
Glas toegepast in scheidings-
constructies incl. beweegbare 
constructieonderdelen (m.u.v. 
deuren), waarvan de onderzijde
van het glas zich op < 0,85 m 
hoogte vanaf de vloer bevindt

Glas toegepast in scheiding-
sconstructies incl. beweegbare 
constructieonderdelen (m.u.v. 
deuren), waarvan de onderzijde 
van het glas zich op ≥ 0,85 m 
en < 1,40 m hoogte vanaf de 
vloer bevindt ter plaatse van 
ontsluitingswegen

Glas toegepast in deurconstructies incl. zijlicht tot
een breedte van <1,50 m vanaf deur 
gemeten, waarvan de onderzijde van
het glas zich op < 1,40 m hoogte
vanaf de vloer bevindt

I
< 0,85 m

II

≥0,85 m < 1,40 m

III

Toelichting op de “groene versie NEN 3569:2009”

b.)

2(B)2

(33.1 PVB gelaagd) 

of 

1(C)2

(4mm gehard)

Niet-gemeenschappelijke deel 
van woonfuncties of 
logiesfuncties

a.)

Industriefuncties en lichte 
industriefuncties, niet zijnde 
tuinbouwkas

Bibliotheken en archiefruimten

Gemeenschappelijke deel van 
woonfuncties of logiesfuncties

Verkoopruimten van 
winkelfuncties, kantoorfuncties, 
onderwijsfuncties, 
gezondheidszorgfuncties

Bijeenkomstfuncties, 
sportfuncties, overige 
gebruiksfuncties voor het 
personenvervoer en het 
gedeelte van bouwwerken –
geen gebouw zijnde – mede 
bestemd voor bezoekers

2(B)2

(33.1 PVB gelaagd) 

of 

1(C)2

(4mm gehard)

2(B)2

(33.1 PVB gelaagd) 

of 

1(C)2

(4mm gehard)

2(B)2

(33.1 PVB gelaagd) 

of 

1(C)2

(4mm gehard)

3(B)3

(33.1 PVB gelaagd

en draadglas)

of 

1(C)2

(4mm gehard)

- geen eis -

Voorbeelden van 
gebruiksfuncties

Woningen, hotelkamers e.d., 
bergingen, garages

Boerderijen, lichte industrie, 
productieruimten, fabrieken

Bibliotheken, archieven

Gemeenschappelijke ruimten 
in woongebouwen en hotels 
zoals hal, galerijen, 
trappenhuizen, etc.

Winkels, kantoren, scholen, 
ziekenhuizen

Clubhuizen, buurthuizen, 
sportkantines, sporthallen, 
stations, parkeergarages, 
abri’s

Bij situatie I, II en III wordt de positie 
van het glas bepaald en bij functie 
a.) en b.) de gebruiksfunctie van de 
ruimte waar het glas aan grenst. De 
genoemde klassen veiligheidsglas 
conform NEN-EN 12600 geven aan 
welk type glas minimaal toegepast 
moet worden

Dit overzicht maakt onderdeel uit van het seminar “veiligheidbeglazing” en dient enkel ter verduidelijking van de gegeven presentatie. 

< 1,40 m

< 1,50 m< 1,50 m


