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het aanbod van beglazingen is gevarieerd en evolueert 

voortdurend. voor elke situatie heeft de glasindustrie 

een aangepaste, performante en elegante oplossing in 

petto. door de slimme keuze van de beglazingen verkrijgt 

men een optimaal concept van de gebouwenschil. 

Naar gelang de glaskeuze zijn beglazingen een gratis 

bron van zonnewinst en natuurlijk licht; ze beperken 

het warmteverlies naar buiten en minimaliseren het 

binnenkomen van koude en geluid; ze beperken het 

risico op oververhitting; ze vormen de basis van visueel 

comfort naar buiten en behouden de privacy naar 

binnen; ze zijn esthetisch en verfraaien de woning; 

ze beveiligen tegen doorval en verwondingen en 

leveren een bijdrage in de strijd tegen inbraak en 

vandalisme...
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lichttransmissiE lt
de lichttransmissie lT, uitgedrukt in %, staat 
voor de hoeveelheid natuurlijk licht dat via een 
beglazing binnendringt. hoe hoger deze waarde, 
hoe beter de natuurlijkE VErlichting en 
hoe minder er moet beroep gedaan worden op 
kunstverlichting.

zontoEtrEdingsfactor g

de zontoetredingsfactor g, uitgedrukt in %, staat 
voor de totale zonne-energietransmissie door 
een beglazing. het betreft de som van de 
rechtstreeks doorgelaten- en de opgenomen 
straling die naar binnen wordt uitgestraald. 
hoe hoger deze factor, hoe groter de zonnE
Winst.de zijden van beglazing worden traditioneel van buiten naar binnen genummerd met “positie” 1 tot 4  (dubbele beglazing) en 1 tot 6  

(drievoudige beglazing).

HoofdeiGenscHappen

tEmpEratuur Van dE bEglazingEn En 
comfort

de behaaglijkheid in een kamer hangt niet 
enkel af van de temperatuur van de kamerlucht 
maar ook van de eventuele nabijheid van koude 
wanden. het gebruik van hoogrendements-
beglazingen schakelt het onbehaaglijke effect 
van een koude wand uit en vermindert het 
condensatierisico op de ramen aan de binnen-
kant van de kamers.

WarmtEtransmissiEcoëfficiënt ug

de ug–waarde, uitgedrukt in w/(m2k), is de 
warmtetransmissiecoëfficiënt door geleiding, 
door convectie en door straling in het centrale 
deel van een beglazing. hoe kleiner deze 
waarde, hoe performanter de thErmischE 
isolatiE van de beglazing en hoe lager het 
verwarmingsverbruik.

“Warm EdgE” afstandhoudErs

het gebruik van “warm edge” afstandhouders uit 
roestvrij staal of kunststof (i.p.v. de traditionele 
afstandhouders uit aluminium of gegalvaniseerd 
staal) vermindert sterk het warmteverlies aan de 
rand van de beglazing.

nota: de verbeterde prestatie door dit type afstand
houder heeft geen invloed op de Ugwaarde van de 
beglazing (dit is het warmteverlies in het centrale 
deel van de beglazing), maar verbetert wel de 
warmtetransmissiecoëfficiënt Uw van het volledige 
raam die staat voor de warmteverliezen gebonden 
aan het geheel beglazing —afstandhouder—raamkozijn. 
De warmtetransmissiecoëfficiënt van het raamkozijn 
wordt Uf genoemd. Meer informaties via : vgi-fiv.be 
| Publicaties | VGInota 09

Hoe werkt een HooGrendementsbeGlazinG (Hr-beGlazinG) ?

er bestaan drie vormen van warmtetransmissie door een beglazing:

samEnstElling Van isolErEndE bEglazingEn>

in dEtail...

