TECHNISCHE COMMISSIE
VOORBEREIDING ALGEMENE-, VRIJE EN GEHEIME VERKIEZINGEN
OP 25 MEI, 2000 IN SURINAME

Mr. B. Ahmadali, Onder-Voorzitter, tevens Coördinator CSU-Organisatie Verkiezingen
Office: Anton Dragtenweg 208, Paramaribo, Suriname
Phone: (597)455953 Fax: (597)550244

VERSLAG CSU-ORGANISATIE VERKIEZINGEN 2000
betreffende projectmatige activiteiten i.s.m. EU,UNDP,IDB en OAS.
De taakstelling en organisatie
De taakstelling blijkt uit het Presidentieel Besluit d.d. 25 mei 1999 No. PB 004/99,
waarbij per 13 april 1999 de Technische Commissie Voorbereiding Algemene-, Vrije en
Geheime Verkiezingen (TCVV) werd ingesteld, w.o. het formuleren en uitwerken van
projectvoorstellen ten behoeve van de verkiezingsactiviteiten.
Onder de verantwoordelijkheid van de TCVV en mijn coördinatie hebben in CSUverband 3 counterpart teams operationeel geweest voor een harmonieuze
samenwerking met de door de Europese Unie ter beschikking gestelde internationale
experts, ingesteld bij Presidentieel Besluit d.d. 18 februari 2000, No. 004/2000.
De organisatiestructuur van de Verkiezingen 2000 blijkt uit een hierbij overgelegd
Chart, waaruit o.m. valt af te lezen : de nationale actoren, de internationale actoren
(kleur blauw) en de counterpart teams.
De rol van de CSU (Common Service Unit, met de kleur ‘geel’ op de Chart aangegeven)
was voornamelijk toegespitst op de ‘projectmatige aanpak’ en de ‘consensus building’
betreffende zaken, die in samenwerking met de internationale verkiezingsactoren zijn
aangepakt. De CSU had een wekelijkse topontmoeting, waar alle voorkomende
vraagstukken werden besproken en initiatieven werden genomen op basis van algehele
consensus in een ‘close cooperation and close consultation op basis van partnerschap’,
zoals ook tussen de regering en de EU in het Verkiezingsprojectdocument was
overeengekomen. Aan de CSU-tafelconferenties hebben steeds deelgenomen : Mr. B.
Ahmadali, (TCVV), die de leiding had, Drs. Niermala Hindori-Badrising (Kabinet v/d
President v/d Republiek Suriname), Ir. Jan Consen (PLOS), Hans Geiser (UNDPRepresentative), Christine de Rooy (Hoofd UNDP-kantoor Paramaribo), Thierry
Dudermel (Chargé D’Affairs EU), Alex Margach (EU Electoral Technical Adviser),
Micheal Meadocroft (Chief Coordinator EU-Observers Unit), Sebastian Drans
(Adviser Media & Civic Education).

Het EU-project : Support to Electoral and Democratic Proces in Suriname.
Euro 2.000.000
Aandachtspunten :
1. De EU heeft niet zonder meer een bedrag van 2 miljoen Euro aan Suriname
geschonken als financiële steun voor het organiseren van de Verkiezingen 2000.
De EU is met de Regering een samenwerking aangegaan op basis van een
projectdocument, zoals vervat in het bijgaande projectdocument: Agreement
No. 6256/SUR, Support to the Democratic Process in Suriname
(sur/7021/000, EDF VIII). Het bevat 3 componenten :
a. technische assistentie ter versterking van de TCVV en de FC (Financiële
Commissie) en financiering van een deel van de verkiezingsbegroting;
b. ondersteuning van de Unit voor internationale observatie van de
verkiezingen ;
c. ondersteuning op het gebied van « media & civic education » ter
bevordering van een grotere participatie van de kiezers (uniek voor
Suriname als onderdeel van verkiezingsactiviteit) ;
Aan de totstandkoming van dit projectdocument heeft van de zijde van de
EU, the Head of Delegation, dhr Vincent de Visscher, zich zeer
verdienstelijk gemaakt. Hij werd bijgestaan door de zeer kundige Chargé
D’Affairs, dhr Thierry Dudermel en een tweetal consultants uit Europa. Het
Surinaams counterpart team stond onder mijn leiding en bestond uit leden
van TCVV en FC.
