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Brigitta Koppenol

Van: Info (SCGM)
Verzonden: maandag 01 februari 2021 14:40
Aan: Info (SCGM)
Onderwerp: Nieuwsbrief SCGM - nummer 17: Veranderingen in Color management certificatie 

(ISO 12647)

Urgentie: Hoog
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Geachte SCGM en SCCI klant, 
 
Vanaf 2021 gaat er een belangrijke verandering plaatsvinden met betrekking tot de uitvoering 
van de audits rond Drukkwaliteit en Kleurbeheer, beter bekend onder de titel Color 
Management conform ISO 12647 2 t/m 7 (t.b.v. de bekende grafische druktechnieken) en ISO 
15311 (voor Digitaal druk). 
Ook al ben je nu nog niet voor deze norm gecertificeerd, toch willen we je adviseren deze 
nieuwsbrief goed te lezen, omdat het aspect van Color management voor steeds meer klanten 
een belangrijk selectiecriterium gaat worden. Tip: meld je aan voor de aankomende: 
 
Webinar: Vernieuwde SCGM-certificatie Drukkwaliteit en Kleurbeheer  
Datum: donderdag 11 februari van 10.00 uur tot 11:00 uur 
 
Tijdens de webinar krijg je een toelichting op de veranderingen. Want wat gaat er veranderen 
vanaf 2021: 
  
1. Het eerste goede nieuws is, dat naar verwachting in de meeste gevallen de auditkosten 

naar beneden zullen gaan. Het Certificaat voor Drukkwaliteit & Kleurbeheer / Certificate 
for Print Quality & Color Managmeent, kortweg “Color management-certificaat”, wordt dus 
goedkoper. Ben je naast KVGO-lid ook nog eens lid van het VIGC (zie punt 2), dan kan je 
extra korting tegemoet zien. 

 
2. Vanaf nu zullen de metingen van de SCGM-audits niet meer worden uitgevoerd door IGT, 

maar door het VIGC. IGT gaf aan zich te willen richten op andere zaken, waardoor de 
weg vrijkwam voor het VIGC om – net als vanouds – de metingen weer op zich te nemen. 
VIGC staat voor: Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie. Het is al vele 
jaren een goede zakenpartner van ons en heeft in het begin van de introductie van ISO 
12647-certificering, samen met het GOC, IGT en de SCGM de toetsing van de norm 
binnen de Benelux vormgegeven. 

 
3. De audits gaan in de eerste instantie op afstand plaatsvinden, waarbij het te certificeren 

bedrijf, op basis van de aangeleverde drukvorm van VIGC, een drukorder uitvoert. Het 
eindresultaat wordt door het bedrijf opgestuurd naar het VIGC, dat op zijn beurt de 
metingen gaat uitvoeren, conform de nieuwste meetstandaarden en 
genormeerde toleranties. 

 
4. Als bedrijf heb je nu meer keus in de uitvoeringsvorm van je audit. Namelijk: 

 
“Oude/bekende” ISO-audit (meetmethode 1):  Het gaat hier om de “Klassieke certificatie 
ISO 12647”, zoals jullie deze tot nu toe via IGT gewend waren. Hier gaan we uit van een 
meting van fiat (goed-voor-druk) en oplagevellen om de stabiliteit van de drukgang aan te 
tonen. VIGC baseert zich volledig op de drukvellen die worden aangeleverd. Er wordt 
geen inspectiedata door de klant ter beschikking gesteld. Deze methode is intensief m.b.t. 
laboratoriumwerkzaamheden. Daarom kunnen we – net zoals jullie tot nu toe gewend 

  



2

waren - maar 1 configuratie opmeten. Deze methode is enkel toepasbaar voor CMYK-
offsetvellen en CMYK-offsetrotatiedruk. 
 
NIEUWE ISO-audit (meetmethode 2) en STERK AANBEVOLEN: Hier gaan we uit van 
een meting van de fiat (goed-voor-druk)-vellen en inspectiedata (screenshot of een data-
export), om de stabiliteit van de oplage aan te kunnen tonen. Door het wegvallen van 
handmatige meting van de oplage zijn we in staat om in dezelfde tijd 2 configuraties op te 
meten. Belangrijk hierbij is dat we bij alle twee de configuratie uitgaan van dezelfde 
drukpers. Zo kan je dus vanaf nu twee certificatiemetingen van drukwerk op gecoat en 
niet-gecoat papier laten uitvoeren. 
Elk drukproces (conventioneel, digitaal, commercieel, verpakking, large-format, etc.) komt 
in aanmerking voor certificatie. De drukkerij moet kunnen aantonen dat ze duidelijk 
gespecificeerde digitale kleurdata kan omzetten naar kwalitatief drukwerk binnen 
geldende of afgesproken toleranties. 
 

5. Het ISO 12647-certificaat en aanverwant auditrapport wordt vernieuwd. Door de nieuwe 
moderne manier van meten, zal voor met name de bedrijven, die kiezen voor 
meetmethode 2, het certificaat gemoderniseerd worden. Daarbij zal in het auditrapport en 
het auditregister een zogenaamd Configuratieregister Drukkwaliteit en Kleurbeheer 
worden opgenomen, waarin staat vermeld voor welke configuraties het bedrijf 
gecertificeerd is. Dit levert het bedrijf een onderscheidend vermogen op t.o.v. andere 
bedrijven in de markt. 

 
6. Het wordt erg goedkoop om direct tijdens je audit extra configuraties mee te nemen. Op 

die manier kan je met je klanten technisch-inhoudelijk heldere afspraken maken over de 
kwaliteit van het te leveren drukwerk. Je neemt namelijk een specifieke en door de 
SCGM-gecertificeerde configuratie mee in de inkoopovereenkomst. Op die manier 
kunnen er geen misverstanden ontstaan als blijkt dat een bepaalde kleur op een 
bepaalde papiersoort anders uitpakt dan gedacht. 

 
7. Voor bedrijven tot 50 werkzame personen, die graag extra begeleiding willen hebben bij 

hun certificatieproces, is er nu ook Dienstencentrum Groepscertificering. Het voordeel 
hiervan is, is dat je kunt terugvallen op je interne Color management-auditor, waardoor je 
makkelijker aan de norm kunt voldoen. Het doel van Groepscertificering is om je adviseur 
veel meer te zien dan je auditor. En het kost maar een klein beetje meer. We willen jullie 
adviseren deze optie goed te onderzoeken, omdat we verwachten dat de meeste 
bedrijven tot 50 werkzame personen hier veel baat bij hebben. 

  
Zoals je kunt lezen gaat er veel veranderen. Gelukkig ten goede, waardoor de aansluiting op 
toekomstige klantwensen optimaal voor jullie kan worden georganiseerd. Om bedrijven meer 
achtergrondinformatie te geven over de inhoud van deze veranderingen, zal namens het 
SCGM door Fons Put (VIGC) een Webinar worden gegeven. Deze staat gepland voor: 
  
Webinar: Vernieuwde SCGM-certificatie Drukkwaliteit en Kleurbeheer  
Datum: donderdag 11 februari van 10.00 uur tot 11:00 uur 
 
Door te replayen op deze mail kan je je voor deze Webinar aanmelden. Je krijgt van ons t.z.t. 
een link, waarmee je op de 12de februari kunt inloggen. 
Mocht je nog vragen hebben, dan horen wij die graag. Anders “zien” we elkaar graag op het 
Webinar. 
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