
Beste leden van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON),  

In de afgelopen 15 jaren is de Real Estate Research Quarterly (RERQ) door de VOGON uitgegeven 
met nauwe betrokkenheid daarbij van de Amsterdam School of Real Estate ASRE en  het blad 
PropertyNL. Om buiten de VOGON liggende redenen wordt de VOGON sinds 2016 geconfronteerd 
met sterk teruglopende inkomsten aan sponsorgelden voor de RERQ.  

Na stopzetting van de sponsoring door de ASRE per 1 januari jl. zal de steun van deze organisatie 
aan andere onderdelen van het uitgaveproces van de RERQ, in de toekomst volop op peil blijven. 
Waarvoor veel dank aan de ASRE.  

Ook de jarenlange betrokkenheid van PropertyNL bij de uitgave van de RERQ kan om bovenvermelde 
reden niet meer op dezelfde voet worden voortgezet. Langdurige en intensieve besprekingen tussen 
de VOGON en PropertyNL over mogelijkheden tot voortzetting van de betrokkenheid van PropertyNL 
en over vooral de uitgavekosten, hebben uiteindelijk niet tot resultaat geleid. Ook 
uiteenlopende ideeën over format, opmaak, doelgroepen en verspreidingsgebied speelden daarbij een 
rol. De VOGON zal daarom per 1 mei 2018 in eigen beheer verdergaan met de uitgave van de 
RERQ.   

Het VOGON bestuur vindt deze afloop buitengewoon jammer. Mede door de inbreng van PropertyNL 
is de RERQ de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een blad van praktisch -wetenschappelijke statuur, 
breed gewaardeerd en uniek binnen de context van Nederlands vastgoedonderzoek. Onze grote 
waardering gaat daarvoor uit naar de directie van PropertyNL en haar medewerkers.  

De uitgave van de RERQ zal voortgezet worden onder verantwoordelijkheid van redactievoorzitter 
Prof. dr. Jan Rouwendal, met dezelfde redactieleden, dezelfde Raad van Advies en met hetzelfde 
redactionele beleid en met dezelfde groep referenten. De online beschikbaarheid van het blad zal, 
eveneens vanaf het tweede kwartaal 2018, via de VOGON site www.vogon.nl verder worden 
uitgebreid tot en met de meeste recente editie. VOGON-leden en sponsors zullen een gedrukte versie 
blijven ontvangen, waaraan wij mogelijk tegelijk een nieuw “gezicht” zullen geven.  

De RERQ zal derhalve m.i.v. de tweede editie van 2018 fysiek en online worden uitgebracht met 
inbreng van andere partijen, waarin vertrouwen hebben als het gaat om de ongestoorde continuïteit 
en gedrevenheid in het uitbrengen van de RERQ, binnen het kader van verantwoorde kosten.  

Dit alles betekent ook dat het aanleveradres van concept-artikelen in de RERQ vanaf maart 
2018 zal worden gewijzigd van vogon@propertynl.com in info@vogon.nl. 

Tot slot. Het bestuur en de redactie van de RERQ hebben tot groot genoegen waargenomen dat er 
onder alle betrokkenen, VOGON leden, redacteuren, referenten en adviseurs, sponsors, auteurs 
en lezers, een grote betrokkenheid bij het tijdschrift bestaat. En de bereidheid om daar, naast het vaak 
drukke dagelijkse werk, veel aandacht aan te besteden. Dat is een uitstekende basis om verder te 
gaan.  
 
Wij willen u allen  graag bedanken voor de geleverde inzet en kijken, samen met u, met vertrouwen uit 
naar een ongestoorde en en geborgde toekomst van de RERQ. Uiteraard zullen wij met volle kracht 
verder werken aan verbetering van de verhouding tussen inkomsten en uitgaven m.b.t. de RERQ. Na 
de stappen die daar al in zijn gezet. Dit, zowel in de vorm van sponsorwerving, heel geleidelijke 
contributieverhoging en dus ook besparing op de uitgavekosten. 
 
Het bestuur staat, via ons secretariaat c.damen@asre.nl, graag open voor het beantwoorden van 
nadere vragen over bovengeschetste ontwikkelingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de VOGON 
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