le confort intérieur

buitEn binnEn

5,6°

12,8°

17,3° 18,5°

Enkele 
beglazing

4mm
ug = 5,8

0°c

20°c

dubbele beglazing  
zonder coating
4/12(lucht)/4

ug = 2,9

dubbele  
hrbeglazing

4/15 (argon)/#4
ug = 1,1

drievoudige 
hrbeglazing

4#/15 (argon)/4/15 (argon)/#4
ug = 0,6

binnEnconfort>

dubbele beglazing
lageemissiviteitscoating (of op zijde 2)

b
u

it
En

b
in

n
En

afstandhouder

gas

butyl

droogmiddel

dichtingskit dichtingskit 
#1 #2 #3 #4 

aluminium 
afstandhouder

“Warm Edge” 
afstandhouder

le confort intérieurinVloEd Van dE afstandhoudEr1>

°C1

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10

13°c 15°c

1 pmp - Quelles fenêtres pour ma maison passive? - 2011.

lichttransmissiE lt>

100%

XX%

zichtbare zonnestraling (licht)

100%

XX%

zontoEtrEdingsfactor g>

globale zonnestraling

lageemissiviteitscoatings

b
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En
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En

drievoudige beglazing

afstandhouder

gas

butyl

droogmiddel

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

Externe
lichtreflectie

lichttransmissie lt

reflectie

absorptie

uitstraling na absorptie

zontoetredingsfactor g
=

Energietransmissie
+

uitgestraalde 
energie na absorptie

 geleiding
om de warmteverliezen te minimaliseren moet men de warmtegeleidingscoëfficiënt van 

een beglazing λ verlagen. het concept van de eerste isolerende beglazingen bestond erin 
tussen twee glasbladen (λglas = 1 w/(mk)) een spouw met lucht  (λlucht = 0,025 w/(mk)) te 

plaatsen om de warmtegeleiding te verkleinen. in de hoogrendementsbeglazingen wordt de 
lucht vervangen door een performantere edelgas: λargon = 0,017 w/(mk) of λkrypton = 0,009 w/(mk).

convectie 
de edelgassen die gebruikt worden in de hoogrendementsbeglazingen hebben een hoger 

volumieke massa ρ dan dat van de lucht, wat de beweging van gasmoleculen in de spouw 
moeilijker maakt en dus de warmteverliezen door convectie beperkt.

straling
de voorwerpen (elektrische toestellen, radiatoren…) in gebouwen 

geven warmte af in de vorm van langgolvige infraroodstraling. het 
aanbrengen van een metalen lage-emissiviteitscoating op de 

beglazing reflecteert de langgolvige infraroodstraling naar de 
binnenzijde van het gebouw maar blijft wel transparant voor de 

zonnestraling  (zichtbaar licht en kortgolvige infraroodstraling). de 
warmte en het zonlicht kunnen dus in de kamers doordringen terwijl de 

binnenwarmte in de kamers blijft. 54

h
o

o
fd

ei
g

eN
sc

h
ap

p
eN



elke situatie is uniek en de keuze van een beglazing 
bestaat erin tegelijkertijd de thermische isolatie-
prestatie (ug-waarde), de zonnewinsten (g-waarde) 
en de natuurlijke verlichting (lT-waarde) te opti-
ma liseren

om tijdens de zomerperiode sterk energie ver-
slindende afkoelingssystemen te vermijden opteert 
men bij voorkeur voor een beglazing met een lage 
zontoetredingsfactor (g-waarde), gecombineerd 
met een min of meer hoge lichttransmissie (lT-
waarde). voor de winter opteert men bij voorkeur 
voor een beglazing met hoge zontoetredingsfactor 
(g-waarde) en een hoge lichttransmissie (lT-waarde) 
om zo veel mogelijk van de gratis zonnewinsten 
en het natuurlijk licht te genieten.

de technische eigenschappen, de grootte, de vorm, 
de plaats van de ramen, de optimale glasopper-
vlakte hangen eveneens af van de oriëntatie, de 
inrichting, het type van activiteiten van de bewoners, 
de omgeving van het gebouw...

ramen gelegen op het zuiden

   inval van veel zonlicht in de kamer in de winter (de zon 
staat laag op de horizon)

   inval van weinig zonlicht in de kamer in de zomer (de 
zon staat hoog op de horizon), vooral wanneer er een 
luifel is.

