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Eis ramen, deuren en kozijnen naar U-raam 1,65 W/m2K

De isolatie-eisen voor nieuwe gebouwen zijn aangescherpt. 

De vereiste U-waarde voor ramen, deuren en kozijnen is per 

1 januari naar U-raam 1,65 W/m2K gegaan en de vereiste Rc-

waarde van dak, vloer en gevel gaat per 1 januari 2015 naar  

5,0 m2K/W. De isolatiewaarde voor ramen en kozijnen kan alleen 

worden gehaald wanneer glas met een minimale Ug-waarde van 

1,2 W/m2K wordt gebruikt. Verheugend nieuws. Alleen de Psi-

waarde van de afstandhouder roept nog vragen op. 

aangescherpt
Isolatie nieuwbouw 

In 2012 had toenmalig minister Spies aangegeven de isolatie-

eisen te zullen aanscherpen, mits daar op kosteneffectieve 

wijze aan kan worden voldaan. Naar aanleiding van deze 

toezegging heeft Agentschap NL Ingenieursbureau DGMR 

onderzoek laten uitvoeren. De belangrijkste conclusies daar-

uit zijn:

•  aanscherping van de U-waarde tot het niveau van HR++ 

glas is kosteneffectief,

•  verhoging van de Rc-waarde van 3,5 m2K/W naar  

5,0 m2K/W is nog niet kosteneffectief. 

Op basis hiervan heeft de minister voorgesteld om de 

isolatie-eisen aan te scherpen, allereerst de isolatiewaarde 

voor ramen, deuren en kozijnen en op termijn ook die voor 

de gebouwschil. Op 22 oktober heeft de minister, toen inmid-

dels demissionair, het ontwerpbesluit voor de wijziging van 

het Bouwbesluit 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De 

wijzigingen betreffen correcties op het nieuwe Bouwbesluit 

2012 dat per 1 april dit jaar in werking is getreden en de aan 

de Tweede Kamer toegezegde aanscherping van de eisen 

voor de warmte-isolatie van ramen, deuren en vergelijkbare 

constructieonderdelen alsmede over de energiezuinigheid van 

geheel nieuwe dakkapellen en aan- of uitbouwen. Veel van 
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de correcties komen voort uit de eerste praktijkervaring met 

het nieuwe Bouwbesluit 2012 en de meldingen die binnenge-

komen zijn bij het Meldpunt Bouwbesluit dat is opengesteld 

om onduidelijkheden, inconsistenties of omissies te melden. 

Hier komen ook aanpassingen voort op het gebied van bena-

mingen inzake brandcompartimenten en eisen inzake vloeraf-

scheidingen.

Gevolgen voor glas

Wat zijn de gevolgen voor glas? We legden deze vraag voor 

aan Roman Abrahams, Technical Advisory Service Pilkington 

Benelux. ‘Het Bouwbesluit zegt niks over de U-waarde van 

glas’, zegt Abrahams, ‘maar alleen over het gehele raam. Bij 

het maken van de keuze van glastype en kozijn wordt een 

berekening gemaakt waarbij de isolatiewaarde van het raam, 

U-raam, een waarde krijgt voorgeschreven die alleen haalbaar 

is met HR++ glas. In het onderliggende onderzoek van DGMR 

is men uitgegaan van een U-raam van 1,65 W/m2K voor hou-

ten kozijnen met een U-frame van 2,4 W/m2K. Als je dit 1 op 

1 doorvoert, betekent dit dat je voor metalen kozijnen, voor-

zien van HR++glas, deze U-waarde alleen kunt bereiken met 

een thermisch onderbroken kozijn. De aanscherping van de 

U-waarde zal straks ook expliciet gelden voor verbouwingen 

aan woningen zoals een uitbouw of nieuwe dakkapel.’

 

Volgens Abrahams is het verder opmerkelijk dat men uitgaat 

van een Psi-waarde van de afstandhouder in het isolatieglas 

van 0,06 W/mK. ‘Dat wil zeggen dat een aluminium kader 

niet voldoet en alleen een thermisch onderbroken afstand-

houder zou volstaan. De vraag is of men dit inderdaad zo zal 

doorvoeren. Bovendien halen de huidige generatie kunststof 

en houten kozijnen  vaak betere waarden, waardoor je nog 

steeds met aluminium kaders in combinatie met HR++ glas 

kunt voldoen.’ 

Vloerafscheidingen

Naast de aanscherping van de eisen van de warmte-isolatie 

zijn ook belangrijke correcties doorgevoerd die de onduide-

lijkheden moeten wegnemen omtrent de nieuwe benamingen 

van brandcompartimenten. Verder zijn ook zaken hersteld die 

ontbraken in het nieuwe Bouwbesluit 2012, zoals de eisen 

voor opstapmogelijkheden bij vloerafscheidingen. In het oude 

Bouwbesluit was het niet toegestaan om bij een vloeraf-

scheiding tussen de 200 en 700 millimeter vanaf de vloer 

gemeten een opstapmogelijkheid te hebben in verband met 

de ‘overklauterbaarheid’ van een vloerafscheiding. Deze tekst 

was in het nieuwe Bouwbesluit niet meer van toepassing voor 

de meeste gebruiksfuncties. Nu zal deze weer van kracht 

worden voor alle gebruiksfuncties waar kinderen jonger als 

12 jaar kunnen komen. In de praktijk betekent dat bij vooral 

balustraden en hekwerken van de meeste gebruiksfuncties 

met horizontale regels de openingen tussen de 200 en 700 

millimeter vanaf aangrenzend vloer dichtgemaakt moeten 

worden. Abrahams: ‘Dat zal vooral met doorvalveilig glas 

gebeuren. Op zich niks nieuws, want tot 1 april 2012 was dat 

ook al zo.’

 

De brief aan de Tweede Kamer met alle voorgestelde wijzigin-

gen is te vinden op de site van AgentschapNL. Meer informa-

tie: www.agentschapnl.nl   < 


