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Protocol Toetsing Lijkhoezen  
 
Lijkhoezen dienen te voldoen aan de wettelijke normen zoals vastgelegd in het Lijkomhulselbesluit 
1998. Deze normen betreffen de doorlaatbaarheid, mechanische eigenschappen, vorm en biologische 
afbreekbaarheid van het product. Producenten, leveranciers en gebruikers van lijkhoezen dienen te 
kunnen aantonen dat het product voldoet aan de wettelijke normen. 
Hiertoe heeft de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB) door het onafhankelijke advies- en 
ingenieursbureau Tebodin een toetsingskader laten opstellen, (gebaseerd op artikel 2 van het 
genoemde Lijkomhulselbesluit in relatie tot het Besluit op de Lijkbezorging, Staatsblad 1991, 251), 
alsmede een standaard toetsingsrapport waarin de onderzoeksresultaten kunnen worden 
gerapporteerd en vergeleken met die van andere lijkhoezen die volgens dezelfde methode worden 
getoetst. De toetsing betreft niet de lijkhoezen zelf, maar de bijbehorende productgegevens, 
certificaten en testrapporten. Deze zullen worden gecontroleerd door bijvoorbeeld contact op te 
nemen met certificerende instituten, onderzoekslaboratoria etc.  
 
1. Een aanvraag voor toetsing van het product aan de wettelijke normen kan door elke producent, 
leverancier of gebruiker worden gedaan. De aanvraag dient bij voorkeur in het Nederlands, doch kan 
ook in het Engels of Duits, te worden ingediend bij:   
 
TEBODIN Consultants & Engineers, afdeling Consultancy 
tav W. J. Tichelman 
Postbus 7613 
5601 JP Eindhoven 
telefoon 040 265 21 45 
telefax 040 265 22 00 
www.tebodin.com 
  
2. De kosten voor toetsing en de opstelling van een toetsingsrapport zijn uiteraard voor de aanvrager 
en bedragen (prijspeil 2007) ca. € 400,00 per volledig getoetst product, ongeacht de 
onderzoeksresultaten, dat wil zeggen ongeacht of het product aan de wettelijke normen blijkt te 
voldoen of  niet. De kosten dienen voorafgaand aan de toetsing aan Tebodin te worden betaald.   
Nadat Tebodin de toetsing heeft afgerond conform de standaardprocedure wordt in drievoud een 
Nederlandstalig toetsingsrapport opgemaakt. Hiervan is één exemplaar bestemd voor de aanvrager, 
en één voor Tebodin. Het derde originele exemplaar wordt door Tebodin geleverd aan de LOB.  
 
3. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de gegevens in het originele toetsingsrapport 
besluit de LOB of de betreffende lijkhoes geplaatst kan worden op de ‘’witte lijst’’ van producten die 
voldoen aan de wettelijke normen en op grond daarvan door de LOB zijn goedgekeurd 
 
4. Deze ‘’witte lijst’’ wordt publiekelijk bekend gemaakt, onder meer via de website van de LOB; zal 
aan de leden van de LOB en aan de betrokken branche-organisaties worden toegezonden en is 
verder gratis op te vragen via het bedrijfsbureau van de LOB, via lob@begraafplaats.nl 
 
5. Aan alle overledenenverzorgers en uitvaartondernemers wordt verzocht enkel gebruik te maken 
van lijkhoezen die voorkomen op deze ‘’witte lijst’’ van de LOB.  
Of er sprake is van het juiste merk en type kan worden aangetoond met behulp van een recent 
origineel aankoopbewijs waarop deze staan vermeld. 
 
6. Aan alle leden van de LOB is geadviseerd slechts die lijkhoezen te accepteren die op de ‘’witte lijst’’ 
van de LOB voorkomen, en geen andere merken en types.   
Een begrafenis moet geweigerd worden door de houder van de begraafplaats als de aanvrager niet 
kan aantonen dat de gebruikte hoes voldoet aan de bepalingen van het Lijkomhulselbesluit.  
Zie tevens Format toetsingskader – en toetsingsrapport Tebodin. 