ramen gelegen op het westen en het oosten

   inval van veel zonlicht in de kamer het ganse jaar.

ramen gelegen op het noorden

   lage inval van zonlicht in de kamer bij dageraad en 
‘s avonds in de zomer.

de zon dringt niet op dezelfde manier door de ramen naargelang het seizoen en hun oriëntatie

keuze Van beGlazinG
reGels Van Goede praktijk

airco vermijden door van het zicht te genieten via zonwerende beglazingen
het westen is de meest kritieke oriëntatie wanneer men tracht zich tegen de oververhittngsrisico’s van een kamer te 
beschermen: deze gevel geniet van zonnewinst aan het einde van de dag terwijl het gebouw reeds opgewarmd werd. door 
zonwerende beglazingen kunnen de opgelegde oververhittingscriteria door de energieprestatieregelgeving van gebouwen 
(epB), zelfs in geval van grote glasoppervlakten en die in de zomer of het tussenseizoen sterk blootgesteld zijn aan de zon, 
makkelijk nageleefd worden.

N                        Z N                        Z N                        Z

Winter tussenseizoen zomer

dubbele beglazing 
zonder coating
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baan Van dE zon

zonrEgulEring

>

>

oriëntatie Van de ramen
mogElijkE combinatiEs

  enkele beglazing
  dubbele beglazing zonder coating
  dubbele hoogrendementsbeglazing
  Zonwerende en dubbele hoogrendementsbeglazing
  drievoudige hoogrendementsbeglazing
  drievoudige hoogrendementsbeglazing – passieve bouw

zontoetredingsfactor g
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zonwerende en dubbele 
hoogrendementsbeglazing

de zonnewinsten 
zijn beperkt binnen 

het lokaal

zonwerende en 
lageemissiviteitscoating
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winter

zonnewende
zomer
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Nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die gerenoveerd worden en aan 
urbanisme onderworpen worden, moeten voldoen aan de epb-reGelGeVinG 

(energie-efficiëntie van gebouwen); hun ramen eveneens. 

meer informatie via:

  energiesparen.be | home > Bouwen en verbouwen > energieprestatieregelgeving epB

  leefmilieubrussel.be |  start pagina > professionelen > dossiers > energieprestatie van 
gebouwen (epB)

   energie.wallonie.be |  accueil > dossiers > l’énergie dans les bâtiments (peB) 
> la réglementation peB

de renovatie van gebouwen en van hun ramen wordt ondersteund door 
reGionale premies. 

meer informatie via:

  energiesparen.be | home > subsidies

  leefmilieubrussel.be |  start pagina  > professionelen  > loket  > premies, subsidies, 
steunmaatregelen, fiscaliteit

  dgo4.spw.wallonie.be |  accueil  > département logement  > aides et primes 
> remplacement des menuiseries extérieures

de regelgeving over de enerGiecertificatie Van Gebouwen die van toepassing 
is voor het bouwen, het verkopen en het verhuren en voor overheidsgebouwen 

is een regionale bevoegdheid. 

meer informatie via:

  energiesparen.be | home > energieprestatiecertificaten

  leefmilieubrussel.be |  start pagina > professionelen > dossiers > energieprestatie van 
gebouwen (epB)

  energie.wallonie.be | accueil > dossiers > l’énergie dans les bâtiments (peB) > certification

enerGiereGelGeVinG en financiële steunmaatreGelen
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in dEtail... 
reGels Van Goede praktijk

een multilaterale verlichting (ramen in meerdere muren van een lokaal) maakt de belichting bijzonder uniform, vermindert de 
buitensporige contrasten en de tegenlichteffecten en laat het licht diep binnendringen in de kamer. de verbinding van laterale 
en zenitale ramen is bijzonder performant ongeacht de meteorologische omstandigheden en het seizoen.

grote openingen geven een betere verdeling van het licht in de ruimte. anderzijds, hoe hoger het raam, hoe meer het lokaal 
verlicht wordt in de diepte.

