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1 Huurwoningvoorraad op Statia 

 

In dit eerste hoofdstuk beschrijven we de kenmerken van de huurwoningvoorraad op Statia. We doen dat 

op basis van het steekproefbestand opgesteld door CBS en het Openbaar Lichaam Sint Eustatius in 20191.  

 

1.1 Steekproef en weging 

Het CBS-steekproefbestand van huurwoningen op Statia bestaat uit 135 woningen: 108 particuliere 

huurwoningen en 27 sociale huurwoningen in eigendom van de Statia Housing Foundation (SHF) en het 

Openbaar Lichaam Sint Eustatius. De 27 sociale huurwoningen in de steekproef vertegenwoordigen een 

totaal van 93 sociale huurwoningen op Statia. Het is niet bekend hoeveel particuliere huurwoningen er zijn 

op Statia2. Daarom is ook niet bekend hoeveel particuliere huurwoningen worden vertegenwoordigd door 

de 108 woningen die in het bestand zitten.  

 

We hebben zogenoemde weegfactoren berekend om ervoor te zorgen dat de uitkomsten in het volgende 

hoofdstuk zo goed mogelijk de uitkomsten in de totale huurvoorraad beschrijven. Een weegfactor is het 

aantal huurwoningen in de daadwerkelijke woningvoorraad dat wordt vertegenwoordigd door één 

huurwoning in het steekproefbestand. De sociale huurwoningen hebben allemaal een weegfactor van 93/27 

= 3,4 woningen. Elke sociale huurwoning in het bestand representeert dus 3,4 sociale huurwoningen in de 

voorraad. De uitkomsten in het volgende hoofdstuk – zoals huidige en maximale huursom – voor de sociale 

huurwoningen in het bestand vertegenwoordigen dus de totale voorraad. Dat geldt uitdrukkelijk niet voor de 

uitkomsten die betrekking hebben op particuliere huurwoningen: die uitkomsten hebben enkel betrekking op 

de 108 particuliere huurwoningen in het steekproefbestand en vertegenwoordigen dus niet de totale 

populatie particuliere huurwoningen op Statia. Bedacht moet worden dat het totaal aantal particuliere 

huurwoningen groter is en dat bijvoorbeeld de totale huursom (huidige som en maximale som bij varianten 

van het WWS) ook hoger ligt. Dit is een verschil ten opzichte van de berekeningen en ABF-rapportages voor 

de woningwaarderingsstelsels voor Bonaire en Saba waar het totaal aantal particuliere huurwoningen wel 

bekend was en weegfactoren opgesteld konden worden.  

 

Meer informatie over de dataverzameling door CBS staat in het CBS-rapport daarover3. 

 

 

1
 Dit betekent dat er wordt gewerkt met data die inmiddels enigszins verouderd zijn. Veruit de meeste woningkenmerken zijn echter onveranderlijk.  

2
 Ook het aantal koopwoningen is niet bekend. Geschat wordt dat de totale woningvoorraad ongeveer 1.500 woningen telt (bron: “Staat van  de Woningmarkt 

2020”). 

3
 Rapport “Inventarisatie kenmerken huurwoningen Sint Eustatius” (CBS, november 2019) 
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1.2 Kenmerken van huurwoningvoorraad (bestand) 

In deze paragraaf beschrijven we de basiskenmerken van de huurwoningvoorraad op Statia, op basis van 

het CBS-steekproefbestand (ongewogen voor sociale huurwoningen). Zoals toegelicht in bovenstaande 

paragraaf, geldt dat de kenmerken van de totale huurvoorraad in meer of mindere mate kunnen afwijken 

van de kenmerken van het steekproefbestand. De aantallen in de tabellen tellen per rij op tot het totaal en 

de percentages tellen per rij op tot 100%.  

 

Alle sociale huurwoningen in het bestand zijn vrijstaande woningen of rijtjeswoningen. De particuliere 

huurwoningen bevatten ook appartementen (Tabel 1-1). 

 

Tabel 1-1: Huurwoningen naar type woning; bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

De meeste sociale huurwoningen in het bestand zijn tussen de 90 en 109 m² groot. Dit is exclusief de 

oppervlakte van de porch/veranda (zie verderop). Particuliere huurwoningen variëren meer in oppervlakte 

dan sociale huurwoningen. Een aanzienlijk deel is relatief klein (kleiner dan 70 m²) maar een even zo groot 

deel is relatief groot (110 m² en groter) (Tabel 1-2). 

