
 

 

Eisen bouwbesluit 2015 aan isolerende beglazing: de U-waarde eis van 1,65 W/m2K is per 1 januari 2015 ongewijzigd gebleven. Deze eis mag als gemiddelde 
van alle transparante delen van het gebouw beschouwd worden. Normaal gesproken voldoen ramen met HR++ en HR+ beglazing en een standaard houten of 
kunststof kozijn aan de gestelde eis. U-waarde moet dan lager zijn dan 1,65 W/m²K. 

 

 HR++ glas (isolatiewaarde U kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K): bestaat uit 2 ruiten floatglas met een minimale spouw van 13 mm (wij passen meestal  
15 mm toe), de spouw is gevuld met argongas. De ruit is aan de binnenzijde in de spouw voorzien van een dunne metaalcoating; de coating 
weerkaatst de warmtestraling terug de woning in. 
 

 HR++ matglas ook wel genoemd satijnglas/melkglas/gestraald glas (isolatiewaarde U kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K): bestaat uit 2 ruiten floatglas 
met een minimale spouw van 13 mm (wij passen meestal 15 mm toe), de spouw is gevuld met argongas. De ruit is aan de binnenzijde in de spouw 
voorzien van een dunne metaalcoating; de coating weerkaatst de warmtestraling terug de woning in. Eén van de floatglas ruiten is niet doorzichtig 
maar mat. Dit wordt bijvoorbeeld vaak  toegepast in ruiten van een badkamer. U heeft dan wel lichtinval maar je kunt er niet doorheen kijken. 

 

 HR++ glas gelaagd binnenzijde ook wel letselveilig glas genoemd (isolatiewaarde U kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K): bestaat uit 2 ruiten floatglas met 
een minimale spouw van 13 mm (wij passen meestal 15 mm toe), de spouw is gevuld met argongas. De ruit is aan de binnenzijde in de spouw 
voorzien van een dunne metaalcoating; de coating weerkaatst de warmtestraling terug de woning in. De ruit aan de binnenzijde bestaat uit 2 lagen 
glas met een transparante folielaag ertussen. Indien de ruit sneuvelt, is wel het glas kapot maar door de folie komen er minder gevaarlijke scherven 
vrij en blijft de ruit intact. Wordt ook gebruikt om meer windstuwdruk op te vangen (zie hieronder NEN 2608 windbelasting). 

 

 HR++ glas gelaagd 2-zijden ook wel letselveilig glas genoemd (isolatiewaarde U kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K): bestaat uit 2 ruiten floatglas met een 
minimale spouw van 13 mm (wij passen meestal 15 mm toe), de spouw is gevuld met argongas. De ruit is aan de binnenzijde in de spouw voorzien van 
een dunne metaalcoating; de coating weerkaatst de warmtestraling terug de woning in. Zelfde als hier boven beschreven maar dan aan 2 zijden 
letselveilig glas. Wordt ook gebruikt om meer windstuwdruk op te vangen (zie hieronder NEN 2608 windbelasting). 
 



 

 

 HR+ glas trippel (isolatiewaarde U groter dan 1,2 en kleiner of gelijk aan 1,6 W/m²K): bestaat uit 3 ruiten floatglas met 2 maal een spouw van 
maximaal 12 mm gevuld met argongas.  
 

 HR+ glas trippel binnenzijde gelaagd (isolatiewaarde U groter dan 1,2 en kleiner of gelijk aan 1,6 W/m²K): bestaat uit 3 ruiten floatglas met 2 maal 
een spouw van maximaal 12 mm gevuld met argongas. De ruit aan de binnenzijde bestaat uit 2 lagen glas met een transparante folielaag ertussen. 
Indien de ruit sneuvelt, is wel het glas kapot maar door de folie komen er minder gevaarlijke scherven vrij en blijft de ruit intact. Wordt ook gebruikt 
om meer windstuwdruk op te vangen (zie hieronder NEN 2608 windbelasting). 

 

Hoeveel bespaart HR++ glas t.o.v. enkelglas?  