door het gebruik van lichtschachten, binnenramen, glazen scheidingswanden, glazen trappen en vloeren kan het natuurlijke 
licht doorgegeven worden van kamer tot kamer.

in residentiële gebouwen

alle kamers moeten natuurlijk licht binnen laten: de slaapkamers hebben een goed verlichte ruimte (vooral deze van de 
kinderen die er veel tijd doorbrengen); de leefruimtes, keukens en badkamers zijn ruim open naar buiten toe; minstens één 
raam is voorzien in de badkamers om de nodige verlichting en verluchting te verzekeren.

in nietresidentiële gebouwen

verlichting heeft een invloed op de werkkwaliteit en de gezichtsvermoeidheid 
in functie van het gebruik van de lokalen en de gevoeligheid van de bewoners. 
de studie over natuurlijke verlichting maakt een noodzakelijk deel uit van 
het ontwerp van het gebouw.

om elke hinder of verblinding te vermijden bij het gebruik van beeld-
schermen moet de gezichtslijn parallel zijn met het raamplan. de 
schermen moeten dus loodrecht op de beglazing geplaatst worden.

natuurlijk licHt

enkel natuurlijk licHt kan een 
optimaal Visueel comfort 
Garanderen

Natuurlijk licht geeft rust en dingen 
kunnen beter gezien worden in hun 
juiste kleur weer gave. Natuurlijk licht 
is beter en aan genamer dan 
kunstlicht. het is gratis, verontreinigt 
niet en is onuitputtelijk.

een gezonde verlichting omvat ook 
duisternisfases. cyclisch en met een 
rijk spectrum aan blauwe kleuren, 
regelt natuurlijk licht het bioritme van 
het menselijk lichaam (circadiaan ritme) 
wat fundamenteel is voor de psy chische 
gezondheid. het is speciaal aangepast 
aan de biologische acties.

dankzij de beglazing kan het oog fysisch 
rusten door in de verte te kijken na 
een dichtbij zien. door deze visuele 
communicatie ontstaat een harmonie 
met de omgeving en de buitenwereld.

2 architecture et climat, ucl - 2011. 
3 estia sa- enjeux énergétiques de l’éclairage intérieur des bâtiments - 2009. 
4 architecture et climat, ucl - conception de maison neuve durable - 2010.

de reGelGeVinGen

 de vlaamse wooncode eist (geschiktheidscriteria) een natuurlijke verlichting voor de 
leefruimtes en de slaapkamers: de netto oppervlakte van de beglazingen bedraagt minstens 1/12de 
van de vloeroppervlakte.

wonenvlaanderen.be |  home > woningkwaliteit >  checklisten voor het onderzoeken van de woningkwaliteit 
(technische verslagen)

 de Brusselse gewestelijke stedenbouwkundige verordening eist een natuurlijke verlichting 
voor de bewoonbare lokalen, met uizondering van de keuken: de netto oppervlakte van de externe 

muurbeglazingen (dakbeglazingen) bedraagt minstens 1/5de (1/12de) van de vloeroppervlakte.

stedenbouw.irisnet.be |  home > de spelregels > stedenbouwkundige verordeningen (sv’s)  
> de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (gsv)

  de natuurlijke verlichting vereist door de waalse wooncode (geschiktheidscriteria) wordt voldoen indien de 
netto oppervlakte van de externe muurbeglazingen (dakbeglazingen) van een woonruimte minstens 1/12de (1/14de) 

van de vloeroppervlakte bedraagt.

dgo4.spw.wallonie.be |  accueil > rubriques spécifiques > publications > hors collections > code wallon 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’energie (cwaTupe)

de aanbeVelinGen

  de aanbevolen netto oppervlakte van de buitenbeglazingen t.o.v. de vloeroppervlakte4 bedraagt 15 à 
20% voor een zuidelijke oriëntatie en 12 à 20% voor een noordelijke, oostelijke en westelijke oriëntatie. voor 

de buitenbeglazingen die zich op meer dan 1 m boven het maaiveld bevinden bedraagt de aangeraden netto 
oppervlakte t.o.v. de vloeroppervlakte minstens 10% voor alle oriëntaties.

