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Feit: Maar liefst 90 miljoen ton CO2-uitstoot kan jaarlijks worden bespaard tegen 2020 als alle 

gebouwen in Europa zouden worden uitgerust met isolerend hoogrendementsglas met dubbele 

beglazing (d.w.z. in alle bestaande en nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen). 

Feit: De CO2-uitstoot kan met maar liefst 97 miljoen ton worden verminderd als niet alleen 

bestaande gebouwen worden uitgerust met dubbel hoogrendementsglas, maar als 

driedubbel hoogrendementsglas vaker zou worden geplaatst in nieuwe gebouwen waar 

nodig (nl. in de koudere regio’s in het Noorden).

Feit: Dit is goed nieuws, want de EU heeft toegezegd tegen 2020 jaarlijks 300 miljoen ton 

minder onnodige CO2-uitstoot te veroorzaken door energiebesparende maatregelen in 

woningen en bedrijfsgebouwen. Uitgebreid gebruik van isolerend hoogrendementsglas 
kan maar liefst een derde opleveren van de doelstelling voor verminderde uitstoot door 
gebouwen.

Feit: De bestuurders van de EU willen tegen 2020 20% besparen op de totale energievraag 

van de EU, waarbij de CO2-uitstoot verminderd moet worden. Als de doelstellingen worden 

gehaald, betekent dit een besparing gelijk aan 390 miljoen ton olie en een vermindering van 

de CO2-uitstoot met 780 miljoen ton1.

Feit: Als de EU er niet in slaagt om op alle terreinen effi ciënt met energie om te springen, 

betekent dit tegen 2020 een onnodige kostenpost van honderden miljarden euro. Dus meer 

hoogrendementsglas betekent ook een fi nanciële besparing.

Feit: Dankzij moderne materialen en technologieën is het mogelijk om gebouwen te 

ontwerpen met veel lagere verwarmingsvereisten of waar traditionele verwarmingssystemen 

zelfs overbodig zijn (passiefgebouwen). Hoogrendementsglas - in het bijzonder driedubbel 

glas – is een essentieel onderdeel in de vermindering van de verwarmingsvereisten van 

zulke gebouwen. 

Feit: De technologie voor hoogrendementsglas bestaat al vandaag en kan onmiddellijk 

worden toegepast. De energiebesparende werking van hoogrendementsglas is vele malen 

hoger dan de verbruikte energie bij de productie ervan. De uitstoot van de bouwglasindustrie 

in Europa wordt geschat op ongeveer vier tot vijf miljoen ton CO2 per jaar2. De potentiële 

besparing dankzij een toegenomen gebruik van hoogrendementsglas ligt aanzienlijk hoger 

dan die uitstoot. 

Kerngegevens over de EU-doelstellingen voor 2020

Glass for Europe is de vakorganisatie van Europa’s fabrikanten van bouw-, auto- en 

transportglas

Bronnen: Algemene feiten uit “Actieplan voor energie-effi ciëntie: Het potentieel realiseren” (Mededeling van 

de Commissie, COM(2006)545 defi nitief van 19.10.2006). Feiten over hoogrendementsglas uit “Potential impact 
of Low-Emissivity Glazing on energy and CO2 savings in Europe” (TNO Rapport 2008-D-R0576/B van TNO 

Bouw en Ondergrond, Delft, Nederland).

1 Dit cijfer verwijst naar de doelstelling voor de EU van 25 lidstaten.
2 “Energy and Environmental Benefi ts from Advanced Double Glazing in EU Buildings”, maart 2005, pagina 11, GEPVP
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Meer dan 40% van alle energie 

in de EU wordt verbruikt in ge-

bouwen. Door nieuwe en be-

staande gebouwen zo energie-

zuinig mogelijk te maken, zullen 

we aanzienlijke stappen zetten 

om de doelstellingen voor de 

vermindering van de CO2-

uitstoot te halen. 

Beleidsmakers kunnen onge-

veer een derde halen van de 

doelstellingen voor energiebe-

sparing in gebouwen zoals 

bepaald in het “Actieplan voor 

energie-effi ciëntie: Het potenti-

eel realiseren” door het gebruik 

van dubbele of driedubbele iso-

lerende hoogrendementsbegla-

zing te stimuleren in bestaande 

en nieuwe gebouwen in 

Europa. Hoogrendementsglas 

bespaart energie omdat het 

warmteverlies doorheen het 

glas van een gebouw aanzien-

lijk lager ligt. Toch laat het een 

aanzienlijke hoeveelheid zonne-

warmte binnen waardoor het 

gebouw minder verwarming 

nodig heeft.

