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Sector sluit aan bij SBR  
Met deze nieuwsbrief houdt SBR-wonen u op de hoogte van de ontwikkelingen 

rondom het verbeteren van de informatievoorziening binnen de corporatiesector.  

In dit eerste nummer leest u over het convenant dat hiervoor tussen vier 

sectorpartijen is afgesloten. Hoe en wie bij de uitvoering ervan is betrokken en wat 

het convenant voor u als corporatie betekent; onder meer vervanging van 

CorpoData. Ook vindt u informatie hoe u zich voor informatiebijeenkomsten in de 

regio en voor deze nieuwsbrief kunt aanmelden.  

Een convenant voor de sector 
Eind 2017 ondertekenden Aedes vereniging van woningcorporaties, het ministerie van BZK, de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) het 

Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Met het convenant 

willen de vier partijen de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van de informatie 

verbeteren.  

Zij willen dit bereiken door aan te sluiten bij Standard Business Reporting (SBR) en stapsgewijs 

in vijf jaar toe te werken naar het volledig geautomatiseerd uitwisselen van informatie. Door 

het afstemmen van nut en noodzaak van de informatie, moet de gegevensuitvraag de 

komende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar verminderen.  

Invoering in stappen 
De aansluiting op SBR en de overgang naar het 

geautomatiseerd uitwisselen van informatie gaat 

stapsgewijs. Hierdoor heeft u als corporatie, 

maar hebben ook softwareleveranciers en 

accountants, de tijd zich voor te bereiden. Vanaf 

het najaar van 2018 vervangt een SBR-portaal, 

voor de handmatige invoer van gegevens, het 

huidige CorpoData systeem. Vanaf 2020 kunnen 

corporaties, die er klaar voor zijn, gegevens 

system-to-system aanleveren.  

Veranderingen 2018: invoer dPi via SBR-portaal  
De invoer van de gegevens voor de dPi 2018 doet u handmatig, zoals u gewend bent. Wèl via 

een SBR-portaal; CorpoData komt hiermee te vervallen. Om toegang te krijgen tot het SBR-

portaal maakt u gebruik van eHerkenning, dat is misschien nieuw voor u. Met eHerkenning 

kunt u zich online identificeren om gegevens met opvragende partijen uit te wisselen. 

 

Voordat het SBR-portaal in het najaar van 2018 live gaat, testen een aantal corporaties het 

nieuwe portaal. Hoe dat gebeurt, daarover leest u meer in een volgende nieuwsbrief. Ook in 

2018 kunt u tijdens de invoerperiode met uw vragen terecht bij een helpdesk.  
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INFORMATIE   

Zie: www.sbr-wonen.nl 

CONTACT 
Vragen? Mail naar  

info@sbr-wonen.nl 

COLOFON 
Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van SBR-wonen.  

SBR-wonen, een samen-

werking van Aedes, BZK, Aw 

en WSW, werkt aan de 

verbetering van de 

informatievoorziening in de 

corporatiesector.   

 

 

 

 

http://woningwet2015.nl/nieuws/informatie-uitwisseling-corporatiesector-beter-en-makkelijker
http://www.sbr-wonen.nl/
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Bijeenkomsten voor corporaties in de regio  
Om u te informeren over alle wijzigingen die op uw pad komen en om te horen wat uw vragen 

en uitdagingen zijn, organiseert SBR-wonen in juni 12 bijeenkomsten in de regio. Een 

bijeenkomst duurt zo’n 1,5 uur en is voor managers die verantwoordelijk zijn voor het 

aanleveren van prognose- en verantwoordingsinformatie.  

Meer over de informatiebijeenkomsten en hoe u zich kunt opgeven leest u op de site van SBR-

wonen.  

 

Wie zijn bij de uitvoering van het convenant betrokken?  
SBR-wonen, een samenwerkingsverband van Aedes, BZK, Aw en WSW, is de organisatie die 

uitvoering geeft aan het convenant. We zorgen voor de realisatie van een moderne 

infrastructuur en een gemeenschappelijke taal voor de informatie-uitwisseling, gebaseerd op 

SBR. We staan corporaties en uitvragende partijen met kennis en kunde bij, bij het aanpassen 

van hun systemen. Voor de realisatie van de ICT-voorzieningen (waaronder het portaal) 

werken we samen met overheidsorganisatie Logius.  

 

Waarom aansluiting bij SBR? 
Door aan te sluiten bij SBR kiest de corporatiesector voor een dienstverlening die zich in de 

praktijk al bewijst. We maken gebruik van de (inter)nationale standaarden die door de 

overheid op vele plaatsen wordt gebruikt voor de informatie-uitwisseling tussen overheden 

en/of het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat uniformering omdat de overheid ook bij andere 

informatie-aanlevering van dezelfde standaarden gebruik maakt. Zoals bijvoorbeeld de digitale 

aanlevering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel of belastingaangiften van 

ondernemers. 

 

 
 

Aanmelden voor 

deze nieuwsbrief? 

Wilt u ook de volgende 

SBR-wonen Nieuws 

ontvangen? Meld u dan 

aan via onze site SBR-

wonen 

 

https://sbr-wonen.nl/wie-zijn-we/informatiebijeenkomsten/
https://sbr-wonen.nl/wie-zijn-we/informatiebijeenkomsten/
https://sbr-wonen.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://sbr-wonen.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