  de natuurlijke verlichting vereist in frankrijk door het “réglementation Thermique 2012” wordt voldoen indien de 
netto oppervlakte van de externe beglazingen minstens 1/6de van de bewoonbare oppervlakte bedraagt .

legrenelle-environnement.fr   |   accueil > plan Bâtiment grenelle > repères > grands dossiers > comprendre la réglementation 
Thermique 2012 
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gEmiddEldE autonomiE in natuurlijk licht: 40% 

natuurlijkE VErlichting Van EEn klaslokaal3>
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zenitale opening zenitale opening zenitale opening

laterale opening laterale opening laterale opening

feller licht inval van veel 
zonlicht

inval van weinig 
zonlicht

bewolkte hemel

minder fal licht

heldere hemel 
in de zomer

inval van veel 
zonlicht

heldere hemel 
in de winter

inval van veel 
zonlicht

natuurlijk licht2>

gericht op het zuiden

heldere hemel 
in de winter

bewolkte hemel heldere hemel 
in de zomer

type klaslokaal 
“Weinig” beglaasd 

(openingsfactor: 12,7% van de vloeroppervlakte)
open zicht, noordelijke oriëntatie
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gEmiddEldE autonomiE in natuurlijk licht: 56%

autonomie in 
natuurlijk licht

autonomie in 
natuurlijk licht

type klaslokaal 
“ruim” beglaasd  

(openingsfactor: 18,6% van de vloeroppervlakte)
open zicht, noordelijke oriëntatie
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financiële steun

de beveiliging van woningen tegen inbraak (plaatsing van inbraakvertragend gelaagd glas) wordt ondersteund 

door fiscalE aftrEk. meer informatie via:

  minfin.fgov.be |  home > Thema’s > woning > Belastingvermindering > inbraak- en brandbeveiliging

VeiliGHeidsbeGlazinGen

keuze Van een Geluidswerende beGlazinG

de geluidscomfortaanbevelingen voor woningen zijn terug te vinden in de norm NBN s 01-400-1.

de keuze van de meest aangepaste geluidswerende beglazing gebeurt volgens een gedetailleerde analyse van de situatie 
met inachtneming van de geluidsbronnen (lage en middelhoge geluiden, scherpe geluiden, wegverkeer, luchtverkeer…), de 
configuratie van het gebouw en van de lokalen...

Geluidswerende beGlazinGen

Geluidscomfort 

een geluidswerende of akoestische 
be glazing verzwakt tot 4 maal de 
geluids hinder t.o.v. een klassieke dubbele 
be gla zing. gelaagde beglazingen met 
geluids werende pvB (eveneens veilig -
heids folie) zijn de optimale oplossing: 
de geluidsisolatie (geluids verzwakkings -
index rw) kan 45 decibel (dB) bedragen.

voor het oor is een geluidsvermindering 
van 1 dB bijna onmerkbaar. een ver min -
dering van 3 dB is nauwelijks hoor baar. 
een vermindering van 10 dB is gelijk aan 
de helft minder waarneming van de 
geluidsintensiteit. een ver min dering van 
20 dB is gelijk aan driekwart minder 
waarneming van de geluids intensiteit.

een geluidswerende beglazing wordt bepaald door drie termen uitgedrukt in dB: rw (c; ctr). hoe hoger de indexen 
rw (globale geluidsverzwakkingsindex), rw + c (geluidsverzwakkingsindex voor scherpe geluiden) en rw + ctr 

(geluidsverzwakkingsindex voor lage tot middelhoge geluiden) hoe beter de geluidsisolatie.

een beglazing die bijvoorbeeld een geluidsisolatie rw (c; ctr) = 38 (-2; -5) heeft zal dus de 

   lage tot middelhoge geluiden (stadswegverkeer, discotheekmuziek, luchtverkeer op grote afstand...)  met: 
rw + ctr = 38 – 5 = 33 dB verlagen

   scherpe geluiden (gesprekken, hard rijdend weg- en spoorwegverkeer…) met: rw + c = 38 – 2 = 36 dB 
verlagen