Het CO2-besparend potentieel 

van hoogrendementsglas in ge-

bouwen is onderzocht door het 

Nederlandse wetenschappelij-

ke instituut TNO. Het onder-

zoek werd gevoerd volgens 

technisch strenge en conserva-

tieve normen. De resultaten 

worden in deze brochure ge-

presenteerd. De studie besluit 

dat tegen 2020 jaarlijks 97 

miljoen ton minder CO2-uitstoot 

kan worden bereikt als hoog-

rendementsglas optimaal wordt 

ingezet in nieuwe en oude ge-

bouwen in heel Europa (zie 

Tabel 3).

De technologie is er. De EU en 

haar lidstaten kunnen er ge-

bruik van maken om de eigen 

doelen te halen. Hoe meer 

hoogrendementsglas wordt ge-

bruikt, hoe meer energie kan 

worden bespaard.

Hoogrendementsglas is 
energiebesparend. Het gebruik 
ervan stimuleren zal leiden tot 
lagere CO2-uitstoot.

Veel nieuwe en de meeste bestaande gebouwen 
verbruiken overbodige energie om het voor de mensen 
binnen aangenaam warm te houden. Dit betekent dat 
meer CO2 wordt uitgestoten dan nodig is.
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Hoogrendementsglas (beglazing met lage emissiviteit)

“Emissiviteit” verwijst naar de warmterefl ecterende eigenschap van het glasoppervlak. Hoogrendementsglas of beglazing met lage 

emissiviteit (in het Engels ‘Low-E’ genaamd) wordt voorzien van een microscopisch dunne, vrijwel onzichtbare transparante laag aan een 

kant van het oppervlak. De laag refl ecteert de warmte terug in het gebouw en vermindert op die manier het warmteverlies doorheen de 

beglazing. Op die manier wordt tevens de warmteoverdracht van de warme (binnen)ruit naar de koudere (buiten)ruit vermindert waardoor 

het warmteverlies door de beglazing nog meer wordt beperkt. Dankzij de laag kan een grote hoeveelheid zonnewarmte het gebouw 

binnendringen en op die manier voor warmte zorgen. Deze laag wordt zowel gebruikt in dubbel als driedubbel glas. Dankzij haar 

eigenschappen levert hoogrendementsglas een nettobijdrage tot energie in gebouwen.
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Figuur 1: Dubbel glas met een hoogrendementslaag

Hoogrendementslaag op een kant van het glas

Figuur 2: Driedubbel glas met twee hoogrendementslagen
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De meeste gebouwen die we 

vandaag gebruiken werden ge-

bouwd in een tijd waarin ener-

giezuinigheid geen belangrijk 

kenmerk in de architectuur was. 

Bouwmaterialen die de warmte 

binnenhielden waren niet effi ci-

ent. Daardoor gaat een enorme 

hoeveelheid warmte verloren uit 

bestaande gebouwen door ver-

ouderde ramen. Daarom moet 

de vervanging van dit ineffi ciënt 

glas in deze gebouwen een top-

prioriteit worden zodat de cen-

trale verwarming lager kan wor-

den gedraaid. 

De investering in nieuwe ramen 

zal op enkele jaren tijd worden 

terugbetaald door verminderde 

verwarmingskosten. De CO2-

uitstoot zal ook dalen. Er is geen 

tijd te verliezen: de doelen die 

werden gesteld in het Verdrag 

van Kyoto moeten in de zeer na-

bije toekomst worden gehaald. 

Er bestaat echter een fi nanciële 

drempel voor de vervanging van 

ineffi ciënte ramen in bestaande 

gebouwen omwille van de hoge 

aankoopkosten. Regeringen 

kunnen en zouden moeten 

voorzien in fi nanciële of fi scale 

hulpmiddelen om eigenaars van 

woningen of andere gebouwen 

te stimuleren om hoogtechnolo-

gische ramen te plaatsen. 

Alle nieuwe gebouwen zouden 

wettelijk moeten uitgerust wor-

den met energiezuinige ramen. 