 

Tabel 1-2: Huurwoningen naar oppervlakte (excl. porch/veranda) in m²; bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

Alle sociale huurwoningen in de steekproef hebben een porch of veranda. Bij de particuliere huurwoningen 

komen woningen voor zonder porch of veranda (Tabel 1-3). 

 

 

 

 

Sociale huur 24 3 0 27

89% 11% 0% 100%

Particuliere huur 72 12 24 108

67% 11% 22% 100%

Totaal 96 15 24 135

71% 11% 18% 100%

TotaalVrijstaand Rijtjeshuis Appartement

Sociale huur 5 1 21 0 27

19% 4% 78% 0% 100%

Particuliere huur 34 22 17 35 108

31% 20% 16% 32% 100%

Totaal 39 23 38 35 135

29% 17% 28% 26% 100%

Totaal< 70 m² 70 - 89 m² 90 - 109 m² 110+ m²
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Tabel 1-3: Huurwoningen naar aanwezigheid porch of veranda; bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

Wanneer de oppervlakte van de porch/veranda4 wordt opgenomen in de totale woningoppervlakte, dan 

vallen minder woningen in de categorie ‘kleiner dan 70 m²’.  

 

Tabel 1-4: Huurwoningen naar oppervlakte (incl. porch/veranda) in m²; bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

Een kwart van alle particuliere huurwoningen heeft één slaapkamer maar de meeste hebben er twee. Drie 

slaapkamers of meer komt minder vaak voor onder particuliere huurwoningen dan onder sociale 

huurwoningen (Tabel 1-5). 

 

Tabel 1-5: Huurwoningen naar aantal slaapkamers, bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

 

4
 117 woningen in het bestand hebben een porch of veranda. Van 47 van die woningen is de oppervlakte van porch of veranda bekend in het bestand. Van de 

overige woningen met porch of veranda (maar zonder bekende oppervlakte) is de oppervlakte ingeschat op basis van de oppervlakten bij vergelijkbare woningen 

(zelfde type verhuurder en zelfde klasse van interne woningoppervlakte).  

Sociale huur 27 0 27

100% 0% 100%

Particuliere huur 90 18 108

83% 17% 100%

Totaal 117 18 135

87% 13% 100%

Porch of 

veranda

Geen porch of 

veranda
Totaal

Sociale huur 2 3 22 0 27

7% 11% 81% 0% 100%

Particuliere huur 29 21 15 43 108

27% 19% 14% 40% 100%

Totaal 31 24 37 43 135

23% 18% 27% 32% 100%

< 70 m² 70 - 89 m² 90 - 109 m² 110+ m² Totaal

Sociale huur 0 5 22 27

0% 19% 81% 100%

Particuliere huur 27 62 19 108

25% 57% 18% 100%

Totaal 27 67 41 135

20% 50% 30% 100%

1 slaapkamer 2 slaapkamers Totaal
3 slaapkamers 

of meer
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Bij particuliere huurwoningen is het aandeel met 2 badkamers of meer groter dan bij sociale huurwoningen 

(Tabel 1-6). 

 

Tabel 1-6: Huurwoningen naar aantal badkamers, bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

Een enkele woning in de particuliere huurvoorraad heeft een privé zwembad. Geen enkele woning in de 

steekproef heeft een gemeenschappelijk zwembad (Tabel 1-7). 

 

Tabel 1-7: Huurwoningen naar aanwezigheid privé zwembad, bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

Geen enkele woning in het bestand grenst direct aan de zee (Tabel 1-8). 

 

Tabel 1-8: Huurwoningen naar locatie t.o.v. zee, bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

Hoewel geen enkele woning in het bestand direct aan zee grenst, heeft een substantieel aandeel van de de 

particuliere huurwoningen een uitzicht op zee (Tabel 1-9). 