Hoe wordt een Geluidswerende beGlazinG bepaald?

in dEtail... 

in dEtail... 

gEluidsisolatiE Van bEglazingEn>

floatglas gelaagd 
glas 

met pvB

monolithisch glas isolerende beglazing

gelaagd 
glas met 

geluids werende 
pvB 

dubbele 
beglazing

dubbele 
gelaagde 
beglazing 
met pvB

dubbele 
gelaagde 

beglazing met 
geluids werende 

pvB

drievoudige 
gelaagde 

beglazing met 
geluids werende 

pvB

drievoudige 
beglazing

beVeiliGinG Van personen 

VGi-nota 06
de vgi-nota 06 “de verschillende types veiligheidsglas en hun toepassingen in de bouw volgens de NBN s 23-002” is opgesteld 
voor de particulieren die hierover meer informatie wensen. de nota is gratis te raadplegen via de website van het verbond: 
vgi-fiv.be | publicaties

bescHerminG teGen VerwondinGen
thermisch gehard glas

   verhoogde mechanische eigenschappen door thermische behandeling

   in geval van breuk, versplintert het glas in kleine onscherpe stukjes

   Biedt tot 5 keer meer weerstand tegen breuk dan floatglas

   Belangrijkste toepassingen: deuren, borstweringen, douchecabines, 

wanden,  stadsmeubilair...

bescHerminG teGen VerwondinGen en doorVallen
Gelaagd glas

   verhoogde mechanische eigenschappen door de samenstelling van twee of 
meerdere glasbladen, die over hun gehele oppervlak met elkaar zijn verbonden 
door een of meerdere folies (in het algmeen polyvinylbutyral-folie, gewoonlijk 
“pvB” genaamd)

   in geval van breuk blijven de glasscherven aan de folie kleven en blijft de 
beglazing in haar raamkader zitten

  de schokbestendigheid is in functie van de samenstelling van de beglazing 

   Belangrijkste toepassingen: overal waar er een valrisico bestaat, borstweringen, 

relingen, vloeren, trappen, dakramen (val van glasscherven)...

bescHerminG teGen Vandalisme en inbraak

Gelaagd glas
gelaagd glas is geschikt voor de bescherming tegen vandalisme en inbraak. in het geval van gelaagd glas samengesteld 
in een dubbele beglazing die weerstand biedt tegen inbraak, wordt er aangeraden het gelaagd glas aan de binnenkant te plaatsen.

de raamkozijnen moeten uiteraard dezelfde weerstandkwaliteiten tegen inbraak bezitten als de beglazing. de overeenkomsten 
tussen de klasses beglazingen en raamkozijnen worden weergegeven in de norm NBN s 23-002.

nomenclatuur Van GelaaGd Glas: de eerste cijfers geven de dikte van de verschillende glasbladen in mm aan. het 
cijfer achter het punt geeft het aantal pvB-folies van 0,38mm dikte aan. voorbeeld: een beglazing met een nomenclatuur 
66.2 bestaat uit twee glasbladen van 6 mm die van elkaar gescheiden worden door twee pvB-folies van elk 0,38mm dikte.
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Het Vermijden Van oVerVerHittinG in de belGiscHe Gebouwen

indien men zonwerende beglazingen zou gebruiken in nieuwe gebouwen uitgerust met airco en indien men alle klassieke 
beglazingen in bestaande gebouwen voorzien van airconditioning zou vervangen door zonwerende beglazingen tegen 2020, 
zou men in België jaarlijks bijna 2 500 Tj besparen, hetzij bijna 700 gwh, wat overeenkomt met een verlaging van de co2-

uitstoot van bijna 140 000 ton7.