Per m² HR++ glas is de besparing t.o.v. enkelglas ongeveer 23 euro per jaar. Dit is afhankelijk van de huidige energieprijzen en het 
vertrek. Hoe hoger de gasprijs, hoe hoger de besparing. In de woonkamer stookt u waarschijnlijk meer dan in de slaapkamer dus zal de 
besparing in de woonkamer hoger zijn.  

 

U wilt meer energiebesparing?  Vraag een maatwerk offerte aan! 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEN 3569 Veiligheidsbeglazing in gebouwen geeft richtlijnen op het gebied van veiligheid:  

http://www.kenniscentrumglas.nl/media/Gratis%20te%20downloaden%20vaktechn%20doc%20-%20algemeen/NEN35692011downloadversie.pdf 

NEN 3569 is een richtlijn en geen bouwbesluit (het is dus niet verplicht maar het wordt wel aangeraden). Hieronder opmerking van de Rijksoverheid: 

In het Bouwbesluit 2012 zijn geen eisen gesteld ter voorkoming van letsel door glasbreuk (behalve zoals is aangegeven in artikel 7.15 lid 1). De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de 
betrokken partijen en uiteindelijk bij de gebouweigenaar of gebruiker van het gebouw. De norm NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) geeft eisen omtrent (veiligheids)glas, maar 
deze norm wordt niet door het Bouwbesluit aangestuurd en heeft derhalve geen publiekrechtelijke status. Het is dus niet verplicht die norm toe te passen. Het voldoen aan de norm NEN 
3569 kan wel privaatrechtelijk (tussen betrokken partijen) worden afgesproken. 
Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de zorgplicht zoals sinds 1 april 2007 in artikel 1a van de Woningwet is vastgelegd. Uit dit artikel volgt dat de zorgplicht van eigenaar, gebruiker of 
bouwer van een bouwwerk verder gaat dan uitsluitend het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Veiligheidsglas is dus niet verplicht voor een vloerafscheiding. Op de begane grond is er 
in de regel geen vloerafscheiding vereist, dus dan gelden er ook geen speciale sterkteeisen voor bijvoorbeeld puien i.v.m. het doorvallen van personen. 

Belangrijke opmerking is de zorgplicht van de eigenaar dan wel de afnemer! 

Indien het een openbaar gebouw betreft of een woning grenzend aan het trottoir dan zult u dit uit moeten voeren met 2 zijdig gelaagd 
veiligheidsglas. Als er bij een persoon letsel optreedt als gevolg van een val, kunt u aansprakelijk gesteld worden. Het is dan 
aannemelijk dat een rechter beslist in uw nadeel! Omdat wij niet kunnen controleren waar u een en ander toepast is hier een 
verantwoordelijkheid van de eigenaar dan wel de afnemer. 

Plaatst u een kozijn of schuifpui met grote ruiten dan dient u dit uit te voeren met 2 zijdig gelaagd veiligheidsglas.!  

Plaats u een kozijn met een borstwering lager dan 850mm dan zult u dit moeten uitvoeren met minimaal 1 zijdig gelaagd 
veiligheidsglas aan de binnenzijde.! 

 

 



 

 

Bouwbesluit en valgevaar (dit is een eis uit het bouwbesluit en dus verplicht): 

Als het verschil in vloerhoogte binnen en buiten meer is dan 1 meter dan dient u te werken met veiligheidsglas aan de binnenzijde dan 
wel een doorvalbeveiliging te plaatsen. Deze doorvalbeveiliging kan aan de binnen- of de buitenzijde worden geplaatst. Dit is dan een 
horizontale stang die het u belet om naar beneden te vallen. 

Link naar doorvalbeveiliging: https://www.bouwproducten.nl/resources/upload/33lfeni-brochure-DVB-Wijzer.pdf 

NEN 2608 windbelasting 

Op basis van onderstaand overzicht kunt u bepalen in welk gebied de kozijnen geplaatst gaan worden. In de daaronder getoonde 
tabellen kunt u het toe te passen glas uitkiezen. Het betreft hier een verplichting uit het Bouwbesluit!  





 



 



 