Het is ook van cruciaal belang 

dat de richtlijn betreffende de 

energieprestatie van gebouwen 

(die vereist dat alle lidstaten van 

de EU hun bouwvoorschriften 

elke vijf jaar aanpassen) wordt 

uitgebreid naar kleinere gebou-

wen. Nationale regeringen hoe-

ven niet te wachten op een 

nieuwe richtlijn om het gebruik 

van hoogrendementsglas aan te 

moedigen. Zij zouden een voor-

beeld moeten stellen door 

openbare gebouwen aan te 

passen en economische stimuli 

uit te werken die de fi nanciële 

drempel verlagen om oude ra-

men te vervangen door de beste 

ramen die vandaag 

beschikbaar zijn.

Hou het warm. 
Bespaar energie.
Verminder de uitstoot.

Omdat zoveel menselijke activiteit zich binnenskamers afspeelt, is het bereiken 
en behouden van een aangename temperatuur essentieel. Dit moet echter 
op de meest energiezuinige en duurzame manier worden beheerd.

•   Door het gebruik van dubbel en driedubbel hoogrendementsglas aan te moedigen en waar nodig verplicht te maken via de nationale 

bouwvoorschriften voor nieuwe gebouwen.

•   Door het gebruik van hoogrendementsglas in bestaande gebouwen aan te moedigen of verplicht te maken via de wetgeving of fi scale 

voordelen.

•   Door economische en fi scale voordelen aan te bieden aan de gebruikers en de fabrikanten van hoogrendementsglas om de 

marktopname van deze energiebesparende producten te verbeteren.

•   Door ervoor te zorgen dat alle relevante overheidsgebouwen van hoogrendementsglas worden voorzien.

•   Door informatie- en communicatiecampagnes te organiseren over de voordelen die het gebruik van hoogrendementsglas biedt.

•   Door ervoor te zorgen dat Energieprestatiecertifi caten voor gebouwen uitleggen en in cijfers uitdrukken hoeveel energie en CO2-uitstoot 

kan worden bespaard door het gebruik van dubbel en driedubbel hoogrendementsglas

Hoe kunnen beleidsmakers Europa nieuwe 
ramen geven en de CO2-uitstoot verlagen?





Dubbele beglazing is een be-

kend product, maar is niet de 

norm in heel Europa. Een aan-

zienlijk deel van het huidige 

bouwrepertoire in Europa is im-

mers nog altijd voorzien van en-

kelvoudige beglazing waardoor 

er elke minuut enorme hoeveel-

heden energie worden verspild.

Het gebeurt maar al te vaak dat 

ramen pas worden vervangen 

door dubbel glas wanneer ze 

versleten zijn. Aan het huidige 

tempo zal de vervanging van 

ineffi ciënte ramen decennialang 

aanslepen. De slijtage van ra-

men mag niet het enige criteri-

um zijn voor de vervanging van 

ineffi ciënte ruiten, energiebespa-

ring zou de drijfveer moeten zijn. 

Als we wachten tot de vervan-

ging van de ramen onvermijde-

lijk wordt, missen we de kans 

om enorme hoeveelheden ener-

gie, CO2-uitstoot en geld te 

besparen.

Een groot deel van de oudere 

dubbele beglazing levert ook 

ondermaatse prestaties. Er be-

staan dan ook overtuigende ar-

gumenten om deze verouderde 

dubbele beglazing te vervangen 

door de huidige generatie su-

pereffi ciënt dubbel en driedub-

bel hoogrendementsglas dat 

zoveel betere prestaties levert. 

Niet elke beglazing heeft dezelf-

de kwaliteit en maakt ook niet 

altijd gebruik van het hoogwaar-

dige hoogrendementsglas. De 

kwaliteit van de materialen en 

productie maken een verschil. 

Daarom kan een dynamisch 

energielabelsysteem voor ra-

men in de hele EU consumenten 

helpen om het meest effi ciënte 

product te kiezen. Dat zou ook 

een referentiekader kunnen vor-

men voor stimuleringsprogram-

ma’s van de overheid om de 

verkoop van de best presteren-

de ramen aan te moedigen en 

voortdurende productontwikke-

ling te stimuleren.

Europese gebouwen…
hebben nieuwe 
ramen nodig!
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Als de beveiliging van de energiebevoorrading een 
topprioriteit is, waarom dan onnodig energie verspillen?

De energieprijs is cruciaal voor elke economie, zowel nationaal of internationaal, in bedrijven of thuis. 

