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HET PROGRAMMA

CONGRES WMANL 2022
MAANDAG 12 DECEMBER, 12.30  17.30 UUR
JAARBEURS, JAARBEURSPLEIN 6, UTRECHTWij nodigen u van harte uit! WMANL* organiseert 

een congres met het thema: ‘Verduurzaming van 
VvE’s; knelpunten en oplossingen’.

Na ontvangst met een broodje en een drankje om 1215 uur zullen
verschillende experts de knelpunten en oplossingen in regelgeving 
voor verduurzaming van VvE's behandelen aan de hand van 
interactieve presentaties. 

Het congres is bedoeld voor VvE professionals die actief betrokken
zijn bij het oplossen van verduurzamingsvraagstukken rond VvE's. 
Wij nodigen u van harte uit om aan het congres deel te nemen. Wij nodigen u van harte uit om aan het congres deel te nemen. 
Deelname is kosteloos. Voor het bijwonen van de bijeenkomst 
worden er drie studiepunten toegekend door KNB, SOMN en NOVA. 
Gecertificeerde beheerders ontvangen voor deelname PE-punten 
van het PCVB.  

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland

*WMANL is de Werkgoep Modernisering Appartementsrecht Nederland. 
De werkgroep bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit verschillende 
disciplines en rapporteert aan met ministerie van BZK. De adviezen van 
WMANL zijn te vinden op www.wmanl.nl

Inloop  Ontvangst met lunch
Openingswoord 
De verduurzamingsopgaven voor VvE’s; 
wat staat ons te wachten? door 
dagvoorzitter Richard de Laat 
Lezing van ‘Energiecommissaris’ 
Ruud KoornstraRuud Koornstra
Pauze
Themasessie: ‘Laadpalen en zonnepanelen’
door Claudia Siewers
Themasessie: ‘Doorwerking energieplafond’
door Kees Oomen en René Brinkhuijsen
Pauze
Themasessie: Themasessie: ‘Warmtenetten’ door 
Laetitia Ouillet 
Dankwoord en afronding
Borrel en afsluiting
Einde

12.15 uur
13.00 uur

13.30 uur

14.15 uur
14.30 uur

15.10 uur

15.45 uur15.45 uur
16.00 uur

16.30 uur
16.45 uur
1730 uur

U bent van harte welkom op dit  GRATIS  congres, 
schrijf u direct in via www.vvebelang.nl/congres. 
Na inschrijving ontvangt u de bevestiging en de 
routebeschrijving per e-mail.

Vragen? Bel 0162 469 120 of mail info@vvebelang.nl
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