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Toetsingsrapport Lijkhoezen 
  
  
  
 

 

1 Gegevens Leverancier 
Naam leverancier:  
Adresgegevens:   
Telefoon:   
Fax:    
E-mail:    
Naam product:   
 
 

2 Wettelijk kader 
Art. 4 lid 1 van het Besluit op de Lijkbezorging (Staatsblad 1991, 252) bepaalt dat een kist niet mag zijn 
vervaardigd met gebruikmaking van kunststoffen of metalen. In het tweede lid van dit artikel wordt echter bepaald 
dat kunststoffen die zijn aangewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn uitgezonderd van dit 
verbod. Deze aanwijzing is geconcretiseerd in het Lijkomhulselbesluit 1998. Art. 2 van het Lijkomhulselbesluit 
bepaalt welke kunststoffen of toepassingen van kunststoffen zijn toegelaten voor lijkhoezen.  
Indien lijkhoezen aan de in het Lijkomhulselbesluit gestelde eisen voldoen, wordt verwacht dat hiervan geen 
onnodige negatieve invloed meer op het verteringsproces wordt ondervonden. Het gestelde in art. 2 van het 
Lijkomhulselbesluit vormt derhalve het toetsingskader. Lijkhoezen worden op basis van het gestelde in art. 2 op 
vier punten getoetst, te weten doorlaatbaarheid, mechanische eigenschappen, vorm en biologische 
afbreekbaarheid. 
 
Op 1 juli 2002 hebben de Landelijke organisatie van begraafplaatsen (LOB) en het Platform Uitvaartwezen het 
Convenant Lijkhoezen ondertekend. Hierin is vastgelegd dat de deelnemende partijen uitsluitend die lijkhoezen 
leveren, gebruiken en accepteren die voldoen aan de wettelijke eisen (art. 2.2 van het convenant). Daarnaast is 
gewezen op de noodzaak van een door de rijksoverheid aan te wijzen onafhankelijke en neutrale instelling, die 
beoordeelt en vaststelt welke merken en typen lijkhoezen voldoen aan de normen uit het Lijkomhulselbesluit. 
Zolang de rijksoverheid hiervoor nog geen overheidsdienst of andere instelling heeft aangewezen zal de LOB dit 
(laten) beoordelen en vaststellen (zie artikel 2.3 van het convenant). 
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Toetsingsrapport lijkhoes XXX 

 

3 Toetsing aan Lijkomhulselbesluit 
Het toetsingsrapport is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. De linkse tabel bevat het toetsingskader. Tevens 
is een toelichting op de toetsingsnorm opgenomen in deze tabel. Het is aan de producent van het product om 
aan te tonen dat voldaan wordt aan dit toetsingskader. Normaliter toont de producent dit aan, door objectieve 
testrapporten van het product te overleggen aan de LOB. Op basis van dit testrapport wordt beoordeeld of het 
product voldoet aan het toetsingskader. Tebodin B.V. voert deze beoordeling, in opdracht van de LOB, uit. Op 
basis van de resultaten van de beoordeling formuleert Tebodin B.V. een advies aan de LOB. De LOB neemt op 
basis van dit advies een besluit. Indien het product voldoet aan de toetsingsnormen, wordt het product op de 
‘witte lijst’ van de LOB geplaatst.  
 
 

4 Conclusie 
Aan de hand van het toetsingsrapport wordt in dit hoofdstuk de conclusie beschreven. Afhankelijk van de 
resultaten van de toetsing, zijn er drie mogelijkheden. 
 
Product voldoet aan de normen uit art. 2 van het Lijkomhulselbesluit 1998 
Uit het toetsingsrapport (bijlage 1) blijkt dat het product voldoet aan de normen uit het Lijkomhulselbesluit 1998. 
Derhalve wordt verwacht dat de lijkhoes geen negatieve invloed heeft op het verteringsproces. Het product wordt 
op de ‘witte lijst’ van de LOB geplaatst. 
 
Product voldoet niet aan de normen uit art. 2 van het Lijkomhulselbesluit 1998 
Uit het toetsingsrapport (bijlage 1) blijkt dat het product niet voldoet aan de normen uit het Lijkomhulselbesluit 
1998. Derhalve is niet aantoonbaar gemaakt dat de lijkhoes geen negatieve invloed heeft op het 
verteringsproces. Het product mag niet gebruikt worden voor begrafenissen.  
Duidelijk wordt aangegeven op welke punten het product niet aan de toetsingsnorm voldoet. 
 
Onvoldoende informatie voor toetsing 
Toetsing aan het gestelde in art. 2 van het Lijkomhulselbesluit 1998 is op basis van de huidige gegevens niet 
mogelijk. Uit het toetsingsrapport (bijlage 1) blijkt dat de gegevens van de producent onvolledig zijn om het 
product te kunnen toetsen.  
Duidelijk wordt aangegeven op welke punten de informatie aangevuld dient te worden om toetsing mogelijk te 
maken.  
 
 
 
 


