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3    de norm bliksembeveiliging uitgelegd

Sinds 1 januari 2009 is NEN-EN-IEC 62305 voor bliksembeveiliging van kracht , met voor Nederland de 

aanvulling NPR 1014. De norm verving de NEN 1014. Ruim vijf jaar na invoering is voor veel bedrijven 

nog steeds niet duidelijk wat de norm betekent voor hun bedrijfsvoering en hun risicobeheersing 

van bliksemschade. Deze brochure geeft een toelichting op de norm, legt uit waarop de norm van 

toepassing is en wat u kunt doen om de veiligheid van mensen en apparaten te waarborgen.

Het ‘conceptdenken’ binnen de bliksembeveiligingsnorm maakt het vakgebied van bliksembeveiliging 

nog meer specialistisch en vraagt om de deskundigheid van een bliksembeveiligingsinstallateur. De 

installateurs van Van der Heide kennen ze de ins en outs van de norm. Ze zijn deskundig en ervaren 

in het optimaal beveiligen van elektrotechnische infrastructuren, bouwkundige constructies en 

installaties. 

Van der Heide kan voor u een zorgvuldige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. 

Hieruit volgt een heldere rapportage die inzichtelijk maakt welke risico’s u organisatie loopt en hoe 

u die kunt beperken. Op basis van de RI&E kunnen we een goed en kostenefficiënt plan van aanpak 

maken. Geheel op maat, want elke situatie is anders, elk object is anders. 
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Wanneer geldt de nieuwe norm?

De norm voor bliksembeveiliging, de NEN-EN-IEC 62305, trad op 1 maart 2006 in werking, met een 

overgangsperiode van 3 jaar. Een maand later trok het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) 

de oude norm, de NEN 1014, terug. Bliksembeveiliging voor objecten die na 1 februari 2009 zijn 

opgeleverd moeten voldoen aan de nieuwste norm. Alleen installaties van vóór 2009 mogen nog 

voldoen aan en gekeurd worden volgens de ‘oude’ norm. In 2018 volgt opnieuw een wijziging in 

de norm. Dat jaar wordt een overgangsjaar, waarin de huidige en de nieuwe versie van de norm 

toepasbaar zijn.

Wat is het grootste verschil tussen de oude en de huidige norm?

Technisch gezien is er met de huidige norm niet veel veranderd. Nieuw is het ‘conceptdenken’. 

Was bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging in het verleden nog en apart onderdeel, nu maakt het 

integraal onderdeel uit van de norm. 



   

6 7    de norm bliksembeveiliging uitgelegd

Is de norm verplicht?

De norm voor bliksembeveiliging is niet opgenomen in het bouwbesluit. Maar in de volgende 

situaties is toepassing van de norm wel verplicht. 

•  Als dit in de wet is vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan de Monumentenwetgeving, 

Mijnwetgeving, Bouwvergunning, Gebruiksvergunning, Milieuwetgeving.

•  Op grond van de Arbowet moet een werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkplek 

voor zijn werknemers. Dus ook tijdens onweer! Bij ongevallen door blikseminslag zal de 

werkgever moeten aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Toepassing van een 

norm versterkt de bewijslast, want normen worden gezien als erkende regels der techniek.

•  Indirect kan, onder meer door EnergieNed, worden geëist dat de norm NEN-EN-IEC 62305 in 

combinatie met bijvoorbeeld NEN 1010 wordt toegepast (zie ook Bouwbesluit en NEN 1010);  

•  De norm wordt ook een verplichting als dit in een overeenkomst, zoals een programma van 

eisen (PVE), is bepaald.
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Hoe weet ik of ik aan de norm voldoe?

In de huidige norm is een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht gesteld. Daaruit blijkt of 

bliksembeveiliging zinvol is en in welke beveiligingsklasse uw installaties vallen. 

De RI&E kijkt naar voor u geldende wetgeving en richtlijnen, maar ook naar de eisen en wensen die 

uw organisatie zelf heeft. Wat is de huidige situatie en wat is er nodig om het gewenste niveau van 

bliksembeveiliging te bereiken?

