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Alles over duurzame verf 
 
Wat is verf? 
“Verf is de algemene term gebruikt voor een product dat werd samengesteld om een 
ondergrond te beschermen en te verfraaien door het te voorzien van een gepigmenteerde 
oppervlaktelaag.” 
Verf bestaat voornamelijk uit 3 delen: bindmiddel dat na droging hard wordt (bij natuurverf 
zijn dat natuurlijke oliën en harsen), verdunner die verdampt en dient voor een soepele 
verwerking (bij natuurverf: water of natuurlijke olie) en tot slot het pigment (bij natuurverf 
zowel minerale als oxydepigmenten, maar bij sommige merken ook synthetische pigmenten 
voor een bredere kleurenwaaier). 
 

Wat is klassieke verf? 
Klassieke verven zijn op basis van petrochemische bestanddelen en kunnen solvent gedragen 
of water gedragen zijn. Ze kunnen VOC’s, biocides, acrylaten, verdikkers … bevatten. 
 

Wat is milieuvriendelijke verf? 
Bij een milieuvriendelijke verf wordt er rekening gehouden met de milieu-impact van de verf. 
Dit type verf kan petrochemische bestanddelen bevatten. 
 

Wat is duurzame verf? 
Een duurzame verf houdt rekening met de impact op de volledige cyclus: van productie t.e.m. 
afval. De gehanteerde definities van milieuvriendelijke en duurzame verf liggen dicht bij 
elkaar. 
 

Wat is bio-based verf? 
De algemene term ‘biobased’ refereert aan producten die volledig of deels afgeleid zijn van 
biomassa, zoals planten, bomen of dieren. Algemeen gesproken kan de biomassa hierbij 
fysische, chemische of biologische behandelingen ondergaan hebben. Het is belangrijk om de 
betekenis van de term ‘biogebaseerd product’ te begrijpen en ook hoe die gebruikt wordt. 
Een Europese norm die de algemene termen definieert binnen het gebied van de 
biogebaseerde producten, EN 16575, werd in augustus 2014 door de Europese Gemeenschap 
gepubliceerd. 
 

Wat is ecologische verf? 
Ecologische verven gaan nog enkele stappen verder dan de biobased verven op het gebied 
van de selectie van de toegestane grondstoffen en de toegepaste productiemethodes. De 
oliën, harsen, types was en pigmenten die binnen de ecologische verven worden gebruikt, zijn 
zonder uitzondering afkomstig van de cyclus van basisgrondstoffen binnen de natuur. Die 
producten kunnen bij het einde van hun levenscyclus allemaal binnen die natuurlijke cyclus 



gere-integreerd worden. Dit kan onder meer door compostering bereikt worden. Er is dus 
sprake van een consequent ecologische selectie van grondstoffen. De grondstoffen worden 
geëxtraheerd en bewerkt volgens de criteria van duurzaamheid. De oliën zijn afkomstig van 
de gecontroleerde biologische landbouw en worden op regelmatige basis gecontroleerd door 
organisaties zoals Ecocert en IMO. 
 

Wat is natuurverf? 
Bij de productie van natuurverf wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke stoffen 
(nagroeibaar, plantaardig of mineraal). In natuurverf wordt zelden of zeer weinig gebruik 
gemaakt van synthetische stoffen, zoals schimmelwerende middelen, bindmiddelen of andere 
minuscule kunststofdeeltjes.  Sommige natuurverven kunnen wel een minimaal aandeel van 
petrochemische toevoegstoffen bevatten. Een natuurverf bestaat volgens VIBE-vzw dus voor 
het overgrote deel uit minerale of plantaardige grondstoffen. De basis van een natuurverf 
bestaat niet uit derivaten van aardolie. Ook in natuurverf bestaan er oplosmiddel gedragen 
en water gedragen types. 
 