 

 

Sociale huur 0 27 0 27

0% 100% 0% 100%

Particuliere huur 3 88 17 108

3% 81% 16% 100%

Totaal 3 115 17 135

2% 85% 13% 100%

0 badkamers 1 badkamer Totaal2 badkamers

Sociale huur 0 27 27

0% 100% 100%

Particuliere huur 2 106 108

2% 98% 100%

Totaal 2 133 135

1% 99% 100%

Prive 

zwembad

Geen prive 

zwembad
Totaal

Sociale huur 0 27 27

0% 100% 100%

Particuliere huur 0 108 108

0% 100% 100%

Totaal 0 135 135

0% 100% 100%

Totaal
Grenst niet aan 

zeee

Grenst aan 

zee
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Tabel 1-9: Huurwoningen naar uitzicht op zee, bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van woningen is de locatie. De sociale huurwoningen in het bestand 

liggen vooral in de buurt Golden Rock. De particuliere huurwoningen in het bestand liggen meer verspreid 

over verschillende buurten. Veel liggen er in Union, Oranjestad-Noord en Oranjestad-Zuid (Tabel 1-10).   

 

Tabel 1-10: Huurwoningen naar buurt; bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

 

De huurprijzen gebruikt voor de berekeningen (in volgend hoofdstuk) betreffen de kale huur: de huur 

exclusief de kosten voor meubilering/stoffering en diensten. Alle sociale huurwoningen in het bestand 

hebben een huur van minder dan 400 dollar. In de particuliere huursector zijn de huurprijzen veel meer 

gevarieerd. Een significant aandeel heeft een relatief lage huur (minder dan 400 dollar) maar een wat hogere 

huur komt even vaak voor (600 dollar of meer). (Tabel 1-11). 

 

 

 

 

 

Sociale huur 0 27 27

0% 100% 100%

Particuliere huur 21 87 108

19% 81% 100%

Totaal 21 114 135

16% 84% 100%

Totaal
Uitzicht op 

zee

Geen uitzicht op 

zee

Onbekend 0 0% 4 4% 4 3%

Oranjestad-Noord 0 0% 11 10% 11 8%

Oranjestad-Zuid 1 4% 16 15% 17 13%

Mountain District 0 0% 3 3% 3 2%

Concordia 0 0% 8 7% 8 6%

Golden Rock 22 81% 4 4% 26 19%

Jeems 0 0% 6 6% 6 4%

Union 0 0% 19 18% 19 14%

Wilton Farm 0 0% 8 7% 8 6%

Mansion 3 11% 6 6% 9 7%

Princess Garden 0 0% 6 6% 6 4%

Chapel Piece 1 4% 6 6% 7 5%

Cherry Tree 0 0% 6 6% 6 4%

Bay Brow 0 0% 5 5% 5 4%

Totaal 27 100% 108 100% 135 100%

TotaalSociale huur Particuliere huur
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Tabel 1-11: Huurwoningen naar huidige kale huur (excl. meubilering/stoffering), bron: CBS-steekproef (2019) 

 

 

 

 

1.3 Andere variabelen in bestand  

Het bestand bevat ook variabelen (woningkenmerken) die niet gebruikt konden worden voor het opstellen 

van de alternatieve varianten. De reden is dat deze kenmerken niet bekend zijn voor alle woningen in het 

bestand.  

 

- Oppervlakte van het perceel5 waar de woning staat: bekend voor 103 / 135 woningen 

 

- Oppervlakte van de prive buitenruimte (zoals balkon of zitruimte buiten): bekend voor 0 / 135 

woningen 

 

- Oppervlakte van de gemeenschappelijke buitenruimte: bekend voor 0 / 135 woningen  

 

5
 Waarschijnlijk betreft deze oppervlakte ook niet altijd oppervlakte die volledig (privé) bruikbaar is.  

Sociale huur 27 0 0 0 27

100% 0% 0% 0% 100%

Particuliere huur 32 20 19 37 108

30% 19% 18% 34% 100%

Totaal 59 20 19 37 135

44% 15% 14% 27% 100%

< 400 dollar 400 - 499 dollar
500 - 599 

dollar
Totaal600+ dollar
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2 Uitkomsten van de varianten 

2.1 Woningkenmerken in drie varianten 

In dit rapport beschrijven we drie varianten voor een woningwaarderingsstelsel op Statia. De eerste twee 

varianten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de uiteindelijke varianten voor Bonaire en Saba. De derde 

variant is gebaseerd op het principe van zoveel mogelijk woningkenmerken opnemen. Statia heeft een 

ranking aangeleverd van buurten: een indeling van die buurten in klassen van aantrekkelijkheid / populariteit.  

