
Tijd voor keuzes
 Houdbaarheid van de  

Nederlandse (huur)woningmarkt
Als economen, onderzoekers, fiscalisten en andere wetenschappers het ergens over eens 
zijn, dan is het wel dat de huur- en koopmarkt in Nederland hopeloos vastgelopen zijn. 
Zelfs onder alle betrokken marktspelers en politici, van links tot rechts, is die opvatting 
over de woningmarkt gemeengoed geworden. In de afgelopen regeringsperiode van Balke-
nende IV is echter niet gezocht naar een oplossing. Sterker nog, het onderwerp ‘woning-
markt’ is geboycot. Recentelijk, als gevolg van de formatie van een nieuwe regering in 
combinatie met de economische crisis, brede heroverwegingen en aanstaande bezuinigings-
maatregelen, is de discussie over de woningmarkt nieuw leven ingeblazen.

Het accent van dit symposium zal liggen op de huurwoningmarkt en oplossingsrichtingen 
formuleren om te komen tot een beter functionerende huurmarkt. Onderwerpen als de 
toenemende druk vanuit nationale en Europese wet- en regelgeving op woningcorporaties, 
kansen voor het middeldure segment, doorstroming binnen en tussen de verschillende 
segmenten en de rol van de overheid komen aan bod.

Hoe de structuur van de Nederlandse woningmarkt er over een aantal jaar uitziet, is on-
duidelijk. Maar dat deze veranderd zal zijn, lijkt zeker. Tijdens het negentiende symposium 
wordt de rol van de verschillende actoren tegen het licht van de actualiteit gehouden.  
De sprekers zullen vanuit hun eigen specialisatie een visie geven op deze ontwikkelingen.

Het VOGON-symposium wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door:

Programma

13.30 - 14.00 uur Ontvangst en koffie 

14.00 - 14.10 uur	 Welkomstwoord	en	inleiding	door	dagvoorzitter
	 	 Prof. dr. P. van Gool FRICS, professor Real Estate Economics (UvA en
  Amsterdam School of Real Estate), Managing Director Real Estate SPF  
  Beheer

14.10 - 14.25 uur	 Uitreiking	VOGON	PropertyNL	Research	Award

	 	 Beschouwing	op	de	Nederlandse	(huur)woningmarkt
14.25 - 14.50 uur	 Prof. dr. J.B.S. Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt Universiteit van
  Amsterdam en verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate

14.50 - 15.15 uur	 Hervorming	van	het	Nederlandse	woonbeleid
	 	 Dr. G. Romijn, programmaleider wonen, mobiliteit en infrastructuur 
  Centraal Planbureau

15.15 - 15.35 uur	 Pauze

15.35 - 16.00 uur	 Bijzondere	positie	van	woningcorporaties
	 	 Mr. A. Vlak, Lector maatschappelijk vastgoed Hogeschool Rotterdam

16.00 - 16.25 uur	 Middelduur	huursegment	en	de	rol	van	institutionele	investeerders
	 	 Drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN

16.25 - 17.00 uur	 Opportunity	debate

17.00 - 18.00 uur	 Afsluiting	en	borrel

Algemene informatie

Datum Vrijdag 12 november 2010 – 13.30-18.00 uur
Locatie NH Barbizon Palace, Sint Olofskapel, 
 Prins Hendrikkade 59-72, Amsterdam, Telefoon (020) 556 45 64
Kosten Voor VOGON-leden bedragen de deelnamekosten ¤ 100. 
 Niet-leden betalen ¤ 175.

Inschrijving
U kunt zich aanmelden voor het symposium door het bijgevoegde inschrijfformulier  
ingevuld terug te sturen. 
Na aanmelding ontvangt u een rekening alsmede een routebeschrijving. Voor nadere 
inlichtingen kunt u zich wenden tot Ciska Damen, telefoon (020) 668 11 29.

