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Algemene informatie Qualisteelcoat 
 
 
Qualisteelcoat 
 
Hét kwaliteitslabel voor het conserveren van staal  
 
 
Wat is Qualisteelcoat? 
Qualisteelcoat is een internationaal kwaliteitslabel voor het natlakken en poeder-
coaten op staal. Het keurmerk gaat uit van keuring van het conserveringsproces, het 
verfsysteem, de in-house control en het eindproduct. De eisen zijn vastgelegd in een 
specificatie die op te vragen is via info@visem.nl. De specificatie gaat uit van 
algemeen gangbare normen en processen waarbij met name vastgelegd wordt hoe 
een hoge en betrouwbare kwaliteit verkregen kan worden. Dit wordt bepaald door 
een internationaal samengestelde technische commissie en bestuur. De keuring en 
inspectie gebeurt door onafhankelijke door Qualisteelcoat geaccrediteerde labs en 
inspecteurs. In Nederland is dat IFO Nederland. De Nederlandse licentiebeheerder is 
de Visem. 
 
 
Wie vraagt Qualisteelcoat? 
De markt kan Qualisteelcoat voorschrijven. Dit kan in de bouwwereld de architect zijn 
of de projectontwikkelaar, bestekschrijver of aannemer. In de machinebouw of 
andere metaalverwerkende industrie kan dit de engineer, constructeur, machine-
bouwer of metaalbewerker zijn. Momenteel wordt door de VMRG (Vereniging 
Metalen Raam- en Gevelelementen) Qualisteelcoat geaccepteerd als goedgekeurd 
kwaliteitslabel. Ook in andere markten wordt steeds meer aan Qualisteelcoat 
gerefereerd.  
 
 
Wie kan zich laten certificeren voor Qualisteelcoat? 
Elke staal conserveerder kan zijn proces en product laten keuren en bij goedkeuring 
in aanmerking komen voor het label. Elke verf- of poederleverancier kan zijn 
verfsysteem laten goedkeuren als aan de specificatie wordt voldaan.  
 
 
Waarom zou u het Qualisteelcoat label willen hebben? 
Niet alleen omdat de klant het vraagt, maar ook als u zichzelf wilt positioneren in de 
markt als een bedrijf dat kwaliteit levert. U kunt zich met het keurmerk onderscheiden 
van uw collega’s die het niet hebben of gelijke kansen creëren doordat ook u het 
label heeft. Daarnaast is het een uitstekende manier om een kwaliteitssysteem in te 
voeren en uw productie op een hoger kwaliteitsniveau te brengen én te houden. 
Bovendien is het een internationaal keurmerk en in heel Europa bekend.  
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Wat moet u doen om Qualisteelcoat gecertificeerd te worden?  
Kort gezegd moet u voldoen aan de Qualisteelcoat specificatie. Uw proces is  
aantoonbaar beheersbaar, u voert een aantal controles zelf uit en het eindproduct 
doorstaat een aantal labtesten. U kunt een aanvraag voor certificering doen bij de 
Visem. Dan volgt een pre-inspectie waaruit een aantal aanbevelingen komen. 
Vervolgens de finale audit waarbij ook monsterplaten meegenomen worden die naar 
het lab gestuurd worden. Bij goedkeur van alles wordt het label aangevraagd en krijgt 
u het certificaat.  
 
 
Wat zijn de kosten van Qualisteelcoat certificering? 
Dat hangt af van in hoeverre uw bedrijf al voldoet aan de norm. Als u voldoet kan 
volstaan worden met een een aanvraag voor certificering, audit, keuring en labtesten.  
De kosten zullen dan rond de € 2200,- liggen. Als u Visemlid bent betaalt u jaarlijks 
750 euro aan de Visem voor licentiekosten en de activiteiten die de Visem uitvoert 
voor Qualisteelcoat. Bent u geen lid, dan zijn de kosten aanzienlijk hoger. Daarnaast 
betaalt u de inspecties (2 x per jaar) á 845 euro rechtstreeks aan de keurende 
instantie. Als uw bedrijf nog niet zo ver is, dan zijn er wellicht aanpassingen nodig, 
moet er test apparatuur aangeschaft worden of moet een kwaliteitssysteem 
ingevoerd worden. Er zijn bedrijven die u hierbij kunnen helpen en daarmee 
aansluiten op de Qualisteelcoat specificatie.  
 
 
Meer weten over Qualisteelcoat? 
Dan kunt u terecht bij de Visem via www.visem.nl, info@visem.nl of via tel 030 630 
0390. Op de internationale website van Qualisteelcoat  www.qualisteelcoat.net vindt 
u meer informatie over de internationale organisatie van Qualisteelcoat.  
  
 