 

Er zijn drie knoppen waar we aan draaien om de varianten op te stellen:  

 Extra woningkenmerken opnemen in het stelsel of juist kenmerken laten vallen (binnen de 

beperkingen van databeschikbaarheid in het CBS-bestand) 

 Laten toe- of afnemen van de aantallen waarderingspunten per woningkenmerk om het relatieve 

belang van dat kenmerk te laten toe- respectievelijk afnemen (ten opzichte van het belang van 

andere kenmerken in het stelsel) 

 Laten toe- of afnemen van de ‘maximale huurprijs per punt’ om de maximale huur per woning te 

laten toe- of afnemen, voor zowel elke individuele woning als voor de huursom (alle woningen bij 

elkaar) 

 

In elke variant is uitgegaan van de voorwaarde dat de som van de maximale huurprijzen volgens (de variant 

van) het woningwaarderingsstelsel minstens gelijk is aan de som van de huidige huurprijzen plus een 

bepaalde buffer. Met andere woorden: de gemiddelde maximale huur per woning moet minstens gelijk zijn 

aan de gemiddelde huidige huur per woning plus een bepaalde buffer. Deze voorwaarde betekent echter 

niet dat de maximale huur van elke individuele woning hoger is dan de huidige huur. Voor een klein deel 

van de woningen geldt: de maximale huur volgens het WWS is lager dan de huidige huur van die woning. 

Tussen woningen die in dezelfde huurprijsklasse zitten (en dus qua huur nauwelijks of weinig van elkaar 

verschillen), is er soms wel sprake van grote variatie in kwaliteit (zoals oppervlakte en locatie/buurt). Dat 

betekent dat het bijna onvermijdelijk is dat sommige woningen een maximale huur onder de huidige huur 

krijgen, tenzij je de maximale huurprijs per punt heel hoog instelt. Het nadeel daarvan is dat een 

woningwaarderingsstelsel te weinig toegevoegde waarde heeft omdat te weinig woningen in het 

gereguleerde segment vallen (maximale huur onder de liberalisatiegrens).  

 

De volgende vijf kenmerken zijn opgenomen in (enkele van) de varianten: 

 Totale woningoppervlakte (incl. porch/veranda) in m² 

 Woningtype: vrijstaand, rijtjeshuis of appartement 

 Privé zwembad: ja of nee 

 Uitzicht op zee: ja of nee 
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 Buurt: indeling in klassen van aantrekkelijkheid, zoals aangeleverd door Statia1 en terug te vinden 

in de bijlage van dit rapport 

  

De tabel op de volgende pagina laat zien welke kenmerken in welke varianten zijn opgenomen (Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 Variant 1 is zoveel mogelijk conform het WWS voor Bonaire 

 Variant 2 is zoveel mogelijk conform het WWS voor Saba 

 Variant 3 bevat zoveel mogelijk woningkenmerken als inhoudelijk gezien zinvol is  

 

 Woningoppervlakte: in varianten 1 en 2 wordt elke m² gewaardeed met 1 punt. In variant 3 telt 

oppervlakte minder zwaar mee en wordt elke m² gewaardeerd met 0,7 punten.  

 Woningtype: in varianten 2 en 3 krijgt een vrijstaande woning of rijtjeswoning 15 punten en een 

appartement 5 punten. In variant 1 is dit kenmerk niet opgenomen.  

 Uitzicht op zee: in varianten 1 en 3 krijgt een woning met uitzicht op zee daar 25 punten voor. 

Geen uitzicht op zee levert 0 punten op.  

 Zwembad: in elke variant krijgt een privé zwembad 30 punten en een gemeenschappelijk 

zwembad2 15 punten. 

 Buurt: in elke variant is de indeling van buurten in aantrekkelijkheid hetzelfde maar de waardering 

in punten voor het kenmerk ‘buurt’ als geheel verschilt wel: in varianten 2 en 3 is het relatieve 

belang van buurt kleiner dan in variant 1. Elke woning krijgt in deze varianten 10 punten minder 

dan in variant 1.   

 

In elk van de varianten verschilt ook de maximale huurprijs per punt. Dit komt in paragraaf 2.2. aan bod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Enkele woningen hebben een onbekende buurt in het CBS-bestand. Deze woningen zijn ingedeeld in de klasse van laagste aantrekkelijkheid. Op die manier 

worden alle woningen van het bestand gebruikt voor de berekeningen. 

2
 Er zijn geen woningen met een gemeenschappelijk zwembad in het bestand maar het ligt wel voor de hand om dit op te nemen in het WWS.   
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Tabel 2-1: Woningkenmerken en waardering in punten, per variant 

Woningkenmerk Waardering in punten  

 

Opgenomen in welke variant? 