Stijgende olie- en gasprijzen tijdens verschillende periodes in de laatste vijfendertig jaar hebben geleid 

tot opeenvolgende economische crisissen in de hele wereld. De natuurlijke reserves geraken uitgeput 

en duurzame alternatieven zijn vaak duurder. Toch blijft de wereldwijde vraag naar energie groeien. 

 

Olie- en gasreserves zijn in het bezit van enkelen. Daardoor is de rest van de wereld afhankelijk van 

marktbeleid en beslissingen die het niet kan beïnvloeden. Het beheer van de energievoorraden 

beïnvloedt de economische gezondheid en politiek stabiliteit. Elk land maakt zich nu zorgen over de 

veiligheid van de energievoorraden omdat het gebrek aan energie hun manier van leven op ongeziene 

schaal kan verstoren.

 

Angst over de kwetsbaarheid van de infrastructuur voor energiebevoorrading is ook toegenomen ten 

gevolge van de verspreiding van het internationale terrorisme. Ongevallen, natuurrampen en 

catastrofale weersomstandigheden kunnen ook zorgen voor onverwachte onderbrekingen in de 

bevoorrading. Dit zet de beveiliging van de energiebevoorrading nog maar eens op de voorgrond. 

Regeringen zijn wereldwijd op zoek naar manieren om hun afhankelijkheid van om het even welke 

energiebron te verminderen.

 

Het allerbelangrijkste wat beleidsmakers ondertussen kunnen en zouden moeten doen, is ervoor 

zorgen dat we niet meer energie verbruiken dan strikt noodzakelijk is. Huizen, kantoren en openbare 

ruimten verwarmen, betekent het verbruik – en de verspilling – van een heleboel energie. Het is 

duidelijk dat veel gebouwen in Europa onze aandacht opeisen. Dubbel en driedubbel 

hoogrendementsglas is een bestaande technologie om warmte in de gebouwen te houden. Als we die 

ramen op meer plaatsen installeren, betekent dit dat verwarming lager kan worden gedraaid of zelfs 

uitgeschakeld waardoor we heel wat schaarse energie kunnen besparen en op die manier onze 

afhankelijkheid van anderen kunnen verminderen en onze veiligheid verhogen.

De veiligste energie is de energie die we besparen.



Glass for Europe vroeg het 

Nederlandse wetenschappelijke 

onderzoeksinstituut TNO om 

een onderzoek uit te voeren 

naar de potentiële besparing op 

het vlak van energie en 

CO2-uitstoot bij een uitgebreid 

gebruik van hoogrendements-

beglazing. Het onderzoeksrap-

port is op aanvraag verkrijgbaar 

bij Glass for Europe of kan wor-

den gedownload via: 

www.glassforeurope.com. 

Het onderzoek is uitzonderlijk 

grondig in zijn methodologie en 

controles, conservatief en be-

hoedzaam in de benadering van 

de schattingen die in de model-

len zijn verwerkt. De resultaten 

zijn dan ook serieus, degelijk en 

geloofwaardig. 

TNO werd gevraagd om een 

analyse uit te voeren van de po-

tentiële besparingen op het vlak 

van energie en CO2-uitstoot als 

het gebruik van hoogwaardige 

dubbele beglazing met hoog-

rendementsglas wordt uitge-

breid naar alle nieuwe en be-

staande gebouwen in de 27 

lidstaten van de EU. De poten-

tiële energiebesparing per jaar 

zou kunnen oplopen tot wel 

912.000 terajoules (TJ)3 tegen 

het jaar 2020 en kan leiden tot 

een vermindering van de 

CO2-uitstoot in de hele EU tot 

90 miljoen ton per jaar. Tabel 2 

geeft een overzicht van de resul-

taten per land.

Daarbovenop werd TNO ook 

gevraagd om te kijken naar de 

potentiële besparingen als 

hoogwaardig hoogrendements-

glas zou worden geplaatst in alle 

nieuwe gebouwen, op de war-

mere zuidelijke Europese regio’s 

na waar hoogwaardige dubbele 

beglazing zou worden gebruikt. 

De potentiële energiebesparing 

van deze maatregel zou per jaar 

kunnen oplopen tot wel 

113.000 TJ tegen het jaar 2020 

en zou kunnen leiden tot een 

vermindering van de 

CO2-uitstoot in de hele EU met 

meer dan 11 miljoen ton per 

jaar. Tabel 3 geeft een overzicht 

van de resultaten per land.

