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VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING

Zekerheid
door kwaliteit
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VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING

De Vakgroep Bliksembeveiliging van 

UNETO-VNI vertegenwoordigt bedrijven 

die bliksembeveiligingssystemen, aardings-

systemen en overspanningsbeveiliging 

ontwerpen, installeren en inspecteren. 

Om opdrachtgevers een hoog kwaliteits-

niveau te bieden en deze kwaliteit 

objectief meetbaar te maken, zijn alle 

vakgroepleden BRL 1201 gecertifi ceerd. 

De BRL 1201 is een certifi catieregeling 

voor ontwerp, installatie en inspectie van 

bliksembeveiligingsinstallaties. Het is een 

zware regeling die gebaseerd is op de meest 

moderne, wereldwijde norm op het gebied

van bliksembeveiliging: de NEN-EN-IEC

62305. Deze norm stelt een risicoinven-

tarisatie en –evaluatie verplicht voordat 

een bliksembeveiligingsinstallatie wordt 

ontworpen, aangelegd of geïnspecteerd. 

Inzicht in kwaliteit

De NEN-EN-IEC 62305 vervangt sinds 2009 

de norm NEN 1014. Veel opdrachtgevers 

en installateurs hanteren echter nog de 

oude norm. Daarom heeft de Vakgroep 

Bliksembeveiliging zich samen met de 

Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector 

(KBI), overheid, certifi cerende instellingen 

en opdrachtgevers sterk gemaakt voor de 

BRL 1201. De regeling is onder beheer van 

de KBI. Aan de hand van de BRL 1201 

kunnen opdrachtgevers toetsen of zij te 

maken hebben met een professionele 

aannemer die werkt volgens de meest 

moderne norm, en kunnen installateurs hun 

kwaliteit op objectieve wijze aantonen.

BRL 1201 toelatingscriterium

Het BRL 1201-certifi caat is hét toelatings-

criterium voor lidmaatschap van de Vakgroep 

Bliksembeveiliging. Steeds meer installa-

teurs kiezen ervoor te investeren in deze 

kwaliteitsslag. Ook opdrachtgevers en 

adviseurs hanteren vaker de NEN-EN-IEC

62305 en kiezen voor een BRL 1201 

gecertifi ceerd bliksembeveiligingsbedrijf. 

Dat betekent in de praktijk: steeds meer 

veilige gebouwen en minder risico op schade.

Meer informatie 

Terry Heemskerk, vakgroepmanager 

T 079 325 06 20

E t.heemskerk@uneto-vni.nl

W www.bliksembeveiliging.uneto-vni.nl

Gemiddeld slaat de bliksem wel een paar keer in. En dat loopt lang
niet altijd goed af: onweer richt in ons land jaarlijks tientallen miljoenen
euro’s schade aan. Als de bliksem een bedrijf treft, is de schade aan
gebouwen en inventaris maar een deel van het probleem. Een bliksem-
inslag legt ook complete ict-systemen en infrastructuren plat.

Kies voor een BRL 1201 
gecertifi ceerd bedrijf

Zekerheid en kwaliteit

“In Nederland vinden er per jaar zo’n 

100.000 tot 250.000 blikseminslagen 

plaats. De materiële en immateriële schade 

kan groot zijn en de fi nanciële schade 

bedraagt naar schatting vele tientallen 

miljoenen euro’s per jaar. Dat legt een grote 

verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers, 

ontwikkelaars en beheerders van gebouwen

en complexen. Ik adviseer daarom alle

opdrachtgevers om hun bliksembeveiligings-

installatie te laten ontwerpen, aanleggen 

en inspecteren door een BRL 1201 gecertifi -

ceerde installateur. Dit is de meest moderne,

wereldwijd geldende norm die een hoge 

kwaliteit van de interne én externe 

bliksembeveiligingsinstallatie waarborgt.”

Rinus Rubrech, voorzitter Vakgroep 

Bliksembeveiliging UNETO-VNI

 

Jaarlijkse audits

“Ons bedrijf voert audits uit, onder andere

op het gebied van de BRL 1201. Opdracht-

gevers die een BRL 1201 gecertifi ceerde 

installateur inschakelen, kunnen rekenen 

op een betrouwbaar bedrijf, dat alle werk-

processen op orde heeft en een degelijke

bliksembeveiligingsinstallatie ontwerpt en

aanlegt. In de wereld van bliksembeveiligings-

installaties is dat helaas nog niet vanzelf-

sprekend; ondeugdelijk werk komt – onder 

druk van tijd en begroting - nog te vaak voor.