Totale woningoppervlakte 

(inclusief porch en/of veranda) in 

m² 

Per m²: 1 punt 

 

Per m²: 0.7 punten 

 

Varianten 1 en 2 

 

Variant 3 

Woningtype 

 

 

Appartement: 5 punten 

 

Rijtjeshuis of vrijstaande woning: 

15 punten 

Varianten 2 en 3 

Uitzicht op zee 

 

 

 

 

Uitzicht op zee: 25 punten 

 

Geen uitzicht op zee: 0 punten 

 

Varianten 1 en 3 

Zwembad 

 

 

 

Privé: 30 punten 

Gemeenschappelijk: 15 punten 

Geen: 0 punten 

Varianten 1, 2 en 3 

Buurt 

 

 

 

 

Klasse 1: 20 punten  

Klasse 2: 25 punten 

Klasse 3: 30 punten 

Klasse 4: 35 punten 

Klasse 5: 40 punten 

 

Klasse 1: 10 punten  

Klasse 2: 15 punten 

Klasse 3: 20 punten 

Klasse 4: 25 punten 

Klasse 5: 30 punten 

Variant 1 

 

 

 

 

 

Varianten 2 en 3 

 

 

 

Sommige kenmerken die zijn beschreven in hoofdstuk1 zijn niet opgenomen in de varianten. Dat komt omdat 

ze overlappen met kenmerken die wel zijn opgenomen. Het gaat om aantal badkamers en aantal 

slaapkamers: die kenmerken overlappen met oppervlakte van de woning. Oppervlakte is echter een beter 

indicator voor omvang van de woning dan aantal kamers. Locatie ten opzichte van zee (grenst aan zee of 

niet) kan in een uiteindelijk WWS worden opgenomen, maar is niet meegenomen in de varianten omdat elke 

woning in het bestand daar hetzelfde op scoort (geen variatie).  

 

De onderstaande tabel geeft per variant weer hoeveel elk van de opgenomen woningkenmerken gemiddeld 

genomen bijdraagt aan het totaal aantal punten. Per woning verschilt dit maar de percentages in de tabel 

geven weer wat de gemiddelde situatie is. Voorbeeld: in variant 1 zorgt oppervlakte bij particuliere 
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huurwoningen gemiddeld voor 75% van het totaal aantal punten per woning. Buurt draagt voor 22% bij. Het 

lage percentage voor het kenmerk “uitzicht op zee” komt mede doordat veel woningen geen uitzicht op zee 

hebben (zie hoofdstuk 1) en daar dus geen punten voor krijgen.  

 

Ook te zien in de tabel:  

 In variant 3 telt oppervlakte minder zwaar mee (waardering van 0,7 punt in plaats van 1 punt per 

m²), waardoor oppervlakte bij particuliere huurwoningen gemiddeld nog ‘maar’ 66% bijdraagt aan 

het totaal aantal punten.  

 Buurt telt het zwaarst mee in variant 1 en het minst zwaar in variant 2 

 Woningtype is niet opgenomen in variant 1 en telt in variant 3 iets zwaarder mee dan in variant 2 

 Uitzicht op zee is niet opgenomen in variant 2 en in telt in varianten 1 en 3 nagenoeg even zwaar 

mee 

 

Tabel 2-2: Gemiddelde bijdrage woningkenmerken aan puntentotaal, per variant 

 

  

2.2 Uitkomsten: huur en huursom  

In deze paragraaf worden de uitkomsten van de drie varianten gepresenteerd in termen van huur en 

huursom. We kijken daarbij naar de huidige huren en huursom en naar de maximale huren en huursom die 

bij elke variant van het WWS gelden. Per variant volgt één grote tabel met daarin de uitkomsten uitgesplitst 

naar type verhuurder (sociale huur en particuliere huur). Het linkerdeel van de tabel heeft telkens betrekking 

op alle huurwoningen in het bestand, het rechterdeel gaat enkel over de woningen die in de betreffende 

variant een maximale huur hebben die 750 dollar of minder bedraagt. 750 dollar is een mogelijke 

liberalisatiegrens (net als op Saba). Woningen die een maximale huur hebben boven de liberalisatiegrens 

kunnen in het vrije (geliberaliseerde) huursegmenten worden verhuurd. Het puntenstelsel bepaalt voor die 

woningen dan niet de maximale huur. Het puntenstelsel is dus vooral relevant voor de woningen die in het 

gereguleerde huursegment vallen. Daarom heeft een apart gedeelte van de tabel specifiek op die woningen 

betrekking. Bovenaan de tabel staat telkens ook aangegeven op welk aantal woningen de uitkomsten in die 

kolom betrekking hebben.  

