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Essentiële gegevens uit het sociaal onderzoek 

Het sociaal verslag is een document waarin de 

belangrijke bevindingen worden vermeld die 

door de maatschappelijk werker tijdens het 

sociaal onderzoek over een cliënt zijn verzameld. 

Een sociaal verslag wordt door de 

maatschappelijk werker afgesloten met een 

concreet voorstel tot beslissing. Het verslag 

bundelt zo alle noodzakelijke informatie opdat de 

leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst een beslissing kunnen nemen.  

Het sociaal verslag maakt deel uit van het sociaal 

dossier. Dit bevat daarnaast ook volgende 

documenten: de ontvangstbevestiging, het 

aanvraagdocument, alle bewijsstukken ter 

rechtvaardiging van de verkregen steun en de 

beslissingsbrieven. Een dossier kan de vorm 

aannemen van een papieren of een elektronisch 

dossier. 

 

Voor wie? 

Het sociaal verslag is bedoeld voor: 

 het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

dat de beslissingen neemt; 

 de cliënt die het sociaal verslag mag nalezen; 

 de andere maatschappelijk werkers en het 

diensthoofd van de sociale dienst; 

 de inspectiedienst van de POD 

Maatschappelijke Integratie die toeziet op 

de correcte toepassing van de wetgeving;  

 de arbeidsrechtbank bij wie de cliënt terecht 

kan indien hij niet akkoord is met de 

genomen beslissing of indien er geen 

beslissing werd genomen binnen de bij wet 

vastgelegde termijn. 

 

 

Inhoud 

Elementen die in een sociaal verslag niet mogen 

ontbreken, zijn: 

 registratienummer 

 datum aanvraag 

 identificatiegegevens 

 bestaansmiddelen 

 beknopte omschrijving van de 

levensomstandigheden die een invloed 

hebben op de behoeftigheid 

 huisbezoek (datum, rechtvaardiging 

indien niet doorgegaan, kort verslag) 

 vermelding i.v.m. uitputten van rechten 

 data waarop gegevensstromen werden 

geconsulteerd en de stromen die werden 

geconsulteerd  

 korte omschrijving van doelen en 

opvolging doelen in GPMI (binnen de drie 

maanden na toekenning leefloon) 

 voorstel tot beslissing 

 naam en de handtekening van de 

maatschappelijk werker 

 datum van opmaak 

 

 

Je vindt een modelformulier voor 

een sociaal verslag op de website 

van CEBUD. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/4ab716_cebc759069404d43811868f319496f4e.docx?dn=Model%20sociaal%20verslag_CEBUD%20Thomas%20More.
https://docs.wixstatic.com/ugd/4ab716_cebc759069404d43811868f319496f4e.docx?dn=Model%20sociaal%20verslag_CEBUD%20Thomas%20More.

