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Hoog Geachte Voorzitter,
Namens cliënten Partij voor Recht en Ontwikkeling, rechtspersoon te Paramaribo, en mw.
Mr. Joan Meriam Nibte, Nationale Assemblee kandidaat te Coronie, doe ik hierbij opgave van de
navolgende onregelmatigheden ex artikel 2 lid 4.a. Kiesregeling en nader bezwaar om redenen
van verstoring van de orde in het stemlokaal ex artikel 104 jo. 105 Kiesregeling.
Het navolgende deed zich omstreeks 8:15 uur voor te Coronie, ressort Johanna Maria,
Salemschool te Clyde, Stemburo 413 voor.
In een motorrijtuig, althans, bus, werd een aantal personen aangevoerd, waarvan aanwezige
kiezers uit het ressort zelf, hebben aangegeven dat deze niet bekend zijn in het ressort. Men
heeft in de besloten districtsgemeenschap de personen nooit eerder gezien. In het ressort kent
iedereen elkaar. De aanwezigheid viel enorm op, want het betrof totaal onbekenden in het
district welke aankwamen in een groep, in een motorrijtuig met zichtbaar reclamemateriaal van
de Nationale Democratische Partij (“NDP”).
RESOLUTIE de dato 15 mei 2020, Kab.Pres.no. 419/RP houdende in acht te nemen maatregelen
bij de verkiezingen van volksvertegenwoordigende organen in verband met COVID-19

pandemie. “COVID-19 Maatregelen verkiezing van volks vertegenwoordigende organen” bepaalt
onder sectie C. sub d. als volgt:
‘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.’
Op voornoemd stemburo te Coronie waren wel partij waarnemers van de NDP in het stemlokaal
aanwezig. Er is uitdrukkelijk aan de Voorzitter gevraagd wie de personen waren en zij uit
hoedanigheid van de functie van waarnemer aanwezig waren. De Voorzitter heeft zulks
bevestigd en geen gehoor gegeven aan het protest dat personen van deze politieke organisatie
binnen in het stemlokaal, tegen de regels aanwezig waren.
Op alle overige stemburos te Coronie, waren waarnemers wel buiten de stemlokalen en er waren
geen waarnemers van andere politieke partijen in het stemlokaal op het betreffend bureau.
Evenmin was sprake of blijk van enige roulatie als voorgeschreven.
Verzoek hiervan akte te nemen en zulks in uw verslaglegging mee te nemen en daar de u gepast
beoordeelde maatregelen aan te verbinden.
Onder voorbehoud van alle rechten voor cliënten.
Met verschuldigde Hoogachting,

Mr. A.C.A. Karg
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