2. Het project werd door de EU goedgekeurd op 25 januari 2000, terwijl de
implementatie op 31 december 2001 zal zijn voltooid. Tot dan moet de
afwikkeling van alle condities, transacties met betrekking tot goederen en
diensten hebben plaatsgevonden.
3. Beide partijen hebben zich gehouden aan de afgesproken voorwaarden
waaronder het project was goedgekeurd. De Surinaamse regering moest o.a.
voor het volgende zorgdragen :
a) het organiseren van vrije, eerlijke en geheime verkiezingen
volgens internationale standaarden met in achtneming van de
terzake geldende wettelijke voorschriften en zonder schending
van mensenrechten;
b) de immuniteit van alle observers, veiligheid en bescherming van
hun leven en goederen;
c) voor de garantie dat de overige kosten van de verkiezingen uit de
nationale begroting kunnen worden gedragen ;
d) voor adequate secretariële ruimte voor de Chief Technical
Advisor (deze was het secretariaat van de TCVV, gefinancierd
door de OAS en de dependance op CBB, gefinancierd door de
EU) ;
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e) voor alle nodige documenten en informaties ten behoeve van de
Chief Electoral Advisor, Alex Margach en Chief Observers Unit,
Micheal Meadocroft ;
f) voor douanefaciliteiten en vrij van invoerrechten bij de invoer
der goederen ;
Ingevolge punt 6 van 5.5. « Accompanying measures » van het projectdocument
moeten de goederen (all equipment purchased) in eigendom toevallen aan de
Staat Suriname. Hoewel vermeld is dat de goederen vallende onder het TAcontract naar OKB moet gaan, is naderhand met betrekking tot de uitvoering
van deze regeling met de EU/UNDP het volgende afgesproken :
a) alle goederen worden eigendom van de staat Suriname;
b) de goederen worden gelaten bij de diensten die er gebruik van hebben
gemaakt (CBB, OKB, Districts-Commissariaten, Binnenlandse Zaken, etc.) ;
c) de goederen worden niet gedemonteerd om het later weer te plaatsen
(veiligheid, bescherming van de apparatuur, kostenbesparing) ; de goederen
blijven in de boezem van EU/UNDP totdat zij zullen zijn overgedragen aan
de Minister van Binnenlandse Zaken. Hiervoor is afgesproken dat
functionarissen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de UNDP
gezamenlijk de goederen gaan opnemen/inventariseren aan de hand van de
inventarislijsten die afzonderlijk zijn bijgehouden door UNDP en de « CSUlevering van goederen en diensten ». Dit heeft evenwel nog niet
plaatsgevonden, doch laat niet lang meer op zich wachten. Acties daartoe
zijn ingezet. In dit kader is het zeker op zijn plaats de namen te noemen van
de EU experts, de heren S. de Chatenet en C. Applewhite, die kosten noch
moeite hebben gespaard om zich te beijveren de financiële zaken en de
logistieke zaken rondom de levering van goedeen en diensten samen met het
Surinaams counterpart team, bestaande uit de heren S. Reemnet en de heer
E. Meyer, te verzorgen c.q. te bewaken. Een grote bijdrage tot het
welslagen van de organisatie is geleverd door de EU Electoral Adviser, Alex
Margach, een verkiezingsexpert, afkomstig uit Venezuela, die vanaf
februari 2000 tot na de verkiezingen alle verrichtingen met
aandachtspunten en suggesties tot oplossingen in wekelijkse verslagen aan
de leiding van de CSU heeft gepresenteerd.
4. Tijdens een van de wekelijkse topontmoetingen in CSU-verband, is met
betrekking tot een eventueel saldobedrag uit de EU en UNDP-fondsen
afgesproken om de saldi niet te laten terugvloeien naar de bron vanwaar het
komt, doch te bestemmen voor post-electorale projecten. Er zijn nog geen
definitieve overzichtstaten door de EU en de UNDP geproduceerd, waaruit
moet blijken hoe groot de bedragen zijn. Uit voorlopige cijfers bleek kort na de
verkiezingen dat de besparingen op de realisatie van het EU-project een
bedrag van Euro 250.000 beliepen. Stappen zijn dezerzijds ondernomen om de
officiële cijfers op te vragen en deze aan de regering te presenteren.
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5. Voor de uitvoering van het EU-project werd met goedkeuring van de regering
de UNDP per contract aangewezen als de ‘Executive Agency’ . Nochtans heeft
de EU via haar vertegenwoordiging in Suriname, dhr Thierry Dudermel (Chargé
D ‘Affairs) geparticipeerd in de wekelijkse topontmoetingen van de CSU, wiens
inbreng ook is ervaren als een grote bijdrage tot de ‘consensus building’ bij de
projectimplementatie.