De EU heeft toegezegd tegen 

2020 jaarlijks 300 miljoen ton 

minder CO2 uit te stoten door 

energiebesparende maatrege-

len in woningen en bedrijfsge-

bouwen. Glass for Europe heeft 

uit dit onderzoek besloten dat 

een consequent en gepast ge-

bruik van zowel dubbel als drie-

dubbel hoogrendementsglas in 

de hele EU van 27 lidstaten in 

alle bestaande en nieuwe ge-

bouwen potentieel jaarlijks tot 

97 miljoen ton CO2 kan bespa-

ren tegen 2020, dat is 30% van 

de jaarlijkse doelstelling die de 

EU zichzelf heeft gesteld.

Een grondig onderzoek
Een wetenschappelijke bepaling van de potentiële 
voordelen van hoogrendementsglas
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3     Een terajoule is 1012 joule. Een joule is de hoeveelheid energie die nodig is om ononderbroken, gedurende één seconde één watt te produceren of om de 

temperatuur van een gram droge, koele lucht met 1 graad Celsius te doen stijgen. Een gemiddelde Franse stad van een miljoen inwoners verbruikt 

ongeveer 50.000 TJ energie per jaar.

De berekening van het poten-

tiële voordeel dat hoogrende-

mentsglas kan bieden in de 27 

lidstaten van de Unie, hield re-

kening met verschillende feiten. 

Rechtstreekse of geëxtrapo-

leerde gegevens werden ge-

bruikt voor de lokale klimaat-

omstandigheden, de mix van 

de gebruikte energiebronnen 

(CO2-uitstoot per TJ hangt af 

van, bijvoorbeeld, het feit of 

elektriciteit opgewekt wordt 

door kolen, gas of op nucleaire 

wijze) en de aard van het bouw-

repertoire (in categorieën on-

derverdeeld als leeftijd, con-

structiemateriaal, woningen of 

bedrijfsgebouwen, met of zon-

der centrale verwarming). Acht 

verschillende groeperingen 

werden op die basis 

gedefi nieerd.

De volgende prestatiewaarden 

voor glas werden gebruikt: drie-

dubbele beglazing – g-waarde: 

0.6; U-waarde: 0.7; dubbele 

beglazing  – g-waarde: 0.6; 

U-waarde: 1.1. Bij de bereke-

ningen in het kader van dit on-

derzoek, wordt aangenomen 

dat beglazing met deze presta-

tiewaarden wordt geïnstalleerd 

tussen 2008 en 2020 in be-

staande en nieuwe gebouwen.

In overweging genomen feiten



Tabel 1: Potentiële jaarlijkse energiebesparing en CO2-vermindering in de EU-27 tegen 2020 door optimaal gebruik van isolerend hoogrendementsglas.

Hoogrendementsglas wordt al gebruikt in zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Tabel 1 toont de bijkomende besparingen die kunnen worden 

bekomen bovenop de huidige trends.
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Aanzienlijk besparingspotentieel
Tot 30% van de EU-doelstellingen voor vermindering 
van de CO2-uitstoot voor gebouwen kan worden 
gehaald met hoogrendementsglas. 

Boodschap nr. 1: 

Door de bouwvoorschriften zo 

aan te passen dat ze het gebruik 

van hoogwaardig dubbel of 

(waar nodig) driedubbel hoog-

rendementsglas verplichten in 

de bouw van alle nieuwe gebou-

wen, kunnen de 27 lidstaten van 

de EU jaarlijks tussen de 50.000 

en 113.000 TJ energie bespa-

ren tegen 2020 en de 

CO2-uitstoot verlagen met 4,7 

en 11,3 miljoen ton per jaar. Dit 

zou geen kosten voor de rege-

ring meebrengen.

Boodschap nr. 2: 

Door een combinatie van wet-

geving en marktgerelateerde 

stimuli om bestaande gebou-

wen te renoveren met hoog-

waardige dubbele hoogrende-

mentsbeglazing, kunnen de 27 

lidstaten van de EU jaarlijks tot 

860.000 TJ energie besparen 

tegen 2020 en de CO2-uitstoot 

verlagen met wel 85 miljoen ton 

per jaar. De overheidsuitgaven 

die met deze maatregelen ge-

paard gaan (belastingverlagin-

gen of subsidies, bijvoorbeeld) 

zouden hoogstwaarschijnlijk, 

minstens gedeeltelijk, worden 

gecompenseerd door de ver-

hoogde btw-inkomsten van de 

verkoop van nieuwe ramen, 

verlaagde werkloosheidskosten 

en gezondere inkomsten via de 

inkomstenbelasting (hoewel dit 

niet werd onderzocht).

