
 

 

Persbericht 
Project Implementation Unit (PIU)  

Social Beneficiary Program- het Sociaal Programma van de Overheid 

Start Registratie Campagne koopkrachtversterking 

 

Op dinsdag 31 januari j.l. heeft de lancering van het Sociaal Programma van de Regering Santokhi-Brunswijk 

plaatsgevonden op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Via het Sociaal programma 

worden zeven goederen en diensten gesubsidieerd te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, 

transport en medicamenten.  

Het registratieproces voor deze koopkracht versterking van het Sociaal Programma van de Overheid begint op 

maandag 27 februari 2023. Dit zal fysiek om 09.00 uur plaatsvinden in PARAMARIBO. Behalve de fysieke 

registratie, zal landelijk de online registratie ook op maandag 27 februari 2023 opstarten. Dit kan via 

https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-volkshuisvesting/request-form/ en geldt voor alle 

districten. 

Huishoudens met een gezinsinkomen van netto SRD 6.000,- of minder komen in aanmerking voor een 

koopkrachtversterking van SRD 1800,- per maand. De uitbetaling van de koopkrachtversterking vindt plaats met 

terugwerkende kracht vanaf januari 2023. 

Mensen van PARAMARIBO die in aanmerking willen komen voor de koopkrachtversterking, kunnen zich 

registreren bij een van de Sozavo wijkkantoren in hun ressort.  

Het registratieproces in de overige districten zal ook zo spoedig mogelijk van start gaan. Dit zal tijdig via alle 

mediakanalen worden bekendgemaakt. 

 

Wie kan koopkrachtversterking aanvragen? 

Vereiste: 

Meerderjarige Surinamer (21 jaar en ouder) 

Wie mag aanvragen? 

Gezinshoofd of alleenstaande persoon met een netto maandinkomen van SRD 6.000 of minder. 

De aanvraag wordt ingediend bij het SoZaVo wijkkantoor in het district waar de aanvrager staat ingeschreven 

in het bevolkingsregister. 

 

Benodigde stukken (documenten) door de aanvrager in te dienen afhankelijk van uw persoonlijke 

omstandigheden 

https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-volkshuisvesting/request-form/


 

 

DE BASIS BENODIGDE STUKKEN DIE IEDEREEN 

MOET MEENEMEN. 

a. Kopie geldige E-ID kaart  
b. Kopie Familieboek 
c. Kopie EBS, SWM-afschrift niet ouder dan 3 

(drie) maanden  

DOELGROEP 1 

 

Bent u AOV-er of Gepensioeneerd, dan brengt u 

ook mee (a+b+c+d) 

d. Kopie Pensioenverklaring niet ouder dan 3 
(drie) maanden  

 

DOELGROEP 2 

Bent u werkloos dan brengt u ook mee (a+b+c+e) e. Kopie Ontslagbrief 

 

DOELGROEP 3 

Heeft u een beperking of bent u chronisch ziek, 

dan brengt u ook mee (a+b+c+f) 

f. Een medische verklaring van de specialist 

 

DOELGROEP 4 

Bent u reeds werkzaam en is uw netto-inkomen 

minder dan SRD6000,- dan neemt u ook mee 

(a+b+c+d of g of h of i) 

g. Kopie Werkgeversverklaring niet ouder dan 3 
(drie) maanden 

h. Kopie Bankafschrift met bewijs van inkomen 
niet ouder dan 3 (drie) maanden 

i. Kopie Salarisstrook niet ouder dan 3 (drie) 
maanden 

DOELGROEP 5  

Indien u de aanvraag voor een ander indient, dan 

neemt u ook mee 

j. Machtigingsbrief (origineel) en de 
bovengenoemde stukken, die van toepassing 
zijn op de begunstigde 

DOELGROEP 6 

Bent u een alleenstaande moeder en vader dan is 

het handig om ook mee te nemen 

k. Kopie Voogdijbeschikking/verklaring BuFaZ en 
de bovengenoemde stukken, die van 
toepassing zijn op uw situatie 

 



 

 

DOELGROEP 7 

Als u reeds Financiële Bijstand voor Mensen met een Beperking krijgt of geregistreerd staat als 

zwakke huishouden, dan hoeft u zich niet te registreren. 

 

De mensen in PARAMARIBO kunnen zich registreren bij de volgende wijkkantoren: 

 

DA Par’bo1: Wijkkantoor 2, 4, 5 + 8 AOV-terrein: Gemenelandsweg 

 

DA Par’bo1: Wijkkantoor 1 + 3 

 

Ananasstraat (Zorg & Hoop) 

DA Par’bo 1: Wijkkantoor 7 Tweekinderenweg (Blauwgrond) 

 

DA Par’bo 1: Wijkkantoor 9 + 16 Wanakoestraat (Welgelegen) 

 

DA Par’bo1: Wijkkantoor 15 Rattan Oemrawsinghstraat (Charlesburg) 

 

DA Par’bo 2: Wijkkantoor 6 + 13 High Riselaan (achter SLM) 

 

DA Par’bo 2: Wijkkantoor 10 + 11 + 14 Stibula (Latour) 

 

DA Par’bo 2: Wijkkantoor 12 Ramnarain Oemrawweg (Livorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARAMARIBO, 25 FEBRUARI 2023 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING 

 


