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Angst voor onweer is begrijpelijk. Veel 
mensen voelen zich weerloos en nietig 
bij het horen van de imponerende don-
derslagen en het zien van bliksemflitsen. 
Angst die natuurlijk wordt versterkt door 
de risico’s die men loopt en de kans op 
schade. 

Schade
De cijfers tonen aan dat de schade door 
blikseminslag de laatste jaren onrust-
barend stijgt. De directe schade aan 
gebouwen en installaties moet het afge-
lopen jaar circa 30 miljoen Euro hebben 
bedragen. Daarnaast is er dan nog de 
zogenaamde vervolgschade. Die schade 
is nauwelijks meetbaar maar zal zeker een 
veelvoud van benoemd bedrag zijn. Deze 
hoge schadecijfers houden direct verband 
met de geringe mate waarin Nederlandse 
gebouwen beveiligd zijn. Technisch gezien 
kunnen gebouwen en inboedels afdoende, 
nagenoeg voor de volle honderd procent, 
worden beschermd. 

Verzekering
Over de vraag, wel of niet tegen bliksem-
inslag verzekerd, wordt door verzekerings-
maatschappijen verschillend gedacht. Een 
verzekeringsmaatschappij geeft over het 
algemeen geen korting op de premie voor 
een opstalverzekering (de zogenaamde 
brandpolis) als u een uitwendige bliksem-

afleider op uw huis heeft of overweegt 
er een aan te laten brengen. Wel stelt de 
verzekeraar vaak aanvullende voorwaar-
den of bepalingen naarmate het risico 
door blikseminslag groter is dan onder 
‘normale’ omstandigheden. Voor woningen 
met een brandbare dakbedekking als 
riet of stro gelden over het algemeen 
andere bepalingen dan bij woningen met 
een ‘harde’ dakbedekking zoals pannen 
en leien. Om de inboedel van uw huis, 
waartoe ook elektrische en elektronische 
apparaten behoren, tegen schade door 
blikseminslag te verzekeren, heeft u een  
inboedelverzekering nodig. In de meeste 
polisvoorwaarden van inboedelverzeke-
ringen is echter schade door indirecte 
blikseminslag (lees: door overspanning en 
inductie), niet gedekt. Daarvoor heeft men 
dan weer een aanvullende of uitgebreide 
inboedelverzekering nodig. Kiest u voor 
zo’n uitgebreide inboedelverzekering, ook 
dan staat niet altijd vast dat schade door 
inductie (een verschijnsel dat vrijwel bij 
elke blikseminslag optreedt) is gedekt. 
Vooral als er geen brandsporen ten 
gevolge van de blikseminslag zijn waar 
te nemen. 

Sommige verzekeringsmaatschappijen 
sluiten zogenaamde inductie, computer of 
machinebreukverzekeringen af, waarbij 
onder bepaalde voorwaarden schade ten 
gevolge van inductie en overspanningen, 
zonder zichtbare sporen van blikseminslag, 
wél is gedekt. Raadpleeg, ter voorkoming 
van teleurstellingen, in elk geval uw 
verzekeringsadviseur. Die is zonder meer 
op de hoogte. 

* Zie themablad ‘Bliksem ABC’
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