Boodschap nr. 3: 

Door actie te ondernemen op 

beide fronten, door de stimu-

lans van hoogwaardige dubbe-

le of (waar nodig) driedubbele 

hoogrendementsbeglazing in 

alle nieuwe en bestaande ge-

bouwen, kunnen de 27 

EU-lidstaten jaarlijks 975.000 

TJ energie besparen tegen 

2020 en de CO2-uitstoot verla-

gen met 97 miljoen ton per jaar, 

ongeveer een derde van de 

aangekondigde EU-doelstelling 

voor gebouwen.

Wat betekent dit voor beleidsmakers?

Gebruik van isolerend 

hoogrendementsglas

Energiebesparing 

[TJ]  

Energiebesparing

Miljoenen tonnen olie-equivalent

CO2-reductie 

[kt]

Dubbele beglazing in alle 

nieuwe gebouwen

50.213 1,2 4.767

Driedubbele beglazing in alle 

nieuwe gebouwen, behalve in 

het Zuiden waar dubbele 

beglazing wordt gebruikt

112.955 2,7 11.303

Dubbele beglazing in alle 

bestaande gebouwen

862.280 20,5 85.310

Dubbele beglazing in alle 

gebouwen (bestaande & 

nieuwe)

912.493 21,7 90.077

Max. potentieel: Dubbele & 

(waar nodig) driedubbele 

beglazing in alle bestaande & 

nieuwe gebouwen

975.235 23,2 96.613



Veel gebouwen in Europa zijn nog steeds niet uitgerust met standaard dubbele beglazing, laat staan isolerend hoogrendementsglas. 

Tabel 2, hieronder, geeft ons een beeld van de impact dat het gebruik van isolerend hoogrendementsglas zou hebben op de CO2-uitstoot 

als alle, zowel nieuwe als bestaande, gebouwen in heel Europa zouden worden uitgerust met dubbel isolerend hoogrendementsglas.  

Miljoenen tonnen CO2 kunnen zo jaarlijks worden gespaard met oog op de 2020-doelstellingen van de EU.

Dubbele 
hoogrendementsbeglazing in alle 
bestaande en nieuwe gebouwen
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Tabel 2: Potentiële jaarlijkse energiebesparing en CO2-vermindering in 2020 – Alleen gebruik van hoogwaardig dubbel hoogrendementsglas

Bestaande gebouwen (a) Nieuwe gebouwen (b) Bestaande & nieuwe gebouwen 

(a) + (b)

Energiebesparing 

[TJ]

CO2-reductie 

[kt]

Energiebesparing 

[TJ]

CO2-reductie 

[kt]

Energiebesparing 

[TJ]

CO2-reductie 

[kt]

Noorden  14.734 1.589 -2.6214 -285 12.113 1.304

  Finland 5.409 584 -962 -105 4.447 479

  Zweden  9.324 1.005 -1.658 -180 7.666 825

Centraal zeeklimaat 232.306 24.074 7.469 841 239.775 24.916

  België  15.227 1.577 490 56 15.717 1.633

  Denemarken  7.997 830 257 28 8.254 859

  Ierland  5.959 621 192 20 6.151 641

  Luxemburg 695 72 22 2 718 75

  Nederland  24.194 2.517 778 84 24.972 2.601

  Verenigd Koninkrijk  88.920 9.235 2.859 314 91.779 9.549

  Frankrijk  89.312 9.221 2.871 338 92.184 9.559

Centraal landklimaat 202.049 21.026 7.458 794 209.507 21.820

  Oostenrijk  18.268 1.896 674 73 18.943 1.970

  Duitsland  183.781 19.130 6.783 720 190.564 19.850

Zuiden  174.774 15.958 28.332 2.499 203.106 18.456

  Cyprus 1.155 117 187 20 1.343 136

  Griekenland  15.435 1.557 2.502 265 17.937 1.822

  Italië  83.951 7.620 13.609 1.187 97.561 8.807

  Malta 578 55 94 9 671 64

  Portugal 15.316 1.398 2.483 219 17.799 1.617

  Spanje  58.339 5.211 9.457 799 67.796 6.010

Baltische landen5 17.736 1.773 494 50 18.230 1.822

Polen  64.246 6.435 4.216 413 68.462 6.848

Centraal6 75.575 7.554 2.350 238 77.925 7.791

Roemenië & 
Bulgarije

80.860 6.902 2.514 217 83.375 7.119

EU27 862.280 85.310 50.213 4.767 912.493 90.077

4  De bovenvermelde negatieve waarden worden verklaard door het feit dat deze landen al veel driedubbele beglazing gebruiken in nieuwe gebouwen terwijl 

