
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 619
van MERCEDES VAN VOLCEM
datum: 18 juni 2021

aan MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)  -  Lopende dossiers

Omtrent de lopende dossiers bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen heb ik 
volgende vragen.

1. Kan de minister meedelen hoeveel dossiers er per huisvestingsmaatschappij 
hangende zijn bij het VSMSW, meer bepaald welke reeds zijn goedgekeurd en 
waarvan de financiering rond is, welke in aanbesteding zijn en welke er in aanvraag 
zijn?

2. Hoeveel woningen staan op stapel per jaar tijdens de huidige legislatuur?

 



MATTHIAS DIEPENDAELE 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD
op vraag nr. 619 van 18 juni 2021
van MERCEDES VAN VOLCEM

1. Wat de dossiers betreft die hangende zijn, beschikt de VMSW enkel over gegevens van 
dossiers waarvan de financiering rond is, en welke zijn opgenomen op de meerjaren- of 
kortetermijnplanning. De VMSW beschikt niet over cijfers van dossiers die in 
aanbesteding zijn of dossiers die in aanvraag zijn. In de bijlage 1 vindt u een lijst per 
SHM met het aantal dossiers dat opgenomen is op de meerjaren- en 
kortetermijnplanning en het aantal dat toegewezen is op het jaarbudget maar nog niet 
opgeleverd.

2. Uit de bijlage 2 kan worden afgeleid dat er tijdens deze legislatuur tot op heden nog 
5.496 nieuwe woningen op stapel staan en voor 14.985 woningen er een renovatie of 
vervangingsbouw gepland is. Dat is de som van de woningen die op de meerjaren- en 
kortetermijnplanning staan. Aan de ene kant is het niet zeker dat al deze projecten 
effectief nog deze legislatuur zullen worden gerealiseerd. Aan de andere kant kunnen 
er ook nog projecten worden toegevoegd aan deze lijst zoals o.a. CBO-projecten of 
aankopen goede woningen.

BIJLAGEN

1. Geprogrammeerde projecten en projecten toegewezen op het jaarbudget
2. Actuele lijst van de meerjaren- en kortetermijnplanning

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=12907
http://www.vlaamsparlement.be/link?id=12908

