
 

 
Registro Civil y Censo  
 

Hefe di Registro Civil y Censo ta participa cu conforme articulo 3 jo. 33 di nos Ordenansa Electoral 

e cierre di e Registro di Votado a tuma luga diaranson 5 juli 2017. 

Solamente personanan cu ta aparece den e Registro di Populacion ariba dicho fecha, cu tin 

nacionalidad HULANDES y dia di eleccion tin 18 aña pariba, por participa na e eleccion dia 22 

september 2017. E Registro di Votado a cera cu un total di 70.751 votado. 

 

Segun articulo 11 di nos Ordenansa Electoral tur persona cu no ta aparece den e lista aki tin derecho 

di haci peticion dentro di 5 dia despues di e cierre di e Registro di Votado na Corte di Prome 

Instancia di Aruba pa añadi of drecha e Registro di Votado, si nan no ta di acuerdo cu nan no ta 

aparece den e registro aki of si e datosnan den e registro aki no ta correcto. Pa e eleccion di dia 22 

september 2017, e ultimo dia pa entrega un peticion na Corte lo ta dialuna 10 di juli 2017. Na 

oficina di Censo tin e formulario stipula pa ley disponibel. Tambe por haya e formulario aki riba 

www.censo.aw/main/verkiezingen-2017 na ‘kiezersregister’. Primi ‘formulier verzoek verbetering 

kiezersregister’. 
 

Pa averigua si bo nomber ta aparece den e Registro di Votado: 

 bay riba http://censo.aw/stemcheck/ 

 yena bo ID-number (ehempel: 74.12.30.40, cu ta consiste di e aña cu bo a nace JJ, e luna MM, 

e dia DD y e ultimo 2 cifra patras riba bo cedula NN) 

 primi “check” y bo fam, nomber, fecha di nacemento y lugar na unda bo ta vota lo aparece.  

Esey ta nifica cu bo tin derecho di voto y ta aparece den e Registro di Votado pa Eleccion 2017. 

E Registro di Votado tambe ta accesibel na Oficina di Registro Civil y Censo. 

 

Ta recorda tur esnan cu no tin un identificacion valido pa pidi esey na tempo. Por haci cita pa 

paspoort y/of ID via www.censo.aw (banda rechts di e homepage, primi ‘maak een afspraak’). 

Corda cu e ta dura dos siman pa procesa un paspoort. E cedula di identidad si ta keda cla di biaha. 

Pa mas informacion tocante paspoort y cedula, bishita nos website www.censo.aw.  

 

      

B E K E N D M A K I N G 

 

Het Hoofd Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) maakt hierbij bekend dat 

ingevolge artikel 3 jo. 33 Kiesverordening de sluiting van het Kiezersregister op woensdag 5 juli 

2017 heeft plaatsgevonden. 

Alleen diegenen die op genoemde datum in het bevolkingsregister staan ingeschreven, de 

Nederlandse nationaliteit bezitten en die op de dag der stemming op 22 september 2017, de leeftijd 

van 18 jaar hebben bereikt, mogen aan de stemming deelnemen. Het kiezersregister is gesloten met 

70.751 kiesgerechtigden. 

Op grond van artikel 11 van de Kiesverordening is eenieder bevoegd om binnen vijf dagen na de 

sluiting van het Kiezersregister bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba aanvulling of 

verbetering van het Kiezersregister te verzoeken op grond dat hij niet of niet behoorlijk in dit 

register is opgenomen. Voor de Verkiezingen 2017 geldt dat het bezwaar uiterlijk maandag 10 juli 

2017 bij het Gerecht in Eerste Aanleg kan worden ingediend. Bij de DBSB is hiervoor het wettelijk 
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voorgeschreven formulier beschikbaar. U kunt dit formulier ook downloaden via 

www.censo.aw/main/verkiezingen-2017 onder ‘kiezersregister’. Klik vervolgens op ‘Formulier 

verzoek verbetering kiezersregister’. 

 

Om na te gaan of uw naam voorkomt in het Kiezersregister: 

 ga naar http://censo.aw/stemcheck/ 

 vul uw ID-nummer in (voorbeeld: 74.12.30.40 bestaande uit geboortejaar JJ, maand MM, dag 

DD en het laatste nummer NN).  

 klik op “check” en uw achternaam, voornaam, geboortedatum en het stembureau waar u dient 

te stemmen verschijnen in het vakje. Dit betekent dat u kiesgerechtigde bent en dat u in het 

kiezersregister van 2017 voorkomt.  

Het kiezersregister is ook voor inzage beschikbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en 

Bevolkingsregister.  

 

Personen die niet over een geldig identificatiemiddel beschikken, dienen dit tijdig aan te vragen. U 

kunt een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort en/of ID via www.censo.aw (op de 

rechterzijde homepage, klik op ‘maak een afspraak’). Denk eraan dat het proces van aanvraag tot 

afgifte van een paspoort 2 weken duurt. Een identiteitsbewijs is wel direct beschikbaar. Bezoek 

onze website www.censo.aw voor meer informatie over het paspoort en identiteitsbewijs. 
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