deze tabel de besparing toont door het gebruik van dubbele beglazing.
5  Estland, Letland, Litouwen
6 Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië
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Driedubbele hoogrendementsbeglazing installeren kan zorgen voor een bijkomende energiebesparing in de meeste delen van Europa. 

Het heeft echter niet veel zin om dit te doen op plaatsen waar het klimaat heet is in de zomer en warm in de winter. Dubbele beglazing is 

de beste keuze voor deze regio’s. Tabel 3, hieronder, toont het potentieel van de installatie van driedubbel hoogrendementsglas in alle 

toekomstige nieuwe gebouwen in heel Europa met uitzondering van mildere, zuidelijke regio’s waar dubbel glas volstaat. Het toont ook 

het indrukwekkende potentieel van de combinatie van driedubbele beglazing in de meeste nieuwe gebouwen met dubbele 

hoogrendementsbeglazing in alle bestaande gebouwen.

Driedubbele 
hoogrendementsbeglazing 
biedt bijkomende voordelen in 
koudere gebieden

Tabel 3: Potentiële jaarlijkse energie- en CO2-besparing in 2020 – Gebruik van hoogwaardig dubbel en/of driedubbel hoogrendementsglas

Nieuwe gebouwen (overal driedubbel glas, 

dubbel glas in het Zuiden)

Bestaande gebouwen (dubbel glas)

Nieuwe gebouwen (overal driedubbel glas,

 dubbel glas in het Zuiden)

Energiebesparing [TJ] CO2-reductie [kt] Energiebesparing [TJ] CO2-reductie [kt]

Noorden  2.790 313 17.523 1.902

  Finland 1.024 114 6.433 698

  Zweden  1.765 199 11.090 1.204

Centraal zeeklimaat 29.964 3.250 262.270 27.324

  België  1.964 214 17.191 1.791

  Denemarken  1.032 111 9.029 941

  Ierland  769 81 6.728 702

  Luxemburg 90 10 785 82

  Nederland  3.121 331 27.315 2.848

  Verenigd Koninkrijk  11.469 1.227 100.390 10.463

  Frankrijk  11.520 1.278 100.832 10.499

Centraal landklimaat 28.304 2.982 230.353 24.009

  Oostenrijk  2.559 273 20.827 2.169

  Duitsland  25.745 2.709 209.526 21.839

Zuiden  28.332 2.499 203.106 18.456

  Cyprus 187 20 1.343 136

  Griekenland  2.502 265 17.937 1.822

  Italië  13.609 1.187 97.561 8.807

  Malta 94 9 671 64

  Portugal 2.483 219 17.799 1.617

  Spanje  9.457 799 67.796 6.010

Baltische landen7 2.052 206 19.788 1.978

Polen  9.007 889 73.254 7.324

Centraal8 6.042 609 81.617 8.162

Roemenië & Bulgarije 6.464 556 87.325 7.458

EU27 112.955 11.303 975.235 96.613

7  Estland, Letland, Litouwen
8 Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië





Er is geen pasklare oplossing. Energiebesparing moet uit alle sectoren en activiteiten komen. Meerdere bescheiden besparingen brengen 

ons samen dichter bij het gestelde doel.

Er bestaan al veel energie-effi ciënte technologieën, maar deze worden niet adequaat toegepast. Hoogrendementsglas is een uitstekend 

voorbeeld van een methode om de energie-effi ciëntie te vergroten. De werkzaamheid is bewezen en deze oplossing kan en moet dus 

een veel grotere rol gaan spelen. Het gebruik van hoogrendementsglas levert een “win-win-win-scenario” op: gebouwen blijven warm en 

comfortabel voor wie er woont of werkt; onnodige CO2-uitstoot wordt aangepakt, zodat ook de planeet zelf koel kan blijven; en de 

energiebehoefte daalt, waardoor ook de kosten dalen.

Beleidsmakers zouden actief moeten onderzoeken hoe het gebruik van hoogrendementsglas in bouwprojecten kan worden gestimuleerd. 

