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Qualisteelcoat-licentie voor coatingbedrijven 
 
Qualisteelcoat is hét kwaliteitslabel voor het coaten (natlakken en poedercoaten) van staal. Het is een internationaal 
kwaliteitslabel dat gebaseerd is op een uitgebreide specificatie voor zowel proces- als producteisen.  
 
In Nederland is Vereniging Qual.ION licentiebeheerder en daar kan het coatingbedrijf een formele aanvraag doen voor een 
Qualisteelcoat-licentie. Vervolgens zal Vereniging Qual.ION het inspectiebureau informeren dat er gestart kan worden met de 
inspecties/keuringen.  
 
Werkzaamheden door inspectiebureau na aanmelding via onderstaand formulier: 

• Eerst zal er een oriënterend bezoek en gesprek plaatsvinden waarbij de Qualisteelcoat-specificatie nader zal worden 
toegelicht. Tijdens dit bezoek zal de Qualisteelcoat-inspecteur de fabriek en testruimte inspecteren. Mogelijke 
aanpassingen en tekortkomingen zullen worden doorgesproken en op schrift worden gesteld. Tijdens deze inspectie 
worden de installatie, de gebruikte middelen en testapparatuur in het standaard inspectierapport ingevoerd.  
Optioneel kunnen proefplaten worden meegegeven om te laten testen in het laboratorium om te kijken of de gewenste 
corrosieklasse haalbaar is. Dit is zeer gewenst alsnog onzekerheid bestaat over de haalbaarheid van de aan te vragen 
corrosieklasse. 

• Na het verwerken van de opmerkingen door het coatingbedrijf zal een inspectie van het proces en de in-house controle 
plaatsvinden. Hierbij zal tevens een serie proefplaten worden gemaakt die in de productielijn meegenomen worden. De 
monstername wordt uitgevoerd door de Qualisteelcoat-inspecteur. Deze inspectie is een volwaardige Qualisteelcoat-
inspectie. 

• De proefplaten worden in het laboratorium van het inspectiebureau volgens de Qualisteelcoat-eisen getest. 

• Indien de resultaten van zowel de inspectie als van het laboratorium voldoen aan de gestelde eisen wordt een complete 
rapportage verzonden naar Vereniging Qual.ION en deze zal na beoordeling van de rapportage en in overleg met het 
secretariaat van de masterlicentiehouder in Zürich uw certificaat verzorgen. 

• Indien u de licentie heeft zal vervolgens eenmaal per jaar een (onaangekondigde) inspectie plaatsvinden waarbij een 
volledige Qualisteelcoat-inspectie inclusief laboratoriumtesten met proefplaten wordt uitgevoerd. Bij voldoende 
resultaat zal er een positief advies middels een rapportage naar Vereniging Qual.ION worden gestuurd en volgt 
continuering van de certificatie van uw bedrijf. 

 
Naast bovenstaand proces is de licentiehouder verplicht om 1 maal per jaar aanwezig te zijn bij de verplichte updatemiddag 
van Vereniging Qual.ION. Tijdens deze middag worden alle belangrijke wijzigingen van de Qualisteelcoat-specificatie van 
afgelopen jaar en komend jaar besproken. Tevens kan tijdens deze middag de Nederlandse vertegenwoordiger namens het 
Qualisteelcoat-label door de licentiehouders aangesproken worden op eventuele veranderingen, wijzigingen en/of wensen 
met betrekking tot de specificatie. De vertegenwoordiger zal dit dan meenemen in de diverse vergaderingen waar hij/zij bij 
aanwezig is.  
 
De medewerker(s) van de licentiehouder die verantwoordelijk is(/zijn) voor de in-house control (afnemen van de diverse 
testen) is(/zijn) verplicht eens in de 5 jaar de cursus In-house Control Medewerker te volgen. Deze medewerker(s) 
zal(/zullen) ook het aanspreekpunt zijn tijdens de 2-jaarlijkse inspectie met betrekking tot de testen die in huis gedaan 
worden.  
 
