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Paramaribo, 29 september 2000
AAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE
MR. J. LACHMON
c.c. Alle Fracties in de DNA
Onderwerp : Gegevens over bijdrage EU, UNDP, OAS en IDB tijdens de Algemene Verkiezingen
op 25 mei 2000

Geachte Voorzitter,
Hierbij wenst de Technische Commissie Algemene-, Vrije en Geheime Verkiezingen uw
aandacht te vragen voor het volgende.
Steeds weer wordt zijdens regerings- en parlementaire kringen, zoals recentelijk in een
hoofdartikel van de De Ware Tijd van donderdag 28 september 2000 en in de vergadering
van uw college van 28 september 2000, gesteld dat bij de regering geen juiste informatie
bekend is over » de werkelijke financiele bijdrage van onder andere de Europese Unie aan de
verkiezingen », terwijl de informatie wel degelijk bekend is op de Ministeries van
Binnenlandse Zaken en Plos.
Op 29 augustus 2000 is de Minister van Binnenlandse Zaken door de Technische Commissie,
die aldaar zetelt, mondeling ingelicht over de stand van zaken en ingegaan op alle daarbij
gestelde vragen.
Op 14 september 2000 heeft de Technische Commissie – zoals afgesproken met de Minister
voornoemd – in een 10 bladzijden tellend verslag, vergezeld van een 20-tal bijlagen, w.o.
projectdocumenten – alle relevante informatie verstrekt, vooral met betrekking tot de door
de regering in samenwerking met de internationale organisaties gerealiseerdee projecten in
het kader van de Verkiezingen 2000 (Zie bijlage). Dit verslag bevat informatie over de
bijdrage van EU, UNDP, OAS en IDB, de stand van zaken, de lopende afspraken over
financieel verslag en overdracht van alle goederen aan de regering, de perfecte wijze waarop
de buitenlandse donoren technische en financiele bijstand hebben gegeven en zich samen met
de Surinaamse counterpart teams zich hebben ingespannen voor een deugdelijk verloop van de
gang van zaken tijdens de verkiezingen, alsook informatie verstrekt over de post-electorale
projecten, die voor financiering in aanmerking komen uit de restandfondsen uit de financiele

bijdrage van de donoren. Van dit verslag heeft U, de Vice-President en de Minister van Plos
op 15 september 2000 copieën ontvangen.
Met de EU/UNDP en de OAS is afgesproken om alle geleverde goederen samen met
functionarissen van het Ministerie van Binnenland te inventeriseren en over te gaan tot het
stellen van alle goederen in de boezem van de regering, alsook een overzicht van de
bestemming van de gedonneerde bedragen met het beschikbaar saldobedrag dat voor de
inmiddels door de UNDP voorbereide post-electorale projecten kunnen worden gebruikt.
Alle financiele afhandeling van de door EU (2000.000 euro), IDB (US$ 150.000) en uit de
Verdragsmiddelen met Nederland (US$ 150.000) is gelopen via de UNDP en de bij het
Presidentiele Besluit ingestelde Financiele Commissie Verkiezingen 2000, op basis van
projectdocumenten. De OAS heeft geen geld gedonneerd maar kantoorequipment tot een
bedrag van US$ 10.000, welke goederen zich op het Ministerie van Binnenlandse Zaken
bevinden. Al deze informatie is te vinden in het bijgaand verslag aan de Minister van
Binnenlandse Zaken, dat nogmaals aan U wordt aangeboden.
De Technische Commissie heeft in een schrijven heden d.d. 29 september 2000 aan de
President van de Republiek voorgesteld :
a) te willen bevorderen dat de Minister van Binnenlandse Zaken stappen onderneemt om
de lopende zaken samen met de Minister van Plos en de verantwoordelijke buitenlandse
donoren i.c. de UNDP en de OAS met ondersteuning van de Technische Commissie, die
gedurende de verkiezingen o.a. samen met de EU-experts zich technisch heeft
beziggehouden met het projectmatig genereren van middelen door tussenkomst van
buitenlandse donoren, af te wikkelen;
b) de Financiele Commissie, die bij afzonderlijk Presidentieel Besluit is ingesteld en
gedurende de hele verkiezing autonoom heeft geopereerd, uit te nodigen voor een
tussentijds financieel verslag over de bestedingen ten laste van de nationale begroting
en de bestedingen in samenwerking met de UNDP, die als executive agency de
middelen van de EU, IDB en uit de Nederlandse Verdragsmiddelen heeft beheerd, dan
wel kennis te nemen van de reeds bij de Minister van Binnenlandse ingeleverde
verslagen over de bestedingen, lijst der goederen, openstaande rekeningen, de
besparingen (veel minder gerealiseerd dan geraamd, etc.),
Vertrouwende U van dienst te zijn geweest, verblijf ik met de meeste
hoogachting,
De Technische Commissie
Voorbereiding Algemene-,
Vrije en Geheime Verkiezingen,
Namens deze,
MR. B. AHMADALI
(Onder-voorzitter)