Het UNDP-project: Support to Voter’s Registration and Production and Issuance
of Identity Card for Citizens of the Interior of Suriname. US$ 300.000
Dit projectdocument, No. SUR/00/001/01/99, is totstandgekomen door inspanning
van de heer Hans Geiser, de op Trinidad and Tobago residerende vertegenwoordiger
van de UNDP, bijgestaan door mw. Christine de Rooy, belast met de leiding van het
kantoor in Paramaribo. Het project is gebaseerd op een door het CBB geproduceerd
projectdossier, waarin het verzoek is vervat om tot een bedrag van US$ 300.000 aan
projecten te helpen financieren, die buiten de EU-financiering en de
verkiezingsbegroting vallen. De projectactiviteiten bestonden uit :
 ter beschikking stellen van equipment voor burgerregistratie ;
 ter beschikking stelling van equipment en film voor ID-kaarten ;
 technische assistentie bij het opschonen van de kiezerslijsten en het
vervaardigen van ID-kaarten ;
 het plaatsen van 600 straatnaamborden ;
 ter beschikking stellen van additioneel equipment voor ondersteuning
van secretariële en administratie werkzaamheden.
 middelen ter beschikking te stellen ter financiering van postelectorale activiteiten, bestaande uit o.a. een te houden seminar, kort
na de verkiezingen en voor het opstellen van een projectdocument.
(Deze activiteit is naderhand aan het pakket der activiteiten
toegevoegd na daarover overeenstemming te zijn bereikt tussen de
UNDP en de Minister van Binnenlandse Zaken).
Door bemiddeling van de heer Hans Geiser is dit bedrag gedoneerd door de InterAmerican Development Bank (US$ 150.000) via haar vertegenwoordiger in Suriname,
Ambassadeur Keith Evans en uit de Verdragsmiddelen (US$ 150.000) door
tussenkomst van het Ministerie van PLOS en met medewerking van de Nederlandse
Ambassadeur, de heer Ruud Treffers.
Ook met de UNDP zijn m.b.t. de geleverde goederen en eventuele batige saldi
soortgelijke afspraken gemaakt als met de EU. Stappen zijn al gezet om van de UNDP
formeel te weten wat het batig saldo is en wanneer na gezamenlijke inventarisatie de
goederen aan de Minster van Binnenlandse Zaken kunnen worden overgedragen.

4

Het OAS-project : Technical Commission for the preparation of the Election of
May 2000. US$ 10.000
De OAS heeft – evenals bij voorgaande verkiezingen – heel goed geparticipeerd. De
Technische Commissie Voorbereiding Algemene-, Vrije, en Geheime Verkiezingen
(TCVV) kon pas adequaat functioneren, nadat de Minister van Binnenlandse zaken 2
kamers op het Ministerie van Binnenlandse Zaken ter beschikking had gesteld en de
OAS inspeelde op het verzoek van de regering voor additionele hulp voor het
beschikbaar stellen van kantoorequipment en kantoorbehoeften. Door tussenkomst
van Ambassadeur Dr. E. Edmunds, Directeur van het OAS-kantoor in Paramaribo en
Chris Healy, die wederom baanbrekend goed werk hebben geleverd, konden bij de
Secretaris-Generaal van de OAS in New York het projectdocument « Preparations in
connection with the Elections of May 2000 » goedgekeurd krijgen. Dit project omvat
de levering en installatie in de werkkamers van het secretariaat van de TCVV op het
Ministerie van Binnenlandse Zaken kantoorbehoeften en equipment tot een bedrag van
US$ 10.000, welke bedrag ten volle is benut.
Met Dr. Edmunds is er al contact opgenomen om te komen tot afspraken op welke
wijze en wanneer de goederen in eigendom zullen worden overgedragen aan de
Minister van Binnenlandse Zaken.
Het project : Media Monitoring Unit
Het mag voor een Surinaamse Verkiezing uniek worden genoemd dat in samenwerking
met de EU een Media Monitoring Unit operationeel kon zijn om een 4-tal TV stations,
4-tal Radiostations en 2-tal dagbladen gedurende de verkiezingscampagne te
observeren. Over het algemeen heeft de media zich goed opgesteld en er vielen geen
calamiteiten te melden. Het eindresultaat is in een verslag vastgelegd : « Final Results
for all monitoring Period 28 april – 25 mei 2000 (4 weeks) » . De bevindingen kunnen
de regering goed te pas komen wanneer er overwogen zal worden een mediawet in te
voeren. Er kan dan voor meer documentatie worden zorggedragen.
