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Sociale huisvesting  -  Aanpasbaar en aangepast gebouwde woningen 

 

Op 6 februari 2017 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 364) betreffende aanpasbaar en 

aangepast gebouwde woningen binnen de sociale huisvesting. In het antwoord van de 

minister kreeg ik cijfers voor de periode 2012-2016. 

 

Over het aantal mensen die wachtten op een aangepaste woning waren toen geen cijfers 

beschikbaar. Ook over de sociale verhuurkantoren (SVK’s) waren niet alle gegevens 

beschikbaar. De minister deelde ook het volgende mee in haar antwoord: “De SVK’s 

moeten dit gegeven niet registreren waardoor er geen globaal zicht is op het aantal 

aangepaste woningen binnen hun globaal patrimonium.”  

 

1. Kan de minister een overzicht geven van het percentage en aantal 

aanpasbare/aangepaste wooneenheden gerealiseerd in de periode 2017, per sociale 

huisvestingsmaatschappij (SHM)? 

2. Kan de minister een overzicht geven van het percentage en aantal 

aanpasbare/aangepaste wooneenheden gerealiseerd in de periode 2017, per 

gemeente? 

3. Heeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ondertussen zicht op 

hoeveel mensen wachten specifiek op een aangepaste woning bij een SHM? Hoeveel 

mensen deden een aanvraag om van hun huidige woning naar een aangepaste woning 

te verhuizen en kunnen hier (nog) niet terecht? Graag een evolutie over de voorbije 

jaren, per SHM. 

4. Wordt er gewerkt aan een registratie van het aantal aangepaste woningen binnen het 

globaal patrimonium van de SVK’s, zodat ook hier een zicht op het aantal 

aangepaste/aanpasbare woningen mogelijk wordt? Indien beschikbaar, kan de 

minister een overzicht geven per provincie? 

 

 

 

 

 

 



LIESBETH HOMANS 

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 

INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 416 van 27 april 2018 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. Als bijlage 1 vindt u een overzicht per sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) van de 

sociale huurwoningen gerealiseerd (opgeleverd) in 2017 met het aantal en het 

percentage woningen die aangepast of aanpasbaar zijn. In 2017 was 1 op de 5 nieuwe 

sociale huurwoningen aangepast of aanpasbaar. 

 

Bij de VMSW wordt bij het invoeren van de projectgegevens in de databank en bij het 

opstellen van de FS3-tabel geen onderscheid gemaakt tussen aanpasbaar en 

aangepast bouwen waardoor enkel gegevens voor beide groepen samen beschikbaar 

zijn. 

 

2. Als bijlage 2 vindt u hetzelfde overzicht per gemeente. 

 

3-4. Hierover zijn geen gegevens beschikbaar bij de VMSW. Het aantal aangepaste 

woningen binnen het patrimonium van de SHM’s en SVK’s wordt momenteel niet 

geregistreerd bij VMSW. Mijn administratie zal in overleg met de sector nagaan of een 

registratie van de aangepaste woningen door de SHM’s en SVK’s werkbaar is. 

 

BIJLAGEN 

 

1. Aangepaste woningen per SHM 

2. Aangepaste woningen per gemeente 

 


