
12   |   www.omgevingindepraktijk.nl |

Thermische kwaliteit  
van ramen, deuren en 
kozijnen
De Uw, Ud, Ufr en/of de Up bepalen de thermische kwaliteit van ramen en deuren. Dit 

klinkt eenvoudig, maar in de praktijk was dit het niet. De vernieuwde NTA 8800:2022 

brengt meer duidelijkheid in de bepaling van de thermische kwaliteit van ramen en 

deuren. Is het nu dan wel eenvoudig? Dit artikel schept helderheid in de berekenings-

methodiek. Meest lastig zijn nog steeds alle benamingen. 

Tekst Mariëtte Willems, Jan van der Burgh en André Kruithof
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Isolatie

Met de NTA 8800 kan het warmte-
verlies voor nieuwbouw, renova-
tie en bestaande bouw op dezelf-
de wijze worden berekend. Wat 

wel een verschil maakt is de informatie die be-
kend is van de ramen, deuren en kozijnen en 
de behoefte om wel/niet gedetailleerd te reke-
nen. In de NTA 8800 is een aantal manieren 
uitgewerkt voor de bepaling van de thermi-
sche kwaliteit van ramen en deuren:
• numerieke methode, waarbij gedetailleerd 

het warmteverlies en de thermische kwaliteit 
worden bepaald;

• handrekenmethode, waarbij op basis van 
(deel)kenmerken de thermische kwaliteit 
wordt berekend;

• forfaitaire methode.

Over het algemeen is bij bestaande gebouwen 
minder bekend over de constructies, waardoor 
het gebruik van de gegeven forfaitaire waar-
den voor de thermische kwaliteit voor de hand 
ligt. Over het algemeen kan gesteld worden 
dat gedetailleerd rekenen (numeriek) leidt tot 
de laagste warmtedoorgangscoëfficiënt (beste 
thermische kwaliteit). Forfaitair is het meest 
ongunstig en de tweede optie – handreken-
methode – ligt ertussenin.

Bepaling thermische kwaliteit

De thermische kwaliteit van een raam en deur 
wordt weergegeven in een warmtedoorgangs- 
coëfficiënt; een Uw-waarde. De bepaling ervan 
is voor de volgende constructietypen beschre-
ven in paragraaf 8.2.2.3 van NTA 8800:2022 
en wordt in dit artikel nader toegelicht:
• raam of raamdeur met kozijn; 
• deur met glas en/of panelen, inclusief 

kozijn.

In de NTA 8800:2022 is de term ‘raamdeur’ 
geïntroduceerd: ‘Onder een raamdeur wordt 
verstaan een deur die uitgevoerd is als raam. 
Hierbij is het lichtdoorlatende deel rondom 
voorzien van een enkelvoudig kader.’

Aspecten die naast de afmetingen een rol spe-
len bij de bepaling van de thermische kwaliteit 
van een raam en deur zijn het toegepaste ko-
zijn (Ufr), het glas (Ugl), de toegepaste afstand-
houder in het glas (Ψgl) en een eventueel pa-
neel en deurblad (Up). Deze aspecten kunnen 
numeriek worden berekend, maar in NTA 8800 
zijn hiervoor ook forfaitaire waarden gegeven. 

Bij het invoeren van een deur is niet alleen de 
thermische kwaliteit, maar ook de mate van 
zontoetreding relevant. In dat kader is het op-
splitsen van de invoer van een deur in een 

energieprestatieberekening (BENG/label) van 
belang.

Raam of raamdeur met kozijn 

Voor een raam of raamdeur met kozijn (inclu-
sief glas) zijn verschillende methoden gege-
ven voor het bepalen van de thermische  
kwaliteit: 

1. Methode op basis van werkelijke 
afmetingen
De Uw-waarde wordt bepaald op basis van nu-
merieke (deel)berekeningen van de thermi-
sche kwaliteit van het kozijn (inclusief deur of 
raam), glas en afstandhouder. Deze meest 
exacte bepaling is beschreven in formule 
(8.14):

Formule (8.14).

2. Methode op basis van standaard- 
afmetingen
In deze methode wordt, in tegenstelling tot 
methode 1, niet gekeken naar de werkelijke 
afmetingen. Er wordt in deze methode gere-
kend met een standaardverhouding tussen 
kozijn- en glasoppervlak (20-80% of 30-70% 
verhouding).
Net als in de eerder beschreven methode is de 
thermische kwaliteit van glas, kozijn (inclusief 
kader) en afstandhouder van belang. In de 
NTA 8800:2022 is onduidelijkheid weggeno-
men voor wat betreft de bepaling van de Ufr  
(fr staat voor ‘frame’): die gewogen gemiddel-
de waarde voor onderdorpel, stijl en boven-

dorpel moet worden bepaald op basis van 
standaard afmetingen:
• raam of raamdeur: 1,23 x 1,48 meter;
• deur: 1,23 x 2,18 meter.