Even uniek is ook het samenwerkingsproject « civic education » geweest. Dit project
werd uitgevoerd met de inschakeling van een 20-tal NGO’s in stad, district en
binnenland in het kader van het streven om zoveel mogelijk kiezers naar de stembus
te krijgen.
Het EU/UNDP-project : National Press Centre
Omstreeks 2 weken voor de verkiezingen moest de CSU overgaan tot het opzetten
van het National Press Centre om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar
informatie zijdens de nationale –en internationale pers. Dit centrum werd gevestigd in
het Hotel « Residence Inn » met volledige financiering door de EU. Desi Truideman
wist een heel goed team samen te stellen, dat voor goed werk heeft gezorgd.
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Er is een perskit samengesteld met alle relevante documenten en wettelijke
regelingen met betrekking tot de Verkiezingen 2000. Alle relevante info werd
geplaatst op het Internet met een eigen Website. Via de nationale pers zijn er vele
berichten met juiste weergave van zaken gereleased en onjuiste berichtgeving
gecorrigeerd, persconferenties gehouden, etc. Voor meer info wordt verwezen naar
het Evaluatieverslag Nationaal Perscentrum Verkiezingen 10 mei-29 mei, 2000 .
Het EU/UNDP-project: Opzet Perscentrum Verkiezingen 2000 in Torarica (The
Night of the Election)
In CSU-verband nam ik het initiatief om de gemeenschap op de best mogelijke manier
de verkiezingsuitslagen te presenteren door de nationale –en de internationale pers te
faciliteren in hotel Torarica. Dit project werd goedgekeurd en ten volle gefinancierd
door
EU/UNDP
(US$
16.000).
In
een
samenwerkingsverband
tussen
TCVV/CSU/Nationale Perscentrum, het consultantbureau Romeko en de STVS
(vanwege hun ervaring bij voorgaande verkiezingen) werd in hotel Torarica een
perscentrum opgezet, bestaande uit:
 een studio van de STVS;
 een computerverwerkingsunit van Rekemo en
 een perskamer voor de nationale –en internationale media , geleid door het
Nationaal Perscentrum van de CSU.
De verkiezingsuitslagen werden door/vanwege de Districts-Commissarissen
doorgegeven aan het Perscentrum in Torarica. De operatie heeft goede recensie
gehad in binnen –en buitenland en mag als zeer geslaagd worden beschouwd.
Het EUOU document: “Election 25 May 2000 Results”
De EU Observers Unit (EUOU), die op sublieme, zeer harmonieuze en kundige wijze in
nauw CSU-samenwerkingsverband heeft gefunctioneerd , stond onder leiding van de
zeer ervaren en bedreven Chief-Coordinator, Michel Meadowcroft, afkomstig uit
Engeland. Hij legde de verkiezingsresultaten en veel relevante informatiemateriaal in
een Rapport vast, getiteld: The Republic of Suriname, The National Assembly
Elections 25 May 2000 Results. De moeite waard om inzage van te nemen.
Verklaring van de EU-Hoofdwaarnemer: “De op 25 mei 2000 gehouden algemene
verkiezingen zijn een nauwkeurige weergave van de wensen van het Surinaamse
volk”
Reeds op 28 mei 2000 kon de Hoofd Observer van de EU, Mevrouw Silvana Garavelli,
een zeer bekwame en ervaren expert afkomstig uit Italië, tijdens een
persconferentie in Hotel Torarica verklaren dat de op 25 mei 2000 gehouden
algemene verkiezingen “ een nauwkeurige weergave zijn van de wensen van het
Surinaamse volk” .
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Soortgelijke verklaringen zijn ook afgelegd door de Hoofdwaarnemers van de OASObservers Unit en van de Observers Unit van Caricom.
