 168 kiezers van 

stembureau 206 zijn 126 kiezers teruggekeerd. 
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Dat het Onafhankelijk Kiesbureau verder in overweging neemt: 

 

- dat vanwege het feit dat de bevoegdheid van het Onafhankelijk Kiesbureau in een open norm 

is vastgelegd, het Onafhankelijk Kiesbureau alvorens tot een oordeel te komen, verplicht is 

alle feiten en omstandigheden van het geval te betrekken in zijn oordeelsvorming; 

 

- dat het systeem van voormelde Kiesregeling met zich meebrengt dat bij de beoordeling van 

de resultaten van de verkiezingen het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau voor 

de beoordeling van het cijfermatig gedeelte van de verkiezingen, de aanwijzing van de 

gekozenen en de verdeling van de zetels op alle niveaus van wezenlijk belang is; 

 

- dat blijkens het voormelde proces-verbaal d.d. 16 juni 2020, het Centraal Hoofdstembureau, 

de door het Hoofdstembureau van het Kiesdistrict I (Paramaribo), gehouden openbare 

zittingen in verband met de op 25 mei 2020 gehouden algemene verkiezingen heeft 

onderzocht en gecontroleerd en op grond hiervan, overeenkomstig het bepaalde in de 

artikelen 129, 130, 131 en 132 van voormelde Kiesregeling, de uitslag heeft vastgesteld van 

de verkiezing van de leden voor De Nationale Assemblee, de Ressortraden en Districtsraad; 

 

CONCLUDEREND: 

 

1. Dat op 23 juni 2020 en 24 juni 2020 de stembureaus 185, 188, 192, 205 en 206 van de 

ressorten respectievelijk Pontbuiten en Tammenga het onderzoek met betrekking tot de 

verkeerde ressortbiljetten heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van leden van het 

Hoofdstembureau Paramaribo, leden van de stembureaus en vertegenwoordigers van 

politieke partijen. 

 

2. Dat het resultaat na onderzoek op de hierboven genoemde stembureaus als volgt is:  

a. Ressort Pontbuiten 

Vermeldenswaard is dat het bij Ressort Pontbuiten om een mogelijke zetelverschuiving gaat 

tussen de ABOP (17de hoogste) en de NDP (18de hoogste), in afnemende volgorde. In dit ressort 

zijn alle 17 zetels aan de ABOP toegewezen, terwijl er slechts een 14 stemmen verschil is met 
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naar afnemend aantal stemmen volgorde gerangschikte kandidaat Nr. 18 zijnde kandidaat Nr. 1 

op de NDP lijst. (Kandidaat Nr. 17 van de ABOP behaalde immers 2505 stemmen en kandidaat 

Nr. 18 behaalde 2491 stemmen).  

 

Situatie STB 185.  

Hier zijn er 35 stembiljetten van het ressort Flora. Ook deze zijn apart gehouden. Van deze zijn 

31 gedisciplineerd (89%) en 4 ongedisciplineerd (11%). In Tabel 1 is een overzicht opgenomen 

over de verdeling van de gedisciplineerde stemmen naar politieke partij.  

 

Tabel 1 STB 185 Overzicht van de 31 verkeerde gedisciplineerde stemmers 

 

 

STB 188 

Bij STB 188 zijn er 65 biljetten van ressort Flora. Volgens de verklaring van de voorzitter zijn 

deze bij constatering gelijk apart gehouden en niet meegenomen in de telling. Het betroffen de 

eerste 65 mensen, hiervan zijn 47 teruggekomen en welke dus meegenomen zijn in het totaal 

resultaat van STB 188 van de 18 niet teruggekomen kiezers is niet vast te stellen wat hun 

stemming is geweest en zal dezelfde werkwijze als bij STB 206 worden toegepast. Namelijk het 

uitvoeren van enige waarschijnlijkheidsberekeningen, zonder de definitieve aantallen aan te 

passen. De exercities houden in het bekijken van het stemresultaat op stembureau niveau als op 

ressortniveau, medegenomen de STBs 185 en 192, alsook scenario’s met volledige en 

proportionele toewijzingen. Zie Tabel 2 voor een overzicht van STB 188. 

