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QualiSteelCoat is een nieuw kwaliteitslabel voor het aanbrengen 
van organische laklagen op staal of verzinkt staal voor binnen- en 
buitentoepassingen. Het certificaat geniet internationale erkenning 
en wordt behalve in Nederland – waar VISEM de licentiehouder is – ook 
vertegenwoordigd in tal van Europese industrielanden als Duitsland, 
Frankrijk, Italië, maar ook Portugal, Spanje en België. Sinds januari 2012 
verwijst de VMRG ook naar Qualisteelcoat.

Vooraanstaande 
positie met 
nieuw certificaat

VOM-lid Tilcoating al in 2009 als eerste over de brug 
naar een nog scherper kwaliteitsbeleid

Het heeft even geduurd, maar de product-
technische relevantie van het nieuwe keur-
merk is voor de Nederlandse markt inmid-
dels bekrachtigd: vanaf dit jaar voldoet een 
QualiSteelCoat-gecertificeerd bedrijf auto-
matisch ook aan de kwaliteitseisen van de 
Vereniging Metalen Ramen en Gevels VRMG, 
die overigens evenals de VOM bij de Metaal-
unie gevestigd is. “Je kunt ook stellen dat 

QualiSteelCoat sinds dit jaar door de VRMG 
wordt voorgeschreven als – dwingende –  
kwaliteitsnorm voor producten die zijn voor-
zien van een poedercoating volgens de ge-
stelde richtlijnen,” Zo vertaalt directeur Jack 
Jacobs het belang van het nieuwe label naar 
een uitkomst die aan duidelijkheid weinig te 
wensen overlaat. In dit opzicht verwijst hij 
ook naar het belang dat de VOM België aan 
het kwaliteitslabel hecht, blijkens de recen-
te QualiSteelCoat Infosessie in België waar 
Jean Veld tot de logische sprekers behoorde. 
Het publiek bestond uit geïnteresseerde 
staalconstructiebedrijven, opdrachtgevers 
en lakbedrijven. Door dit groeiend besef 
denkt Jacobs dat het nu een kwestie van 
weinig tijd zal zijn totdat het certificaat zijn 
gewicht in de praktijk gaat bewijzen.

al in 2009 behaald
Tilcoating onderschreef het belang van het 
nieuwe label al in pril stadium en besloot 
twee jaar geleden om het reeds in 1994  
verkregen QualiCoat-label aan te vullen met 
het nieuwe  QualiSteelCoat. Hiermee was 
het bedrijf met voorsprong de eerste onder-
neming in Nederland die het nieuwe certifi-
caat mocht inlijsten. Dit vroegtijdige instap-
moment had ook een keerzijde. Als minder 
positief gegeven noemt Jacobs het feit dat 
het bezit van een – op dat moment niet  
erg bekend en dus nauwelijks herkend 
kwaliteitslabel – niet veel zoden aan de om-
zetdijk zet. “De situatie had wat weg van het 
moeten omzagen van de boom die wordt 
gebruikt voor de lat waar je vervolgens zelf 
overheen moet. Daarna moeten dan de an-
deren volgen en uiteindelijk de opdrachtge-
vers.”

gezonde kortetermijn- 
verwachtingen
Inmiddels staat de QualiSteelCoat-teller in 
Nederland op vier bedrijven die de sprong 
hebben gewaagd en de toets hebben door-
staan. De terechte verwachting is dat dit 
aantal, zeker gezien het huidige VMRG-voor-
schrift, in rap tempo zal toenemen. Een voor-
deel van het snelle aanhaken is natuurlijk 
wel dat Tilcoating comfortabel voorin het 
peloton zit en inmiddels helemaal gewend  
is om op QualiSteelCoat-niveau te leveren. 
Jacobs hierover: “Onze opdrachtgevers ont-
vangen hun producten nu al dik twee jaar 
automatisch conform het QualiSteelCoat-
label zonder daarvoor extra belast te wor-
den. Met de groeiende erkenning van het 
certificaat hopen we toch meer financieel 

Jean Veld demonstreert een buigtest. 
Het is buigen of barsten als hij de 
proef op de som neemt…

Chris Berenbak, Bedrijfsgezicht

profijt van onze inspanningen te kunnen ge-
nereren.”

Wat betekent het werken met QualiSteel-
Coat in de praktijk? Technisch manager Jean 
Veld gaat er even goed voor zitten. “Kort 
maar krachtig komt het erop neer dat onze 
kwaliteit door middel van volledige registra-
tie en procesbeheersing nog beter en con-
stanter is geworden met QualiSteelCoat. 
Dagelijks is een aantal personeelsleden in de 
weer met controle op de naleving van de re-
glementen: 
1. Meten van de voorbehandeling in dom-

pelbaden;
2. Controle van het productieproces;
3. Visuele controle van het eindproduct;
4. Mechanisch testen van het eindproduct 

in eigen laboratorium;
5. Dagelijks continue controles door middel 

van proefplaatjes;
6. Onaangekondigde controles door onaf-

hankelijk inspecteur inclusief testen door 
extern laboratorium; evenals voor Quali-
coat is dit het COT Haarlem.

Jacobs en Veld zijn het erover eens dat de 
overstap naar het nieuwe keurmerk relatief 
gezien niet eens zo gek veel hoofdbrekens 
heeft gekost. “Met QualiCoat – en ons eigen 
registratiesysteem – werkten we al op een 
hoog kwaliteitsniveau. Zoals gezegd zijn we 
nu nog scherper gaan werken met nog meer 
aandacht voor de diverse voorbereidings- en 
opvolgende productieonderdelen.” Veld is er-
van overtuigd dat “Tilcoating met het nieu-
we label goed inspeelt op de huidige markt-
ontwikkeling van een groter kwaliteitsbesef. 
QualiSteelCoat speelt hierop in en zal uitein-

delijk tot een kwaliteitsverbetering van een 
groot deel van de coatingindustrie leiden.”        

meer informatie
Licentiehouder in Nederland voor  
Qualisteelcoat is de Vereniging Industriële 
Spuit- en Moffelindustrie VISEM:
tel.: 030-630 03 90
info@visem.nl
www.VISEM.nl

Internationale website Qualisteelcoat:
http://qualisteelcoat.net

Tilcoating is gespecialiseerd in oppervlakte-
behandeling van metalen middels het  
poedercoatingproces. Het bedrijf beschikt 
hiervoor over een eigen voorbehandeling 
met  een reeks chemische dompelbaden. 
Tilcoating is opgericht in 1982 en richt zich 
veelal op de bouwindustrie. Daarnaast 
wordt ook gewerkt voor lokaal gevestigde 
verlichtings-, meubel-, scheepvaart- en  
andere industrieën.

Tilcoating BV
Industrieterrein Loven
Bedrijfsnummer: 4659
Andromedastraat 9
5015 AV  Tilburg
tel.: 013 - 5446617
info@tilcoating.nl
www.tilcoating.nl

•

Jack Jacobs: “QualiSteelCoat 
zal uiteindelijk tot een 
kwaliteitsverbetering van 
een groot deel van de 
coatingindustrie leiden.”        

De cijfermatige onderbouwing van de be-
loofde kwaliteit wordt verzameld in tabellen.