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft op een door de TCVV/CSU in hotel
Residence Inn georganiseerde ‘cocktail party’ speciale dank en waardering
uitgesproken aan het adres van de EU, UNDP, OAS, Caricom en de IDB voor de
correcte en zeer voorbeeldige wijze waarop deze Internationale Organisaties zich
van hun taken hebben gekweten op het gebied van de technische –en financiële
bijstand, doch bovenal bij de observatie werkzaamheden tijdens de voorbereiding
(long term observers) en kort voor en op de dag der verkiezingen (short term
observers). In een wederwoord hebben de vertegenwoordigers van de genoemde
organisaties het goede samenwerkingsverband bevestigd en de Surinaamse
autoriteiten op hun beurt bedankt voor alle support die zij hebben ondervonden om
hun taken op de meest adequate wijze uit te hebben kunnen oefenen om aldus hun
bijdrage te leveren aan de Surinaamse natie.
Post electorale projecten:
Het initiatief
Het initiatief ter voorbereiding en uitvoering van post-electorale projecten werd
genomen aan de CSU-conferentietafel. Op voorstel van de CSU-Coordinator werkte
de Chief Coordinator van de EU-Observers Unit, de heer Micheal Meadowcroft, de
gedachte voor de eerste maal uit in een document, getiteld: “Future Electoral
Practice in Suriname” , waarin hij stelt: “there is the opportunity and the need to
review and revise the electoral structures in the light of experience at this election”.
De CSU reageerde hierop positief en zegde toe binnen 30 dagen met voorstellen te
komen, hetgeen ook gebeurde en resulteerde in:
a) het houden van een seminar en
b) het produceren van een projectdocument met concrete voorstellen.
Hoewel de EU graag zag de post-electorale activiteiten samen met de regering zelf
ter hand te nemen, zijn de acties tot post-electorale activiteiten door de UNDP
geïmplementeerd. De EU had een langere procedure (dus meer tijd) nodig om deze
activiteiten te financieren uit de restantfondsen van de verkiezingsbijdrage, terwijl
de UNDP met een simpelere manier kwam om met de regering overeen te komen tot
de financiering ervan om zodoende het ‘momentum’ te benutten de gepaste aandacht
te geven aan de post-electorale zaken, waarover er volledige overeenstemming
bestond aan de CSU-conferentietafel.
Het Seminar: “Naar een post-electoraal programma voor de versterking van de
vekiezingsorganisatie & administratie, democratie en sound governance”
Dit Seminar werd in hotel Torarica gehouden op 6 juli 2000. Uit een terzake
opgemaakt Verslag blijkt o.a.:
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a) de uniforme participatie en bijdrage zijdens de EU, UNDP en de OAS, die via
hun vertegenwoordigers ook het woord hebben gevoerd;
b) de grote mate van belangstellenden, bestaande uit regeringsfunctionarissen,
verkiezingsorganen, politieke organisaties, NGO’s, Internationale Organisaties,
de Universiteit, K.v.K, VES e.a.;
c) de positieve en zeer constructieve aanbevelingen, gedaan door de 4
werkgroepen, handelende over:
1. Institutionele versterking en wettelijke aspecten;
2. De rol van Informatie Technologie;
3. Media, Burgereducatie en Civil Society en
4. Creatie van een sociaal, economisch en politiek milieu voor beter bestuur.
De participanten hebben de hoop uitgesproken dat de regering de gedane
aanbevelingen sterk ter hand zal nemen door projectgerelateerde acties te
ondernemen.
Het is aangetoond dat het mogelijk moet zijn om o.a.
 algemene verkiezingen binnen 4 maanden te houden;
 de kosten van de verkiezingen te drukken naar het algemeen gemiddelde als
elders in de wereld. Het was de CSU-Coordinator die tijdens het seminar
onthulde dat de Verkiezingen 2000 de duurste verkiezingen in de wereld waren.
Dit komt doordat er teveel zaken en projecten rondom de verkiezingen worden
gerealiseerd die zijdelings met de verkiezingen hebben te maken, zoals
straatnaamgeving, ID-project, meubilair, kantoorequipment, etc. Ook
voorgaande verkiezingen zijn de duurste ter wereld geweest. En daar kan de
regering een eind maken door serieus aandacht te geven aan de aanbevelingen
van het seminar. Onnodig was het om te speculeren als zouden er sprake zijn
van onregelmatigheden. Hoe te rijmen met de besparing van US$ (Euro) van
250.000, terwijl alle geleverde goederen, w.o. dure apparatuur in eigendom van
de Staat zullen toevallen.
 prioriteiten te stellen aan de versterking van de democratie gerelateerde
projecten als sound governance.