 

 

Politieke 

partijen  

Turfstaat telling 

Gedisciplineerd 

naar pol. partij 

Totaaltelling uit 

verkeerde 

gedisciplineerde 

biljetten 

Totaal resultaat 

STB 185 

(exclusief de 

foute biljetten) 

conform PV 

Totaal indien 

foute biljetten 

stemmen 

worden 

toegevoegd 

VHP  2    

NDP 16 272 1637 1909 

NPS 3    

ABOP 7 119 1945 2064 
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Tabel 2 STB 188 

 

 

STB 192 

Hier zijn er 116 stembiljetten van het ressort Flora. Ook deze zijn apart gehouden. Van deze zijn 

93 (80%) gedisciplineerd en 22 ongedisciplineerd (19%) en 1 (1%) ongeldig. Zie Tabel 3 voor 

een overzicht van de uitgebrachte disciplinaire stemmen. 

 

Tabel 3 Overzicht van het aantal stemmen van de 93 foutieve gedisciplineerd kiezers. 

Politieke partijen  Turfstaat telling 

Gedisciplineerd 

naar pol. Partij 

(per kandidaat) 

Aantal kandidaten 

resort Pontbuiten 

Totaal aantal 

stemmen per 

politieke partij 

VHP  55 17 935 (55*17) 

NDP 14 17 238 

NPS 6 17 102 

ABOP 15 17 255 

BEP  1 17 17 

A20 1 17 17 

 

Opmerkelijk is dat bij STB 192 de meerderheid aan stemmen juist is gegaan naar de VHP. De 

ABOP en NDP hebben een marginaal aantal van 15 om 14 stemmen, hetgeen een overwicht van 

de ABOP van 1 levert op de NDP.  

 

 

Politieke 

partijen  

Totaal resultaat 

STB 188 

conform PV 

(exclusief de 

foute biljetten)  

Aantal niet 

teruggekeerde kiezers 

bij maximale 

toewijzing/totaal aantal 

stemmen  

Totaal 

indien 

foute 

biljetten 

stemmen 

worden 

toegevoegd 

Opmerking 

VHP     Zelfs bij het 

toekennen van alle 

stemmen aan de 

NDP, de op een na 

hoogste, blijft ABOP 

een significante 

voorsprong hebben 

NDP 2152 18/ (18*17=306) 2458 

ABOP 3015 18 (18*17=306) 3321 



 7 

Conclusie ressort Pontbuiten. 

Zoals eerder aangegeven was het resultaat na rangschikking van de 17 kandidaten die de meeste 

stemmen hebben behaald. In dit ressort zijn alle 17 zetels aan de ABOP toegewezen, terwijl er 

slechts een 14 stemmen verschil is met naar afnemend aantal stemmen volgorde gerangschikte 

kandidaat Nr. 18 zijnde kandidaat Nr. 1 op de NDP lijst. (Kandidaat Nr. 17 van de ABOP behaalt 

immers 2505 stemmen en kandidaat Nr. 18 behaalt 2491 stemmen).  

 

Op basis van het nader onderzoek inzake de uitgebrachte gedisciplineerde stemmen uit de 

foutieve biljetten van STB 185 en STB 192 kan vastgesteld worden dat het voor de NDP op 

kandidaatsniveau betekent een vooruitgang met 30, terwijl voor de ABOP er een vooruitgang is 

met 22 (zie Tabel 6). Per saldo heeft de NDP door deze 2 stembureaus 8 stemmen meer dan de 

ABOP en behaalt het vereiste aantal niet om voor de 17de zetel in aanmerking te komen. Om 

voor de 17de zetel in aanmerking te komen moest de NDP per saldo meer dan 14 stemmen 

hebben. STB 188 is niet meegenomen vanwege het niet herleidbare aantal van 18 waar alleen 

waarschijnlijkheidsberekeningen mee zijn uitgevoerd, en waar tevens sprake is van een 

significante meerderheid aan stemmen door ABOP; Bij eventuele proportionele toewijzing zou 

de ABOP de meerderheid aan stemmen verkrijgen. Het is beter om vast te houden aan het eerder 

uitgangspunt dat er in geval van STB 188 ( en zo ook STB 206) te volstaan met de 

waarschijnlijkheidsberekening op partij niveau. In Tabel 4 zijn de aantallen vermeld van STB 

185 en 192 samen alsook de totalen op ressort niveau. Voor ressort Pontbuiten blijft het resultaat 

dus ongewijzigd ten aanzien van de toewijzing van de ressortsraadsleden.  