Daarom vind ik het een goede zaak dat 

UNETO-VNI de professionalisering, 

modernisering en transparantie in deze 

sector stimuleert.”

Arjan Veldkamp, Sales Responsible, TÜV 

Rheinland Nederland BV 

Uniforme bestekeisen

“In samenwerking met de Vakgroep 

Bliksembeveiliging ontwikkelt STABU een

voorbeeldbestek voor Bliksembeveiligings-

installaties volgens de STABU Element. 

In dit voorbeeldbestek zal de BRL 1201 

van toepassing worden verklaard. Hiermee 

wordt volgens STABU een duidelijke 

kwaliteitsrichtlijn gegeven voor het 

ontwerpen, leveren en installeren van 

Bliksembeveiligingsinstallaties.”

Goof Annokkee, Projectcoördinator 

Elektrotechniek, STABU

Transparant en deskundig

“Alle bedrijven die bliksembeveiligingsinstal-

laties in monumenten ontwerpen, aanleggen 

of onderhouden moeten BRL 1201 gecerti-

fi ceerd zijn. Deze bedrijven voldoen aan de

‘Leidraad bliksembeveiliging voor monu-

menten’, die we samen met UNETO-VNI 

hebben opgesteld. Zo tillen we de kwaliteit 

van bliksembeveiligingsinstallaties in monu-

menten heel transparant op een hoger plan.”

Bram van der Linden, Specialist cultuur-

bescherming en veiligheid monumenten, 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hoog niveau

“In de bestekken nemen wij tegenwoordig 

standaard de eis BRL 1201 op. Het is belang-

rijk dat onze opdrachtgevers kunnen rekenen 

op een goed ontworpen en uitgevoerde 

bliksembeveiligingsinstallatie, waarop de

uitvoerende partij ook aanspreekbaar is.

Wij tillen hiermee de markt voor bliksem-

beveiligingsinstallateurs naar een hoger 

niveau; dat is hard nodig. Ook kleinere 

bedrijven krijgen nu de kans om deze markt 

te betreden. Kortom, mooie synergie tussen 

ons bedrijf en UNETO-VNI!”

Johan Zandee, adjunct-directeur advies- en 

ingenieursbureau Smits van Burgst

Hoog kwaliteitsniveau

“Het aanleggen van bliksembeveiligings-

installaties moet van mijn opdrachtgevers 

technisch goed, niet te duur en vooral zorg-

vuldig gebeuren. Want behoud van cultureel 

erfgoed is een belangrijk uitgangspunt. 

Bij restauratie- en onderhoudswerkzaam-

heden zie ik soms hoe het aanleggen van 

bliksembeveiligingsinstallaties niet moet. 

Een installateur spuit bijvoorbeeld een 

koperleiding over en laat een zilverkleurig 

spoor op de achterliggende gevel achter. 

Het BRL 1201-certifi caat biedt me de 

garantie op technisch hoogstaand werk. 

Maar ik vind het net zo belangrijk dat een 

installateur zorgvuldig te werk gaat in 

monumenten. Hoe meer installateurs aan 

alle eisen voldoen, hoe beter!”

Rutger Polderman, eigenaar Bureau voor 

Restauratie- en Monumentenadvies 

 

Juiste montage

“Als o�  cieel partner van DEHN+SÖHNE 

vinden wij het belangrijk dat onze producten 

op de juiste manier en conform de huidige 

regelgeving worden gemonteerd. Wij zien 

een toename van bestekomschrijvingen op 

basis van de moderne, wereldwijde norm. 

De BRL 1201 gecertifi ceerde bedrijven dragen

bij aan de kwalitatieve verbeteringen van 

bliksembeveiligingsinstallaties.”

Pieter Kremer, directeur Conduct Nederland

Overzicht gecertificeerde bedrijven

Kijk op www.kbi.nl, het informatieloket 

voor certificering in de bouw- en 

installatie-sector, voor een overzicht 

van BRL 1201 gecertificeerde 

installatiebedrijven.

Experts aan het woord
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