Het UNDP Post – electoral project: “ Strengthening
Administration, Democracy and Governance in Suriname

of

the

Election

Met de voorbereiding van dit projectdocument door de UNDP is uitvoering gegeven
aan de wens van EU, OAS, UNDP, de regering en de overige participanten van het
Verkiezingsseminar om de gedane aanbevelingen projectmatig aan te pakken.
Dit document beschrijft een scala van relevante activiteiten met betrekking tot de
updating van de kiezerslijsten, versterking van de verkiezingsadministratie, opzetten
van trainingsprogramma’s, evalueren en herzien van de kiesregeling, research,
archiefwezen, democratie, good governance, uitwisseling van ervaring met
internationale organisaties, vestiging van programma’s voor burgerparticipatie
(vrouwen, jeugd), seminars voor parlementariërs en beleidsmakers, etc.
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De activiteiten zijn vervat in een vijfjaren plan. Werkplan, Time Line, begroting en
projectvorm zijn uitgewerkt.
Dit projectdocument is gefinancierd door de UNDP uit de restantfondsen van het
UNDP-verkiezingsproject.
Voor de samenstelling was door de UNDP een internationale consultant, Mr, Alex
Margach ingehuurd en een 2-tal locale deskundigen respectievelijk op het gebied van
verkiezingen en (good) sound governance.
Het ligt in de bedoeling dat de heer Hans Geiser van de UNDP samen met de regering
in onderhandeling treedt met de EU om – zoals eerder mondeling afgesproken – het
resterend bedrag van de EU-verkiezingsbijdrage, het bedrag groot ongeveer Euro
250.000 te bestemmen voor de financiering van dit project.
De UNDP vertegenwoordiger zal dit project nog officieel aan de Minister van
Binnenlandse Zaken c.q. de regering aanbieden en de implementatie daarvan
bespreken.
De Verkiezingen uit een andere bril bekeken: “Kies keurig en klaar voor
verkiezingen” . “Media en Verkiezingen”, een beschouwing gepubliceerd door Joop
Vernooij.
Slotopmerkingen
1. Uit het bovenstaande blijkt dat vele zaken ‘projectmatig’ op basis van
projectdocumenten met duidelijk omschreven doelen en resultaten naar
geldende standaarden zijn aangepakt. Dit verslag en alle daarin vermelde
project –en andere documenten zijn per begeleidiend schrijven van de CSU d.d.
14 september 2000 aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Mw. Urmila
Sewnundun-Joella, aangeboden.
2. De volgende verkiezingsprojecten zijn nog steeds actueel:
a) het EU-project, omdat lopende transacties, inventarisatie van de
geleverde goederen, overdracht van de goederen, financiële verslagen en
bestemming van de saldi nog moeten plaatsvinden, waarvoor volgens de
projectvoorwaarden een periode van een jaar na afloop van de
verkiezingen als limiet is gesteld (25 mei 2001);
b) het UNDP-project om dezelfde redenen als bij 2a;
c) het OAS-project, omdat de geschonken goederen nog moeten worden
geïnventariseerd en overgedragen;
3. De afwikkeling van de bij punt 2 genoemde zaken worden nog steeds door TCVV
gecoördineerd, waarover de Minister van Binnenlandse Zaken middels ‘Progress
Report” op de hoogte zal worden gehouden. Hierbij zij aangetekend dat alle
financiële transacties bij de uitvoering van genoemde projecten via de UNDP en
de Financiële Commissie zijn gelopen en niet via de TCVV of CSU.
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4. Aan de President van de Republiek Suriname is het voorstel gedaan:
a) de bij het Presidentieel Besluit d.d. 18 februari 2000, No. 004/2000
ingestelde CSU’s : Media & Civic Education, “Levering van goederen en
diensten” en OKB-Counterpartteam, per 1 juli 2000 en de Algemene
Common Service Unit per 1 oktober 2000 onder dankzegging te
ontbinden.
b) de renumeratie van de voorzitter en de leden van de TCVV, zoals
naderhand wegens taakverzwaring was verhoogd bij Presidentieel Besluit
per 1 september 2000 terug te brengen op het initiële niveau, omdat
werkload aanmerkelijk is verminderd, dan wel te besluiten zoals het de
President redelijk voorkomt.
De ondergetekende blijft steeds bereid nadere toelichting op het bovenstaande te
geven en zijn bijdrage te leveren aan de implementatie van – vooral – de post –
electorale projecten.
Paramaribo, 14 september 2000
Coördinator Common Service Unit (CSU)
Organisatie Verkiezingen 2000,
MR. B. AHMADALI
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