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Minister Blok na pilot: woningcorporaties gaan
door met SBR
Op 31 augustus vond een slotbijeenkomst plaats van de succesvol verlopen pilot waarbij
woningcorporaties met behulp van SBR (Standard Business Reporting) hun jaarverslag digitaal
aanleverden aan CorpoData.
Tijdens de pilot is tevens een Nederlandse primeur gerealiseerd. Voor het eerst is een digitaal jaarverslag met een
digitale accountantsverklaring aangeleverd. De accountantsverklaring werd hierbij voorzien van een digitale
handtekening door de controlerend accountant.
Tijdens de bijeenkomst sprak de minister in het bijzijn van bij de pilot betrokken corporaties, accountants en
softwareleveranciers lovende woorden over SBR. De SBR-methode draagt bij aan een betere verantwoording, waarbij
transparant is hoe het jaarverslag tot stand komt. Het zorgt tevens voor betere kennis en informatie, zodat
woningcorporaties op basis van dezelfde gegevens van elkaar kunnen leren en kunnen vergelijken. Het gebruik van
SBR leidt tot lagere lasten, waarbij de huidige zeer arbeidsintensieve werkwijze kan worden verlaten.
Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat BZK doorgaat op de ingeslagen weg en dat het de ambitie is de
aanlevering van dVi en dPi-informatie met behulp van SBR mogelijk te maken. Er volgt nu een evaluatie van de pilot en
op basis daarvan wordt met betrokken partijen een aanpak opgesteld voor de toekomst.
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Deloitte levert bewijs voor fraude door medewerkster
woningcorporatie
Een gokverslaafde medewerkster van de nanciële administratie van de
Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is veroordeeld tot een taakstraf
van 240 uur en een... 

NIEUWS
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Aedes: kleine wijzigingen in Accountantsprotocol
woningcorporaties
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het concept accountantsprotocol
woningcorporaties voor verslagjaar 2020 gepubliceerd. Vereniging van
woningcorporaties... 
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'Halvering verhuurderheffing levert economische
groei op'
Een halvering van de afdracht die de woningcorporaties aan de overheid
moeten doen, zou de economie tussen 2022 en 2025 met 5 miljard euro doen
groeien. Ook kunnen... 
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Woningcorporaties klagen over oplopen
administratieve lasten
Woningcorporaties zijn de laatste jaren steeds meer geld kwijt aan
administratieve lasten. Volgens corporatiekoepel Aedes bedragen de lasten al
ruim een derde meer... 
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'Verhoging overdrachtsbelasting kost
pensioenfondsen miljarden'
Een verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers gaat
pensioenfondsen en wooncorporaties miljarden euro's kosten. 