Een gedetailleerde RI&E maakt duidelijk:

•  welke risicocategorieën van toepassing zijn

•  of het risico daarvan hoger is dan het geaccepteerde niveau

•  welke specifieke voorzieningen nodig zijn om het risico in voldoende mate te verkleinen
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De laatste decennia heeft de informatiemaatschappij zich enorm ontwikkeld. Er is een aanzienlijke 

groei te zien geweest van elektronische apparatuur in gebouwen. We hebben een explosieve 

toename gehad niet alleen van inpandige bekabeling, maar ook van ondergrondse infrastructuur, 

die met de genoemde apparatuur is verbonden. Via bekabeling kunnen overspanningen zelfs 

van verre binnendringen. Daarnaast is bijvoorbeeld de datasnelheid van computersystemen 

enorm toegenomen, wat alleen te bereiken is door kleinere en daardoor voor bliksem gevoeliger 

componenten toe te passen. 

Een blikseminslag op een object kan grote risico’s met zich meebrengen, maar ook inslagen in de 

buurt kunnen voor organisaties dramatische gevolgen hebben. Soms is de directe schade op zich 

niet interessant, maar is de gevolgschade van veel grotere betekenis. Daarom beperkt de risico-

inventarisatie en -evaluatie methode conform NEN-EN-IEC 62305 zich niet uitsluitend tot het risico 

van directe bliksem op het object.

Waarom zou ik een RI&E laten uitvoeren? 
En wat zijn de voordelen?
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•  Als u een RI&E laat uitvoeren, voorkomt u dat u risico’s onderschat en geen of voorzieningen 

met een te lage mate van beveiliging aanschaft. Daardoor zou u voor onaangename verrassingen 

kunnen komen te staan!

•  Andersom voorkomt een juiste RI&E onnodige of te grote investeringen in beveiliging. 

•  Na een calamiteit wordt tegenwoordig vaak onderzocht of werkgevers en/of beheerders wel 

aan hun zorgplicht hebben gedaan. Een vooraf uitgevoerde en schriftelijk vastgelegde risico-

inventarisatie en -evaluatie kan voorkomen dat u in gerechtelijke procedures belandt. 

Uit de evaluatie volgt een advies. Het kan zijn dat u maatregelen moet nemen om uw bliksembeveiliging 

op peil te brengen. U hoeft niet bang te zijn voor hoge investeringskosten. Sommige maatregelen 

zijn misschien direct nodig, andere kunt op langere termijn uitvoeren. 

Welke maatregelen kunnen nodig zijn om aan de norm te voldoen?

Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen onder meer de 

volgende maatregelen volgen:

•  Externe bliksembeveiliging (in vier beveiligingsklassen)

•  Potentiaalvereffening

•  Overspanningsbeveiliging

•  Afschermingsvoorzieningen

•  Brandmeld- en brandblussystemen

•  Organisatorische maatregelen

Bliksem- en overspanningsbeveiliging is in ons land nog altijd niet 

echt verplicht. De jongste wereldwijde norm hiervoor, NEN-EN-IEC 

62305, wordt in het nieuwe Bouwbesluit niet genoemd als methode 

om aantoonbaar aan de directe eisen in het Bouwbesluit - of het 

Arbobesluit als het gaat om veilige werkplekken - te voldoen. Wel is 

en blijft het hanteren van deze norm volgens juristen op grond van het 

‘relativiteitsbeginsel’ de sterkste manier voor bedrijven en overheden 

om aan te tonen dat aan de eisen in de wet- en regelgeving is voldaan. 

De voordelen uitgelegd
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De complete bliksembeveiligingsnorm NEN-EN-IEC 62305 is verkrijgbaar via www.nen.nl.

Wilt u meer weten over van der Heide en wat we voor u kunnen betekenen?

Kijk op www.vanderheide.nl of neem contact met ons op via 088 - 63 63 163

of info@vanderheide.nl

Meer informatie

Rijdstraat 12
9291 MB  Kollum
Tel. +31 (0)88 - 63 63 163
www.vanderheide.nl
info@vanderheide.nl

van der Heide Groep
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