teruGVerdientijd

volgens een studie van Test-aankoop8, staan de gratis zonnewinsten jaarlijks voor tientallen liters stookolie per m2 glas naargelang 
de oriëntatie. maar de jaarlijkse warmteverliezen bedragen een dertigtal liter stookolie per m2 enkele beglazing en een dozijn liter 
per m2 dubbele beglazing zonder coating terwijl deze slechts enkele liter per m2 dubbele hoogrendementsbeglazing bedragen.

de terugverdientijd is moeilijk te berekenen voor de plaatsing of de vervanging van een volledig raam: deze hangt af van het 
oorspronkelijke raam, de energiebehoeften, de energiebronnen en de prijsschommelingen, de isolatieprestaties van het geheel van 
het gebouw, de financiële steun, enz. men mag echter uitgaan van een terugverdienmarge9 van 3 à 9 jaar voor de volledige vervanging 
van de ramen volgens deze verschillende parameters.

besparinGen HoofdGamma

tHermiscHe isolatie Van Het belGiscHe Gebouwenpark
indien het Belgische gebouwenpark —bestaande gebouwen en nieuwbouw— tegen 2020 totaal zou uitgerust zijn met 
dubbele hoogrendementsbeglazing (ug: 1,1 en g: 60%), zou de jaarlijkse besparing aan verwarming bijna 16 000 Tj 
bedragen, hetzij bijna 4 400 gwh, wat overeenkomt met een verlaging van de co2-uitstoot van meer dan 1,6 miljoen ton6.

indien alle nieuwbouw tegen 2020 zou uitgerust zijn met drievoudige hoogrendementsbeglazing (ug: 0,7 en g: 60%) en de 
bestaande gebouwen met dubbele hoogrendementsbeglazing (ug: 1,1 en g: 60%), zou de jaarlijkse besparing aan 
verwarming meer dan 17 000 Tj bedragen, hetzij bijna 4 800 gwh, wat overeenkomt met een verlaging van de co2-
uitstoot van bijna 1,8 miljoen ton6.

een referentiedocument

het verbond van de glasindustrie (vgi) stelt voor het grote publiek een zo uitvoerig 
mogelijke lijst van dubbele en drievoudige beglazingen ter beschikking te stellen. de lijst 
wordt regelmatig bijgewerkt en is terug te vinden op de website van het verbond van de 
glasindustrie met volgende informatie per lidbedrijf:

   de merknaam van de beglazing;

    de markering geschreven op de afstandhouder waardoor de beglazing kan 
geïdentificeerd worden;

    de ug-waarde, de zontoetredingsfactor g, de lichttransmissie lT gebonden aan de 

verschillende samenstellingen.

meer informaties via : 
www.vgi-fiv.be | publicaties5 gepvp - energy & environmental benefits from advance double glazing in eu buildings - 2005. 

6 TNo Built environment and geosciences - potential impact of low-emissivity glazing on energy and co2 savings in europe - TNo report 2008-dr1240/B - 2008.
7 TNo Built environment and geosciences - impact of solar control glazing on energy and co2 savings in europe - TNo report 2007-d-r0576/B - 2007.
8 Test-aankoop - energie besparen in de woning: een aanrader - Test-aankoop 540 - maart 2010. 
9  glass for europe - frequently asked Questions - energy saving glazing solutions and a low carbon economy - 2011.

samenstelling ug tl g

[W/(m²k)] [%] [%]

