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Resolutie de dato 15 mei 2020, Kab.pres.no. 4Lg/Rp
houdende in acht te nemen maatregelen bij de
verkiezingen va n volks vertegenwoordigende
organen in verband met COVID-19 pandemie

GEHOORD:
de Ministers van Binnenrandse Zaken en Vorksgezondheid;

GEZIEN:
Het rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake
covlD-lg
maatregelen;
2. Het advies van de rnterdepartementare werkgroep€ovrD-l9;
3. Het rapport Projecties van de effecten van maatregelen
ter beheersing van
COVID-19 in Suriname.
1.

GETET OP:
- Artikel 4 lid 1 onder b sub 3 en
(S.8. 2020 no. 83);

artikel 4\id zwet Uitzonderingstoestand covtD-19

- Het Staatsbesluit van 6 november 1996(Besluit Vormgeving
wettelijke Regelingen

Staats-en Bestuursbesluiten)(S.

B.

1996 no.54).

OVERWEGENDE:
dat op de dag der stemming, te weten 25 mei 2O2O,
de verkiezingswerkzaamheden
moeten worden aangepast om de verdere verspreiding
van het COVID-19 virus in
Suriname te voorkomen;
dat als gevolg hiervan het noodzakelijk is om op de dag
der stemming af te wijken van
enkele bepalingen van de Kiesregeting en het Kiesbestuit.

BESLUIT:

l.

Dat op de dag der stemming, de volgende bijzondere maatregelen zullen gelden:
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e.

Aan de kiezer wordt de keus overgelaten om zich aan

b.

te

melden bij een

stembureau, met of zonder een mond- en neusbedekking.
Bij de stembureaus wordt erop toegezien dat de minimale afstand van 1,5 meters
tussen de kiezers in acht wordt genomen.
Bij het betreden van het stemlokaal worden de handen van elke kiezer bespoten
met een alcoholoplossing van tenminste 60 procent.
Voor kiezers met griepachtige verschijnselen gelden de algemene gezondheids- en
veiligheidsi nstructies:

wordt sterk aanbevolen.
Thuisblijven is aangeraden. lndien de kiezer toch wenst te stemmen, dient deze
een mond- en neusbedekking te dragen.
De veilige afstand van minimaal 1,5 meter moet onder alle omstandigheden in
acht worden genomen.
Meer dan normale persoonlijke hygi6ne, zoals handen grondig wassen of handen
regelmatig ontsmetten met een alcoholoplossing moeten eveneens in acht
worden genomen.
De huisarts raadplegen

B. Ten aanzien van het stemproces:
Alle kiezers wachten in de rij, steeds met een afstand van minimaal L,5 meters van
elkaar, op hun beurt om hun stem uit te brengen.
Er zullen maximaal drie kiezers achtereen worden toegelaten tot het stemlokaal.
Een kiezer met een mond- en neusbedekking, dient deze op verzoek van de
stembureauvoorzitter af te doen om diens identiteit vast te stellen. Deze bedekking
kan hierna weer worden opgezet.
De verkiezingsinkt wordt door een lid van het stembureau met een wattenstaafje op
de vinger van de kiezer aangebracht. Dit lid heeft handschoenen ter beschikking, voor
het geval deze de hand van de kiezer moet vasthouden. Het wattenstaafje wordt na
gebruik, direct afgevoerd in de daarvoor bestemde bak.
Voor het inkleuren van de stembiljetten, wordt aan elke kiezer een rood potlood
uitgereikt. Dit potlood wordt direct na gebruik, door de kiezer in de daarvoor
bestemde bak gegooid.
C.

a.

Ten aanzien van de kiezers:

Ten aanzien van Stembureaus:

Stembureaus worden zodanig ingericht dat er tussen de leden een veilige afstand van
minimaal 1,5 meter wordt gehandhaafd.

Een ieder werkzaam op een stembureau, zal

te

allen tijde een mond-

en

neusbedekking op hebben en de beschikking hebben over handsanitizer voor eigen
gebruik.

