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Geachte heer/mevrouw, 
 
Het bestuur van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft zich enkele 
jaren geleden actief ingezet ten behoeve van de naleving en handhaving van het 
Lijkomhulselbesluit 1998.  
Nog steeds zijn nieuwe stappen nodig teneinde tot een verbetering van de huidige situatie te 
komen.  
Waar gaat het hier ook alweer om? 
 
-  De ethiek van de lijkbezorging brengt met zich mee dat stoffelijke overschotten van 

overledenen die worden begraven op een zo natuurlijk mogelijke wijze zonder 
onnodige belemmeringen moeten kunnen ontbinden; 

- De grond en het grondwater op een begraafplaats dienen zo min mogelijk vervuild te 
worden met niet natuurlijk verteerbare stoffen en materialen als gevolg van een 
begraving. 

-  Werknemers van begraafplaatsen en bedrijven die belast zijn met opgravingen en 
ruimingen mogen niet onnodig fysiek en psychisch belast worden. 

  
In dit kader werd in juni 2002 door het LOB-bestuur een Convenant Lijkhoezen afgesloten 
met het toenmalige Platform Uitvaartwezen.  
Daarin werd onder meer afgesproken  
- dat het een taak is van de overheid om een onafhankelijk instituut aan te wijzen dat 
beoordeelt en vaststelt welke merken en typen lijkhoezen voldoen aan de wettelijke 
voorschriften en dat de ondertekenaars van het convenant er bij de rijksoverheid op zouden 
aandringen om dit te doen; 
- dat zolang als zodanig geen overheidsdienst of andere instelling door de rijksoverheid is 
aangewezen, de LOB de taak op zich zou nemen om te (laten) beoordelen en vaststellen 
welke merken en typen lijkhoezen aan de wettelijke voorschriften voldoen. 
 
De LOB heeft sinds 2002 slechts twee producten kunnen plaatsen op de zogenaamde “witte 
lijst’’ van de wettelijk toegestane lijkhoezen. 
Leveranciers konden in een groot aantal gevallen niet een deugdelijk testrapport overleggen, 
terwijl ook de vergelijking en beoordeling ervan bemoeilijkt werd door de uiteenlopende 
wijzen waarop de gebruikte materialen getoetst, genormeerd en geclassificeerd bleken te 
zijn. 



Om deze reden heeft de LOB het onafhankelijk advies- en ingenieursbureau Tebodin 
opdracht gegeven om een onderzoeksmethode en –model te ontwikkelen teneinde alle in 
omloop zijnde lijkhoezen op dezelfde, vergelijkbare wijze te kunnen toetsen aan het 
Lijkomhulselbesluit. 
Dit toetsingskader is nu gereed en zal door ons als richtsnoer worden gebruikt voor het 
opstellen van een volledig nieuwe ‘’witte lijst’’, dat wil zeggen voor het aanwijzen door de 
LOB van die merken en typen lijkhoezen die voldoen aan de juiste normen op het gebied van  
1. doorlaatbaarheid, 2. mechanische eigenschappen, 3. vorm en 4. biologische 
afbreekbaarheid. 
 
Inzake de te volgen procedure is bijgevoegd Protocol Toetsing Lijkhoezen vastgesteld. 
In dit Protocol beschrijven we de stappen die gezet dienen te worden alvorens het product 
op de zogenaamde ‘’witte lijst’’ van de LOB geplaatst kan worden. 
 
Wij hopen dat u als leverancier en/of gebruiker van lijkhoezen gebruik zult maken van deze 
mogelijkheid, teneinde het draagvlak in de branche voor uw product(en) te vergroten. 
 
Aan onze leden is gevraagd om de uitvaartondernemers in hun regio opnieuw te wijzen op 
hun verantwoordelijkheden in deze en hen op de hoogte te stellen van de noodzaak dat het 
juiste merk en type lijkhoezen wordt gebruikt. 
Dit laatste kan worden aangetoond door een Verklaring omtrent materialen in te vullen en 
een recent origineel gespecificeerd aankoopbewijs te overleggen van het gebruikte product, 
zodat er door de begraafplaatsbeheerders op kan worden toegezien dat merk en type 
lijkhoes voorkomt op de nieuwe ‘’witte lijst’’ van de LOB. 
Het moge u duidelijk zijn dat een ieder die meewerkt aan een begraving in een hoes die niet 
aan de wettelijke normen voldoet, meewerkt aan een strafbaar feit. 
 
 
Met dank voor uw aandacht en medewerking verblijven wij, 
Hoogachtend 
 
 
 
Mr. T. Sprenger 
voorzitter  