De wetgeving kan hierbij helpen. Nationale bouwvoorschriften kunnen het gebruik van hoogrendementsglas bijvoorbeeld verplicht stellen, 

vooral in koudere klimaten. Met economische en fi scale instrumenten kunnen energiezuinige oplossingen worden beloond. Ook een 

combinatie is mogelijk.

Wat kan de beleidsmaker doen?
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Sommige casestudies in het on-

derzoek in opdracht van Glass 

for Europe tonen heel ambitieu-

ze scenario’s. Het is onrealis-

tisch om te denken dat alle 

energiezuinige beglazingssyste-

men in alle bestaande gebou-

wen in Europa op korte termijn 

vervangen zullen worden. Maar 

een goede start kan en moet 

worden genomen. 

Het is langs de andere kant een 

eenvoudige stap om de natio-

nale bouwvoorschriften aan te 

passen zodat alle nieuwe ge-

bouwen verplicht worden uitge-

rust met hoogtechnologische 

beglazing op maat van de lokale 

klimaatomstandigheden. Als ac-

tie zou worden ondernomen 

voor nieuwe gebouwen kan on-

geveer 11 miljoen ton CO2 wor-

den bespaard zonder noemens-

waardige inspanning.

 

In de meest ambitieuze scena-

rio’s kan tot een derde van de 

EU-doelstelling voor verminde-

ring van de CO2-uitstoot door 

gebouwen worden behaald 

door een maximaal gebruik van 

isolerend hoogrendementsglas 

in nieuwe en bestaande gebou-

wen (zodat de verwarming 

spaarzaam kan worden 

gebruikt). 

Een apart onderzoek in op-

dracht van Glass for Europe 

toont aan dat tot een kwart van 

de EU-doelstelling voor vermin-

dering van de CO2-uitstoot kan 

worden behaald door een 

gepast gebruik van een ander 

hoogwaardig glasproduct, zon-

werend glas, in nieuwe en be-

staande gebouwen (zodat de 

airconditioning spaarzaam kan 

worden gebruikt).9

 

Deze hoogtechnologische glas-

producten vaker gebruiken in 

gebouwen is een van de ge-

makkelijkste manieren die van-

daag beschikbaar zijn om de 

CO2-uitstoot drastisch te ver-

minderen. Dat zou niet alleen de 

impact op het milieu verminde-

ren, maar zou ook goed zijn 

voor de economie en voor de 

mensen. De essentie van duur-

zame ontwikkeling dus.

In heel Europa kan isolerend hoogrendementsglas helpen om energie te 
besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Duurzame ontwikkeling
in actie

9  Het onderzoeksrapport “Impact of Solar Control Glazing on energy and CO2 savings in Europe” (2008) is op aanvraag verkrijgbaar bij Glass for 

Europe of via www.glassforeurope.com.



•  Een vooruitziende blik hebben, gericht op innovatieve, hoogtechnologische producten en 

technologieën. 

•  Oplossingen bieden voor de grote behoeftes en uitdagingen van onze tijd, nu en in de toekomst.  

•  Bewonderd en gewaardeerd worden vanwege onze producten die het leven en de omgeving van 

de mens verbeteren. 

•  Een gewaardeerde partner zijn op het gebied van veiligheid, comfort en duurzaamheid – bekend 

staand als verantwoordelijk en toegankelijk. 

•  Een industriesector zijn met werknemers die trots zijn op wat ze doen.

•  De visie van de glasindustrie uitleggen en promoten.

•  De waardevolle inbreng van de glasindustrie en haar producten uitleggen en promoten. 

•  De belangen van zijn leden vertegenwoordigen in het beleidsmakingsproces.

•  Bijdragen aan wereldwijde initiatieven inzake productbeleid.

Hieraan willen de voornaamste glasfabrikanten van 
Europa herkend worden...

Glass for Europe heeft een duidelijke missie...

Glass for Europe is de vakorganisatie 
die de volgende bedrijven vertegenwoordigt…

•  AGC Flat Glass Europe.

•  Pilkington. 

•  Saint-Gobain Glass.



GLASS FOR EUROPE

Avenue Louise 89, 1050 Brussels, Belgium  -  T. + 32 (0)2 538 43 77  -  F. +32 (0)2 537 84 69  

info@glassforeurope.com  -  www.glassforeurope.com
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Hoogrendementsglas voor
energiezuinige gebouwen