Deze methode is beschreven in formules 
(8.15), (8.16) en (8.17):

 Uw = max (U1;U2)
Formule (8.15)

Formules (8.16) en (8.17).

De resultaten van deze berekeningen vormen 
de basis voor de kwaliteitsverklaringen die in 
de BCRG-database zijn opgenomen. 
Er kan een verschil in rekenresultaat ontstaan 
tussen methode 1 en methode 2. Een (klein) 
toiletraam heeft een relatief groot kozijnop-
pervlak en is volgens methode 1 vaak ongun-
stiger dan volgens methode 2. In tegenstelling 
tot een grote pui (relatief veel glas): hier is me-
thode 1 doorgaans gunstiger dan methode 2. 
Binnen een BENG-berekening moet de keuze 
worden gemaakt voor één methode: het com-
bineren van beide methoden is niet toege-
staan.

3. Forfaitaire methode
Als detailinformatie ontbreekt, kan op basis 
van de forfaitaire methode de thermische kwa-
liteit worden bepaald. Dit komt vooral voor bij 
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bestaande bouw. Kozijntype en glastype zijn 
dan van belang.
Bij een deur met een glasoppervlak kleiner 
dan 65% (van het oppervlak deur + kozijn) is 
er geen sprake van een glasdeur en moet het 
dichte deel van de deur als ‘deur’ worden aan-
gemerkt en het lichtdoorlatende deel als raam 
of glasdeur worden beschouwd (NTA 8800 ta-
bel I.8). De grens van 65% oppervlak was in de 
voorlaatste versie (2021) van de NTA 8800 ook 
bepalend bij de bepaling van de thermische 
kwaliteit: die afhankelijkheid is losgelaten. In 
de plaats daarvan is de ‘raamdeur’ geïntrodu-
ceerd, waarmee beter is aangesloten op de 
daadwerkelijke thermische kwaliteit.

Deur met beglazing en/of panelen in-

clusief kozijn 

In tegenstelling tot een raam/raamdeur kan de 
thermische kwaliteit niet op drie, maar op twee 
manieren worden bepaald. Dat komt doordat 
de open-dichtverhouding van een deur niet zo 
goed voorspelbaar is als bij een raam.

1. Methode op basis van werkelijke afme-
tingen
De Uw-waarde wordt bepaald op basis van nu-
merieke (deel)berekeningen van de thermi-
sche kwaliteit van glas, paneel (deurblad), ko-
zijn en afstandhouder. Deze bepaling is be- 
schreven in formule (8.18):

Formule (8.18).

Deze berekening is gebaseerd op de werkelij-
ke afmetingen.

2. Forfaitaire methode
Er is ook een forfaitaire methode gegeven. 
Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen een 
geïsoleerde en een niet-geïsoleerde deur. 
Deze methode komt overeen met eerder ge-
noemde methode 3 ‘forfaitaire’ bij ‘raam of 
raamdeur met kozijn’. 

NPR 2068

Binnenkort wordt de update van de NPR 2068 
uitgebracht. In deze praktijkrichtlijn is een 
toelichting opgenomen van de zogenoemde 
handrekenmethode voor het bepalen van de 
thermische kwaliteit van constructies. De in 
de NPR 2068 beschreven methode is in lijn 
met de NTA 8800:2022 en voorzien van voor-
beeldberekeningen.

Europa

De NTA 8800 is zo veel mogelijk afgestemd 
op Europese regelgeving. Ramen en deuren 
vallen onder NEN-EN 14351 en – indien 
brandwerend – onder NEN-EN 6069. Voor 
deze producten moet een prestatieverklaring 
worden opgesteld. Essentiële kenmerken als 
warmteweerstand, stralingseigenschappen 
en luchtdoorlatendheid worden getest mid-
dels Europese normen: NTA 8800 is hier op 
afgestemd.
Het feit dat we in Nederland met een deur al-
leen het draaiende deel bedoelen, terwijl in 
Europa met ‘door’ de deur inclusief het kozijn 
wordt bedoeld, maakt volledige afstemming 
niet eenvoudig. Datzelfde geldt voor raam en 
‘window’. Dit maakt het hanteren van bena- 
mingen in Nederlandse normeringen als de 
NTA 8800 soms verwarrend. Uiteraard is er 
alles aan gedaan het toch zo helder en een-
duidig mogelijk te maken.

Slot

In de NTA 8800:2022 is een aantal wijzigingen 
doorgevoerd dat het bepalen van de thermi-
sche kwaliteit van ramen en deuren verduide-
lijkt. Belangrijke wijzigingen zijn de introduc-
tie van een ‘raamdeur’ en de bepaling van de 
gemiddelde thermische kwaliteit van het ko-
zijn.
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