 

Tabel 4 Totaal tellingen van de STB 185 en STB 192 

Politieke 

partijen  

Totaal 

resultaat STB 

185 en STB 

192 op partij 

niveau 

Totaaltelling uit 

verkeerde 

gedisciplineerde 

biljetten per hoofd 

Totaal aantal 

op ressort 

niveau 

(officiële 

telling) 

Totaal ressort 

Pontbuiten na 

toevoeging 

STB 185 en 

STB 192 

VHP  935+34 55 +2= 57 32028 32997 

NDP 272+238 14+16=30 40552 41062 

NPS     

ABOP 119+255 15+7=22 45601 45975 

Verschil NDP 

en ABOP   

 8 (30-22)   
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b. Ressort Tammenga: 

 

Bij ressort Tammenga zijn de 17 ressortraadszetels aan de politieke partij VHP toegekend. De 

18de kandidaat met het hoogste aantal stemmen naar afnemende volgorde is van de partij NDP. 

Het verschil tussen kandidaat 17 (VHP) en kandidaat 18 (NDP) is gelijk aan 224. In onze 

beschouwing focussen we daarom voornamelijk op de aantallen van de VHP en de NDP en gaan 

na of het verschil van 224 wordt ingelopen door de NDP.  

 

Situatie STB 205 

Bij constatering van het gebruik van verkeerde ressortsbiljetten waren reeds 44 stemmen 

uitgebracht. Deze zijn bij de stemopneming apart gehouden en niet meegeteld in het resultaat van 

de overige geldige en ongeldige. Deze 44 stembiljetten worden nader gesplitst naar 33 

gedisciplineerd (75%), ongeldig 1, en 10 niet-gedisciplineerd (25%). De gedisciplineerde 

stemmen worden bekeken naar uitgebrachte partij voorkeur. De aantallen zijn hieronder in Tabel 

5 vermeld (lettend op partijen die relevant zijn voor enige verschuiving in de zetelverdeling):  

 

Tabel 5 

Politieke 

partijen  

Turfstaat telling 

gedisciplineerde 

stemmen  

Per kandidaat 

Totaal aantal 

stemmen per 

politieke partij 

Totaal resultaat 

STB 205 

conform PV 

(exclusief de 

foute biljetten)  

Totaal, indien 

foute biljetten 

stemmen 

worden 

toegevoegd 

VHP  14 238 (14*17) 3002 3240 

NDP 12 204 (12*17) 1699 1903 

NPS 5 * * * 

ABOP 0 * * * 

HVB 1 * * * 

Palu 1 * * * 

*Niet relevant voor het verder onderzoek.  

 

Situatie STB 206 

Bij STB 206 zijn er 168 verkeerde ressortsbiljetten, deze zijn niet bij de telling op 25 mei 2020 

meegenomen. In totaal zijn 126 kiezers teruggekomen. Er zijn dus 42 kiezers niet teruggekomen 

(zie Tabel 6). Als optie is besloten enige waarschijnlijkheidsberekeningen uit te voeren en vast te 

stellen als zetelverschuiving uitgesloten is bij toekennen van het maximale aantal aan de op een 
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na laagste topscoorder; en indien niet dan eventueel met de proporties van de reeds uitgebrachte 

stemmen naar politieke organisatie bij het betreffend stembureau, na te gaan hoe de 

stemverdeling eruit zou zien. Let wel, het betreffen hier waarschijnlijkheidsberekeningen en 

hebben niet als doel om de eindresultaten aan te passen. 

