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Vervanging CorpoData

Geacht bestuur,
Hierbij informeer ik u dat CorpoData per 1 oktober 2018 opgehouden is te
bestaan. De gegevensuitvraag voor de corporatiesector vindt met ingang van de
dPi2018 plaats via het SBR-portaal van SBR-wonen.
Eind 2016, begin 2017 waren er grote problemen met de performance van het
systeem. Deze was niet goed bereikbaar en reeds ingevoerde gegevens raakten
verloren of werden niet goed verwerkt. Naar aanleiding daarvan heeft de Aw een
externe evaluatie uit laten voeren. Belangrijkste conclusie van het rapport was dat
CorpoData technisch verouderd was en vervangen moest worden.
Eind 2017 hebben Aedes, BZK, WSW en Aw het convenant ‘Verbetering
informatievoorziening corporatiessector’ getekend. Doel van het convenant is om
de omvang van de gegevensuitvraag jaarlijks met 10% te reduceren en een nieuw
systeem te ontwikkelen. Daarvoor is aansluiting gezocht bij Standard Business
Report (SBR). Een systeem dat ook elders binnen de Rijksoverheid gebruikt wordt
voor gegevensuitwisseling. Het ketenteam SBR-wonen is verantwoordelijke voor
de uitvoering van het nieuwe systeem en wordt aangestuurd door een stuurgroep
waarin BZK, Aedes, WSW en Aw vertegenwoordigd zijn. Op 24 april heeft de
stuurgroep het besluit genomen de gegevensuitvraag met ingang van dPi2018 op
basis van SBR uit te vragen en niet langer via CorpoData.
SBR-wonen is verantwoordelijk voor de werking van het portaal voor en de
kwaliteit van de gegevensuitvraag. De corporatie is verantwoordelijk voor tijdige
aanlevering en de kwaliteit van de aangeleverde data.
Meer informatie kunt u vinden op sbr-wonen.nl. Vragen over het portaal en dVi/dPi
kunt u mailen naar servicedesk@sbr-wonen.nl.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
namens deze,
DE DIRECTEUR ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES

drs. C. van Nieuwamerongen
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