blanke enkele beglazing 4mm 5,8 90 87

dubbele beglazing zonder coating 4/12(lucht)/4 2,9 81 77

dubbele hrbeglazing emissiviteit 3% 4/12(argon)/#4 1,3 80 62

dubbele hrbeglazing emissiviteit 3% 4/15(argon)/#4 1,1 80 62

dubbele hrbeglazing emissiviteit 1% 4/15(argon)/#4 1,0 70 50

drievoudige hrbeglazing 4#/12(argon)/4/12(argon)/#4 0,7 70 50

drievoudige hrbeglazing 4#/15(argon)/4/15(argon)/#4 0,6 70 50

drievoudige hrbeglazing 4#/18(argon)/4/18(argon)/#4 0,5 70 50

drievoudige hrbeglazing 4#/10(krypton)/4/10(krypton)/#4 0,6 70 50

drievoudige hrbeglazing – passieve bouw 4#/12(argon)/4/12(argon)/#4 0,8 72 60

dubbele zonwerende hrbeglazing 6#/15(argon)/4 1,1 70 40

dubbele zonwerende hrbeglazing 6#/15(argon)/4 1,0 60 28

dubbele zonwerende hrbeglazing 6#/15(argon)/4 1,1 40 20

dubbele veiligheids/geluidswerende hrbeglazing 6#/15(argon)/44.2 1,1 77 56

drievoudige veiligheids hrbeglazing 6#/12(argon)/4/12(argon)/#44.2 0,7 69 49

de opgegeven zontoetredingsfactor (gwaarde) en de lichttransmissie (ltwaarde) zijn indicatief. om de precieze waarden te 
verkrijgen, gelieve de fabrikanten te raadplegen.

leVenscyclus
volgens een gedetailleerde studie van 2005, stootte de productie van 1m2 dubbele hoogrendementsbeglazing destijds 25kg co2 
uit (deze hoeveelheid werd sindsdien teruggedrongen dankzij de gestage verbetering van de productie technieken). door de 
vervanging van 1m2 enkele beglazing door een dubbele hoogrendementsbeglazing kan men jaarlijks ongeveer 91kg co2 
besparen. de impact van de productie is dus reeds na 3,5 maanden gecompenseerd terwijl de gemiddelde levensduur van een 
dubbele beglazing ongeveer 30 jaar bedraagt5.

productie
besparing na 3,5 maanden 

1 jaar 
30 jaar

kg co2/m2

EnErgEtischE balans Van EEn dubbElE hrbEglazing>

bestaande gebouwen (a) nieuwe gebouwen (b) geheel van het park (a+b)

Energiebesparing co2 besparing Energiebesparing co2 besparing Energiebesparing co2 besparing
[tj] [gWh] [kt] [tj] [gWh] [kt] [tj] [gWh] [kt]

uitsluitend gebruik van dubbele hrbeglazing uitsluitend gebruik van dubbele hrbeglazing uitsluitend gebruik van dubbele hrbeglazing

15 227 4 230 1 577

490 136 56 15 717 4 366 1 633

uitsluitend gebruik van drievoudige hrbeglazing uitsluitend gebruik van dubbele en drievoudige hrbeglazing

1 964 546 214 17 191 4 776 1 791

=

=

+

+

potEntiëlE EnErgiEEn co2bEsparing in 2020>

foto’s: agc glass europe, dirk cousaert, la verr’hier, polypane glasindustrie, saint-gobain glass Benelux

Glas - Verre

 www.lerobel.be
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Sustainable 
goods

INDUFED

opgericht in 1947, groepeert het verbond van de 
glasindustrie (vgi) de Belgische ondernemingen die, 

op industriële schaal, glas produceren en/of verwerken: 
zowel vlakglas (bouw- & automobiel nijverheid), holglas 

(flessen, tafelglas, flacons), als speciaal glas (glasvezels, 
cellulair glas, glaswol, zonneenergie en verlichting). de 

vlakglassector is de belangrijkste: meer dan 70% van 
de totale glas productie. België is de tweede europese 

vlakglas producent in termen van tonnage en eerste qua 
export.

onder de koepel indufed is het verbond van de glasindustrie 
(vgi) eind 2009 een samenwerking aangegaan met twee 

andere belangrijke industriële beroeps verenigingen: de 
staalindustrie (gsv) en de verwerking van papier en 

karton (feTra). de essentiële eigenschappen van de 
ondernemingen die tot deze drie sectoren behoren zijn 

de productie van duurzame en recycleerbare goederen.

verbond van de glasindustrie vzw
pleinlaan 5 1050 Brussel 

T 02/542.61.20 | f 02/542.61.21
info@vgi-fiv.be | www.vgi-fiv.be | www.indufed.be
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