EN1090 
Volgens de NEN-EN 1090 moeten vanaf 1 juli 2014 alle bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm is 
geleverd worden met een CE-keurmerk. Daarom zullen staalconstructiebedrijven aan coatingbedrijven vragen óf om te 
voldoen aan de eisen van het Fabrication Production Control (FPC) systeem dat het constructiebedrijf hanteert (met hun 
lijsten, systemen, checklijsten, controles, inspecties, enz.) óf om aan te tonen dat het coatingbedrijf een kwaliteitssysteem 
heeft zoals NEN-EN 1090 beschrijft. Dat laatste kan door een geaccrediteerd inspectiebureau uitgevoerd worden door een 
inspectie en als het bedrijf voldoet aan de eisen een conformiteitsverklaring te krijgen. Coatingbedrijven die Qualisteelcoat 
hebben kunnen tegen een meerprijs een conformiteitsverklaring volgens NEN-EN1090 krijgen zonder extra inspectie naast die 
van het kwaliteitslabel; invullen en ondertekening van een korte vragenlijst is genoeg. Een conformiteitsverklaring is een 
jaar geldig. 
 
Prijsopgave 
De kosten, verbonden aan de omschreven werkzaamheden, zijn als volgt begroot: 

 Niet-lid Lid 

• Inspectie (1 x per jaar) €    1.260,- €   1.010,- 

• Extra lijn/systeem €       380,- €      320,- 

• Labtesten gemiddeld voor C4 (1 x per 2 jaar) €    1.088,- €   1.088,- 

• Conformiteitsverklaring NEN-EN1090 voor het coatingbedrijf, dat al Qualisteelcoat 
gecertificeerd is. Dit is optioneel.  

€       500,- €      400,- 

• Voor extra testen in verband met afkeur of testen die buiten de reguliere inspecties vallen geldt geen ledenkorting. 

 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Deze prijsopgave is geldig voor 2019. Prijzen kunnen afwijken als de 
omstandigheden bij een coatingbedrijf anders zijn (afhankelijk van systemen, lijnen en labels). Overzicht van alle prijzen 
voor alle verschillende labtesten kunnen bij het inspectiebureau aangevraagd worden.  
 
Naast de bovengenoemde kosten zullen ieder jaar in 2 termijnen (december en juni) de licentiekosten rechtstreeks aan u 
door Vereniging Qual.ION in rekening worden gebracht. Het zal gaan om een bedrag van € 3.380,- voor niet-leden en een 
bedrag van € 1.880,- voor leden van Vereniging ION. 
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Door middel van het onderstaande aanvraagformulier kunt u zich aanmelden voor het behalen van een Qualisteelcoat-
certificaat. Het ingevulde formulier zal na uw akkoord toegestuurd worden aan het inspectiebureau. Zij zullen contact met u 
opnemen voor het maken van eventuele afspraken. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Vereniging Qual.ION via 030 – 630 03 90 of secretariaat@vereniging-ion.nl.  
 
 

 
 

Aanvraagformulier Qualisteelcoat-certificaat 
 
 
Bedrijfsnaam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bezoekadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Plaats:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Postadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Factuuradres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail voor facturatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Contactpersoon:  heer  /  mevrouw ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Is uw bedrijf lid van Vereniging ION? Ja  /  Nee 
 
Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord: Ja  /  Nee 
 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met bovenstaande (traject, kosten, etc.) en vraagt u 
Vereniging Qual.ION het certificeringstraject in gang te zetten. Mocht u gedurende dit traject alsnog besluiten niet tot 
certificatie over te willen gaan, zal Vereniging Qual.ION u geen kosten in rekening brengen. De kosten voor de inspectie 
en/of mogelijke testen, die al verricht zijn, zullen wel in rekening worden gebracht.  
 
 
Handtekening:  …………………………………………………………………… 

 

Naam:    …………………………………………………………………… 

Datum:   …………………………………………………………………… 
 
 

 
U kunt het ingevulde formulier retourneren aan Vereniging Qual.ION. 
 
Vereniging Qual.ION 
T.a.v. het secretariaat 
Postbus 2600 
3430 GA Nieuwegein 
 
secretariaat@vereniging-ion.nl   
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