Politieke partijen dragen zelf zorg voor de voorziening van COVID-19 beschermend
materiaalvoor hun waarnemers op de stembureaus.
d. De OKB-toezichthouders worden in het stemlokaal geplaatst. De politieke
waarnemers worden tijdens het stemproces, buiten het stemlokaal geplaatst. De
plaatsing is zodanig, dat zij elke handeling in het stemlokaal goed kunnen volgen. De
roulatie onder politieke waarnemers wordt zoals gebruikelijk, onderling afgestemd.
e. Tijdens het stemopnemingsproces (tellen van de uitgebrachte stemmen) worden
afhankelijk van de ruimte, politieke waarnemers toegelaten tot het stemlokaal.
Rekening houdende met de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen, zal het
aantal dat wordt toegelaten, beperkt zijn.
f. Met het oog op omstandigheden die zich in het kader van COVID-19 zouden kunnen
voordoen, kan de voorzitter van het Stembureau, ingevolge artikel 106 en volgende
van de Kiesregeling, besluiten het stemopnemingsproces te schorsen. Vervolgens kan
de voorzitter van het Stembureau besluiten deze te hervatten, hierbij gebruikmakend
van de model processen-verbaal no. 6-A en 6-8 van de Kiesregeling.

a.
b.

D. Ten aanzien van kieseerechtigden in quarantaine:
Kiesgerechtigden in quarantaine hebben de mogelijkheid
brengen.

om hun stem uit te

Van de kiesgerechtigden als bedoeld in D onder a, wordt nagegaan bij welk
stembureau zij hun stem dienen uit te brengen. Zij worden voorzien van een
mond- en neusbedekking en vervoerd naar hun stembureau. Na het stemmen
worden zij teruggebracht naar hun respectieve quarantaine faciliteit.

E.

Ten aanzien van lichameliik hulpbehoevende kiezers:
Lichamelijk hulpbehoevende kiezers melden zich bij het stembureau aan met hun eigen
begeleider.

F.

Ten aanzien van internationale waarnemers:
a. Voor alle internationale waarnemers wordt het Protocol vrijstelling quarantaine voor
bijzondere reizigers van het ministerie van Volksgezondheid gevolgd.
b. Alle waarnemers zullen bij het verrichten van hun werkzaamheden, te allen tijde een
chirurgisch mond-neus masker op hebben en worden voorzien van handsaniziters
voor eigen gebruik.

die tijdens hun werkzaamheden griepachtige
verschijnselen vertonen, zullen direct worden afgevoerd conform instructies van het
ministerie van Volksgezondheid.
lnternationale waarnemers

G. Voorlichtins:
ln samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid zal het Ministerie

van

Binnenlandse Zaken een bewustwordingscampagne uitvoeren om het zelf maken van
mond- en neusbedekking te stimuleren en het juist gebruik hiervan aan te leren.
b. De gemeenschap wordt geinformeerd over alle aanpassingen die zijn doorgevoerd
met betrekking tot de verkiezingen, in verband met COVID-19.

c.

Bij de verkiezingsvoorlichting wordt benadrukt dat alle COVID-19 maatregelen onder
alle omstandigheden moeten worden nageleefd, ter voorkoming dat kiesgerechtigden

hun stem niet kunnen uitbrengen.
Te bepalen dat:

Deze resolutie die als "COVID-19 Maatregelen verkiezing van volks
vertegenwoordigende organen " kan worden aangehaald, in het Staatsblad
van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt.

b.

Deze resolutie

te rekenen van de dagtekening in werking zal treden.

ilt.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Justitie en Politie belast
zijn met de uitvoering van deze Resolutie.

lv.

Afschriften van deze Resolutie te zenden aan de Voorzitter van De Nationale
Assemblee, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Vice-President
van de Republiek Suriname, alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van de
Vice-President, de Directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van
het Kabinet van de President, de directeur van Volksgezondheid, de Directeur van
het Bureau voor Openbare Gezondheid, de Codrdinator Nationaal
Rampenbeheersing (NCCR), de Directeuren van Justitie en Politie, de overige
directeuren van departementen van Algemeen Bestuur, De leden van het COVIDmanagement team, de Voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, de Voorzitter
van het Centraal Hoofdstembureau, de Voorzitters van Hoofdstembureaus.
Paramaribo, 15mei2020
De President van de Republiek Suriname,
w.g. Desir6 D.Bouterse
(DESTRE D. BOUTERSE)

Aan:
de Voorzitter van
het Onafhankelijk Kiesbureau