 

Tabel 6 STB 206 

Politieke 

partijen  

Totaal 

resultaat STB 

206 conform 

PV (exclusief 

de foute 

biljetten)  

Aantal niet 

teruggekeerde 

kiezers  

Verschil VHP en 

NDP  

 

Exercitie 

VHP  2280 42 224 Indien alle 42 

stemmen op de 

18de (of  andere) 

kandidaat van de  

NDP worden 

uitgebracht wordt 

het verschil van 

224 NIET 

weggewerkt, 

ongeacht de cijfers 

van STB 205.  

NDP 2054 

 

Conclusie ten aanzien van ressort Tammenga 

Indien de resultaten van STB 205 en STB 206 samengevoegd worden kan voor ressort 

Tammenga geconcludeerd worden dat er geen verschuiving plaatsvindt in de huidige 

zetelverdeling op RR-niveau. Hierbij wordt nog eens vermeld dat in ressort Tammenga alle 17 

RR zetels zijn toegewezen aan de VHP, terwijl het verschil tussen naar afnemende grootte 

gerangschikte kandidaat Nr. 17 van de VHP en kandidaat van de NDP 224 stemmen is. Van een 

zetel verschuiving zou sprake zijn indien de kandidaat van de NDP (elke daarop volgende) per 

hoofd per saldo meer dan 224 stemmen zou behalen. Bij STB 205 is juist per saldo 2 meer 

behaald door de VHP en zelfs bij toekenning van de 42 besproken stemmen van STB 206, wordt 

dit verschil niet ingelopen. Een verdere exercitie naar proportionele aantallen, etc. is dus 

overbodig. Vastgesteld kan worden dat de toekenning van 17 RR-zetels van Tammenga aan de 

VHP ongewijzigd blijft. 
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BESLUIT: 

 

Krachtens artikel 1 lid 1 en artikel 134 van de genoemde kiesregeling: 

 

I. Voor de samenleving bindend vast te stellen: 

De uitslag van de op 25 mei 2020 gehouden algemene, vrije, en geheime verkiezing van de 

Ressorten Tammenga en Pontbuiten alsmede de Districtsraad van het Kiesdistrict I.  

 

II. de inhoud van dit proces-verbaal in een openbare zitting, te houden op donderdag 02 juli 

2020 om 16.00 uur, bekend te maken; 

 

III. te bepalen dat dit proces-verbaal in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, alsmede 

in de nieuwsbladen zal worden gepubliceerd; 

 

IV. van het vorenstaande afschrift te zenden aan de President van de Republiek Suriname, De 

Nationale Assemblee, de Minister van Binnenlandse Zaken, het Centraal Hoofdstembureau, 

de Directeur van Binnenlandse Zaken, de Hoofdstembureaus en de Politieke Organisaties. 
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Paramaribo, donderdag 02 juli 2020 

 

Het Onafhankelijk Kiesbureau: 

 

Mw. mr. dr. J. V. van Dijk - Silos   Voorzitter 

 

Dhr. mr. C. A. van Dijk    Plv. Voorzitter 

 

Dhr. drs. D. Abiamofo    Lid 

 

Mw. S. C. Bram, M.Sc.    Lid 

 

Mw. S. E. Bron     Lid 

 

Dhr. H. S. Jamaloodin     Lid 

 

Mw. drs. R.S. Joemratie    Lid 

 

Dhr.mr. S. L. Lakhisaran    Lid 

 

Mw. R. A. Raghoe, Bsc/PA    Lid 

 

Dhr. drs. R. Jadnanansing    Lid 

 

Dhr.drs. S.Mac Andrew, M.Sc.    Lid 

 

Mw. mr. M.A.J.S. Toekoen    Lid 

 

Mw. drs. B. M. Cederboom –Sabajo MSc  Plv. Lid 

 

Dhr. P. M. Lank, Bsc     Plv. Lid 

 

Dhr. Z. H. Schillevoort    Plv.Lid 

 

 

Mw. mr. A. Linger     Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 


