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Bliksembeveiliging 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

NEN-EN-IEC 62305-1nl Algemene principes  

NEN-EN-IEC 62305-2 en Risicomanagement 

NEN-EN-IEC 62305-3 nl Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier 

NEN-EN-IEC 62305-4 nl Elektrische en elektronische systemen in objecten 

NPR 1014 nl Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks 

NPR 8110 nl Risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging 

NEN-EN-IEC 62561-1 en Eisen voor verbindingsmiddelen 

NEN-EN-IEC 62561-2 en Eisen voor geleiders en aardelektroden 

NEN-EN-IEC 62561-3 en Eisen aan isolerende vonkbruggen (ISG) 

NEN-EN-IEC 62561-4 en Eisen voor bevestigingsmiddelen voor geleiders 

NEN-EN-IEC 62561-5 en Eisen voor de inspectiebehuizingen en afdichtingen van 
aardelektroden 

NEN-EN-IEC 62561-6 en Eisen voor blikseminslagtellers (LSC) 

NEN-EN-IEC 62561-7 en Eisen voor materialen ter verbetering van aarding 

 

Toelichting 
Een bliksembeveiligingsinstallatie zorgt ervoor dat de bliksemstroom wordt afgeleid naar de 
aarde zonder schade te veroorzaken aan objecten en installaties.  

Uitwendige bliksemafleiderinstallatie: 

• Een opvanginrichting op het dak (opvangers en dakleidingen) die de blikseminslag 
opvangt. 

• Afgaande leidingen die de bliksemstroom van de opvanginrichting transporteert naar de 
aardelektrodes. 

Inwendige bliksembeveiliging: 

• Zorgt ervoor dat schade aan elektrische- en elektronische installaties beperkt wordt en 
voorkomt dat er gevaarlijke hoge spanningen ontstaan. 

 

Voorschriften 
NEN-EN-IEC 62305 + NEN-EN-IEC 62561 + NPR 8110 + NPR 1014 
NEN-EN-IEC 62305, is een internationale norm die de oude norm NEN 1014 heeft vervangen. 
De norm NEN-EN-IEC 62305 bestaat uit vier delen: 

• Deel 1: Algemene principes. 

• Deel 2: Risicomanagement. 

• Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier. 
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Bliksembeveiliging 

• Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten. 

NEN-EN-IEC 62305 beschrijft meerdere beveiligingsmethoden. Hierdoor is het ook mogelijk om 
een object op verschillende manieren te beveiligen. Op grond van de Arbowet dient de 
werkgever te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers. Dus ook 
tijdens onweer. Met een risicoanalyse wordt de basis gevormd voor een bliksembeveiligings-
installatie. Niet alleen om te bepalen of een installatie zinvol is, maar ook om de 
beveiligingsklasse van de installatie te bepalen. 

 

De (uitwendige) blikseminstallatie moet worden uitgevoerd volgens NEN-EN-IEC 62305. 
Bliksembeveiligingsinstallaties moeten zijn voorzien van een eigen aardingssysteem. Als dit 
aardingssysteem ook dienst doet als veiligheidsaarding van de laagspanningsinstallatie, moet 
het aardingssysteem behalve aan NEN-EN-IEC 62305 ook voldoen aan de geldende uitgave van 
NEN 1010. 

In principe moet een bliksemafleiderinstallatie een lange levensduur hebben. Door 
werkzaamheden aan het dak door schilders, schoorsteenvegers en andere 
onderhoudswerkzaamheden kan de werking van de installatie verstoord zijn. Ook door 
gewijzigde grondwaterstand, nieuwbouw of aanbouw, interne verplaatsingen, zelfs door 
trillen in de buurt kan een installatie niet meer optimaal zijn. Een regelmatige inspectie zorgt 
ervoor dat de werking gegarandeerd blijft en kan nodig zijn voor:  

• bewijslast (rapportage van de gekeurde installatie) 

• milieuwetgeving 

• verzekeringen 

• ISO certificering 

• arbodienst 

 

Naleving voorschriften 
Blikseminstallaties moeten worden geïnspecteerd bij oplevering, reparatie of wijziging van de 
installatie of het object. Tevens moet de installatie periodiek worden geïnspecteerd conform 
tabel E.2 NEN-EN-IEC 62350-3. Als frequentie voor het inspecteren geldt: 

• Visuele inspectie 1 tot 2 jaar afhankelijk van de risicoklasse. 

• Volledige inspectie 2 tot 4 jaar afhankelijk van de risicoklasse. 

• Bij kritische omstandigheden zal in bepaalde gevallen de volledige inspectie jaarlijks 
uitgevoerd worden. 

• Voor werkgevers schrijft de Arbowet voor dat werknemers een veilige en gezonde 
werkplek geboden moet worden. Bij ongevallen door blikseminslag moet de werkgever 
aantonen dat hij voldaan heeft aan zorgplicht. Toepassing van de NEN-EN-IEC 62350 
norm kan dan als bewijslast verstrekt worden. 

Afhankelijk van onder meer de omgevingsfactoren, zal in de RI&E worden vastgelegd wat de 
inspectiefrequentie moet zijn. 
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De eisen aan de deskundigheid van de inspecteur, de inspectiepunten en de rapportage 
worden eveneens beschreven in NEN-EN-IEC 62305. 

 

Tijdens de periodieke controle moeten de volgende activiteiten plaatsvinden: 

• Controle of de installatie voldoet aan de norm. 

• Visuele controle op dakleidingen. 

• Visuele controle op persverbindingen. 

• Visuele controle op waterdichte dakdoorvoeren. 

• Visuele controle op aansluitingen en/of vrijstaande opvangers. 

• Beoordelen beschermingsgraad en beveiligingsgraad. 

• Meten van de aardingsweerstand van elke elektrode afzonderlijk. 

• Meten totale vervangingsweerstand (Rv). 
 

Documenten 
- Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Inspectierapport afgegeven door bevoegde instantie. 

- Risico-inventarisatie. 

- Opleverrapport/-certificaat (indien niet in NEN1010 document opgenomen). 

 

Opmerkingen 
Adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk 
beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden. 

 

De toepassing van bliksembeveiliging kan verplicht worden door: 

• wetgeving zoals Monumentenwetgeving, Mijnwetgeving, Milieuwetgeving; 

• de zorgplicht van werkgevers in het kader van de Arbowet; de werkgever moet zorgen 
voor een veilige werkplek voor zijn werknemers, ook tijdens onweer; 

• de verzekeraar, de verstrekker van de bouwvergunning e.d.; 

• de combinatie met een andere norm waarvoor een verplichting geldt, zoals de norm 
NEN 1010. 

 

Ook bij wijzigen of uitbreiden van een object dient nagegaan te worden of de genomen 
maatregelen (nog) voldoende zijn. Raadzaam hierin is de risico-inventarisatie te actualiseren 
zodat de risico’s opnieuw worden bepaald. 