Inschrijfkaart
Ja, ik schrijf mij in voor het VOGON-symposium Tijd voor keuzes, houdbaarheid van de 
Nederlandse (huur)woningmarkt op Vrijdag 12 november 2010 in het NH Barbizon Palace te 
Amsterdam

Naam & voorletters .............................................................................................................................................................m / v
Functie  .....................................................................................................................................................................................................
Organisatie  ............................................................................................................................................................................................
Adres  ......................................................................................................................................................................................................... 
Postcode & plaats  ............................................................................................................................................................................
Telefoon .................................................................................................................................................................................................... 
Fax  .............................................................................................................................................................................................................. 
E-mail ......................................................................................................................................................................................................... 
VOGON-lid: ja/nee
Aanwezig bij Algemene Ledenvergadering (aanvang 12.30 uur): ja / nee

Het bedrag zal worden voldaan na ontvangst van de factuur. Kosteloze annulering kan tot 
uiterlijk 2 dagen voor aanvang symposium.

Factuuradres (alleen als dit afwijkt van bovenstaand adres)
Adres  .........................................................................................................................................................................................................
Postcode & plaats  ............................................................................................................................................................................

Datum  .......................................................................................................................................................................................................

Handtekening  ......................................................................................................................................................................................

Stuur deze kaart ingevuld retour of fax deze naar nummer (020) 668 03 61.
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Negentiende VOGON-symposium
Vrijdag 12 november 2010

NH Barbizon Palace Amsterdam

Achtergrond en doelstellingen van de VOGON

Het	onroerend	goed	onderzoek	in	Nederland	heeft	zich,	in	navolging	van	de	Verenigde	
Staten	en	het	Verenigd	Koninkrijk,	de	laatste	jaren	sterk	ontwikkeld.	Er	komt	steeds	meer	
goede	data	beschikbaar	om	diepgaand	onderzoek	te	doen	en	het	aantal	onderzoekers	dat	
zich	met	onroerend	goed	bezig	houdt	groeit	gestaag.	Dat	geldt	ook	voor	de	vertegenwoor-
diging	van	Nederlandse	onderzoekers	bij	buitenlandse	congressen	en	in	de	internationale	
literatuur.

Om	de	uitwisseling	van	informatie	en	onderzoeksresultaten	en	de	contacten	tussen	
onderzoekers	te	bevorderen	is	in	1991,	mede	op	initiatief	van	de	SBV	(de	huidige	ASRE),	
de	Vereniging	van	Onroerend	Goed	Onderzoekers	Nederland	(VOGON)	opgericht,	naar	het	
voorbeeld	van	The	Society	of	Property	Researchers	in	het	Verenigd	Koninkrijk.

De	hoofddoelstellingen	van	de	vereniging	zijn	verbreding	en	verdieping	van	kennis	op	het	
gebied	van	economische	analyse	van	onroerend	goed	en	stimulering	en	verbetering	van	
het	onroerend	goed	onderzoek.	Hierbij	ligt	de	nadruk	op	commercieel	onroerend	goed.	
Lidmaatschap	van	de	VOGON

Voor	lidmaatschap	komen	in	aanmerking:	onroerend	goed	professionals	uit	binnen-	en	
buitenland,	die	affiniteit	hebben	met	onderzoek	en	beschikken	over	de	nodige	werkerva-
ring	op	dit	terrein.	Te	denken	valt	aan	vastgoedmensen	verbonden	aan	universiteiten,	be-
leggings-	en	financiële	instellingen,	projectontwikkelaars,	onderzoeksbureaus,	makelaars	
en	de	overheid.	Bij	de	VOGON	staan	kennisuitwisseling	en	discussie	voorop.	Van	de	leden	
wordt	daarom	een	actieve	inbreng	verwacht	in	de	vorm	van	korte	presentaties,	publica-
ties	en	inbreng	in	discussies.

De	contributie	voor	het	jaar	2009-2010	bedraagt	€	140.	Aanvraagformulieren	zijn	verkrijg-
baar	bij	het	secretariaat	van	de	VOGON	(Ciska	Damen,	telefoon:	020-6681129,	fax:	020-
6680361,	e-mail:	c.damen@asre.uva.nl.

www.vogon.nl
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