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Inleiding 

In 2012 heeft het CBS een eerste Carbon Footprint opgesteld voor het Land Curaçao, dit in 

samenwerking met Kool Caribe Consult. Het was een eerste poging voor het kwantificeren van 

broeikasgasemissies en sloot destijds goed aan bij de voorbereidingen voor het opstellen van 

een eerste (inmiddels gepubliceerde) Compendium Environmental Statistics.  

 

Een Carbon Footprint geeft inzicht in de bijdrage van Curaçao aan de emissies van kooldioxide 

(CO2) en methaan (CH4 ) welke de voornaamste oorzaak zijn van de wereldwijde 

klimaatverandering. Een Carbon Footprint is dus een kwantificering van de emissie van 

broeikasgassen, in het bijzonder CO2 en CH4.  

Daartoe zijn voor het jaar 2010 en nu ook voor 2015 de emissies van deze belangrijkste 

broeikasgassen van Curaçao geïnventariseerd en geanalyseerd. De verkregen informatie kan 

dienen voor het opstellen en verbeteren van beleid en het verminderen van de bijdrage aan 

broeikasgasemissies. Er zal op reguliere basis een inventarisatie worden uitgevoerd en 

gepubliceerd. Het is de bedoeling in 2019 een aangepaste nieuwe Carbon Footprint op te 

stellen over het jaar 2018. 

 

Methode 

De gehanteerde Carbon Footprint rekenmethodiek is conform internationale afspraken over 

monitoring van broeikasgasemissies zoals door de U.N. organisatie IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) beschreven. Het onderzoek richt zich op de belangrijkste bronnen 

van broeikasgassen op het eiland. Deze zijn: 

- brandstofverbruik t.b.v. elektriciteit- en waterproductie,  

- brandstofverbruik t.b.v. transport (hoofdzakelijk wegtransport, geen zee- of luchtvaart),  

- brandstofverbruik en emissies in de industrie (olieraffinage en betonindustrie).   

- emissies vanwege gestort afval, 

- gasflessen (huishoudens), 

Andere bronnen zijn buiten beschouwing gelaten vanwege een naar verwachting geringe 

bijdrage en de relatief grote complexiteit van dataverzameling en/of onzekerheid in data. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de landbouwsector. 

 

Het onderzoek beperkt zich tot de belangrijkste broeikasgassen: kooldioxide (CO2) en methaan 

(CH4). Bij de verbranding van fossiele brandstoffen als diesel, stookolie en gas komt kooldioxide 

vrij. Methaan wordt gevormd door omzettingsprocessen van organische stof in het gestorte 

afval van een vuilstortplaats. Andere gassen zoals HFC’s zijn buiten beschouwing gelaten 

vanwege de zeer geringe bijdrage als broeikasgassen.  
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Kooldioxide en methaan hebben een verschillende bijdrage aan het broeikaseffect. Methaan 

wordt weliswaar minder geproduceerd dan kooldioxide doch heeft een 25 keer zo sterke 

broeikaswerking (de zgn. Global Warming Potential, GWP). Deze hogere impact wordt 

omgerekend naar een standaardeenheid: de CO2 equivalent (CO2 eq.). Ter illustratie: 1 kg 

methaan staat aldus gelijk aan 25 kg CO2 equivalenten.   

Overige gassen zoals SO2 (zwaveldioxide) die wél van invloed zijn op de lokale luchtkwaliteit, 

doch niet bijdragen aan het broeikaseffect, worden hier bij de Carbon Footprint  buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Dataverzameling  

De verzamelde data zijn die van het jaar 2015. De benodigde data voor de berekeningen zijn 

verkregen van Aqualectra, CRU/BOO, Curoil/Curgas, Refinieria ISLA en Selikor. De medewerking 

door de bedrijven, van groot belang voor het slagen van het onderzoek, is goed geweest. Voor 

de emissies die ontstaan uit de verwerking van kalksteen tot cement en beton is uitgegaan van 

een inschatting van de productiecapaciteit van de betonindustrie op basis van gegevens van het 

CBS.  

 

Uitstoot CO2 in 2010 

Op basis van de wijze zoals eerder beschreven is een rekenmodel ontwikkeld met 

hoeveelheden per type brandstof en omrekenfactoren. Met dit model is berekend dat de totale 

uitstoot van broeikasgassen in 2010 ruim 4502 kiloton CO2 eq. bedroeg (ruim 4,5 miljoen ton). 

De raffinaderij en de CRU centrale droegen het meeste bij met respectievelijk  32 en 31 

procent, gevolgd door de productie van water en elektriciteit met 18 procent. 

De overige aandelen per sector bedroegen in procent: 

transport   9,3 

kookgas   0,5 

afvalstoffen   8,6 

productie beton 0,2 
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Uitstoot CO2 in 2015 

De totale uitstoot van broeikasgassen over 2015 bedroeg bijna 4178 kiloton CO2 eq. (bijna 4,2 

miljoen ton). De raffinaderij en de CRU centrale dragen het meeste bij met respectievelijk 38 en 

32 procent, gevolgd door de productie van water en elektriciteit en transport met beiden 10 

procent. 

De overige aandelen per sector bedroegen in procent: 

kookgas   0,6 

afvalstoffen   9,4 

productie beton 0,2 
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Vergelijking met andere landen 

Om broeikasgasemissies beter te kunnen vergelijken met andere landen worden deze ook 

uitgedrukt per inwoner (capita). De Carbon Footprint komt voor Curaçao uit op 26,4 ton per 

capita wat internationaal gezien erg hoog is. Ter vergelijking; de gemiddelde uitstoot van de 

wereld was 5 ton/capita en van de E.U. landen 6,7 ton/capita (2014). Landen met een hogere 

uitstoot dan Curaçao zijn Quatar, Trinidad & Tobago en Kuweit.  

  

Wel is het een vermindering in vergelijking met 2010 toen dit 30,4 ton was, een reductie van 

bijna 13 procent in 5 jaar tijd. De lagere Footprint is waarschijnlijk te wijten aan de toepassing 

van betere (meer efficiënte) technologie, het toepassen van andere brandstoffen en de 

toename van het gebruik van hernieuwbare energie met name windenergie. Meer onderzoek 

dient worden uitgevoerd naar de oorzaken van een daling in de Carbon Footprint. 

 

Enerzijds geven de cijfers van de uitstoot van broeikasgassen een goed beeld van de 

werkelijkheid. Anderzijds geeft het een wat vertekend beeld, omdat Curaçao op wereldschaal 

klein is (0,44 duizend km2 en 0,16 miljoen inwoners) en de uitstoot relatief hoog gezien de 

aanwezigheid van een grote raffinaderij. Als we aldus een fictieve berekening maken van de 

uitstoot per capita zónder raffinaderij en bijbehorende CRU blijkt deze op 7,9 ton CO2 eq. per 

capita uit te komen. Dit is wat hoger dan de gemiddelde uitstoot van de E.U. landen en lager 

dan bijvoorbeeld Nederland (11,6 ton/capita in 2015). 
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