 

De maximale huurprijs wordt verkregen door het aantal punten te vermenigvuldigen met de maximale 

huurprijs per punt. De huursom (per maand) zijn de huren (huidig of maximaal) van alle woningen bij elkaar 

opgeteld.   

Oppervlakte 82% 75% 79% 76% 72% 66%

Buurt 18% 22% 9% 13% 12% 17%

Zwembad 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Woningtype 12% 10% 16% 13%

Uitzicht op zee 0% 3% 0% 4%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Variant 3

Sociale 

huur

Particuliere 

huur

Sociale 

huur

Particuliere 

huur

Sociale 

huur

Variant 1 Variant 2

Particuliere 

huur
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2.2.1 Variant 1 

Hieronder volgt per blok (van boven naar beneden) een toelichting van de uitkomsten in de onderstaande 

tabel. In variant 1 bedraagt de maximale huurprijs per punt 5,0 dollar. Het gemiddeld aantal punten per 

woning is 121 punten voor sociale huurwoningen en 140 punten voor particuliere huurwoningen. Dat 

betekent dat particuliere huurwoningen gemiddeld genomen meer kwaliteit bezitten en dus hoger worden 

gewaardeerd.  Dat betekent ook dat de gemiddelde maximale huurprijs van particuliere huurwoningen hoger 

ligt: 702 dollar versus 607 dollar. Beide huurprijzen liggen aanzienlijk hoger dan de gemiddelde huidige huur 

(503 dollar respectievelijk 391 dollar).  

 

62% van de particuliere huurwoningen heeft een maximale huur in variant 1 die op of onder de 750 dollar 

ligt. Dat zouden de woningen zijn die in het gereguleerde segment verhuurd moeten worden als 750 dollar 

de liberalisatiegrens is. Alle sociale huurwoningen hebben een huur op of onder de 750 dollar.  

 

12% van de particuliere huurwoningen heeft een maximale huur die onder de huidige huur ligt. Gemiddeld 

genomen ligt de maximale huur 109 dollar onder de huidige huur. Veruit de meeste woningen (88% bij het 

particulier segment) hebben een maximale huur die boven de huidige huur ligt. Gemiddeld genomen ligt de 

maximale huur bij die woningen 241 dollar boven de huidige huur.  

 

In het rechterdeel van de tabel worden dezelfde uitkomsten getoond maar dan enkel voor de woningen die 

een maximale huur hebben op of onder de 750 dollar. In het particuliere segment gaat het om 67 woningen 

(zie bovenaan de kolom) van de 108 woningen die in totaal in het bestand zitten.  

 

Tabel 2-3: Uitkomsten variant 1 (bedragen zijn in US dollar) 

 

 

VARIANT 1

Gemiddeld aantal punten 121 140 121 104

Maximale huur per punt 5 5 5 5

Gemiddelde huidige huur 391 503 391 402

Gemiddelde maximale huur 607 702 607 522

Huidige huursom per maand 36.000 54.000 36.000 27.000

Maximale huursom per maand 56.000 76.000 56.000 35.000

% woningen met max. huur <= 750 dollar 100% 62% 100% 100%

% woningen met max. huur < huidige huur 3% 12% 3% 16%

Gemiddeld verschil tussen max. en huidig bij 

die woningen -1 -109 -1 -93

% woningen met max. huur >= huidige huur 97% 88% 97% 84%

Gemiddeld verschil tussen max. en huidig bij 

die woningen 224 241 224 162

Alle woningen
Woningen met maximale huur <= 

750 dollar

Sociale huur (93)
Particuliere huur 

(108)
Sociale huur (93)

Particuliere huur 

(67)
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2.2.2 Variant 2 

In variant 2 bedraagt de maximale huurprijs per punt 5,5 dollar. Het gemiddeld aantal punten per woning is 

126 punten voor sociale huurwoningen en 138 punten voor particuliere huurwoningen. Dat betekent dat 

particuliere huurwoningen gemiddeld genomen meer kwaliteit bezitten en dus hoger worden gewaardeerd.  

Dat betekent ook dat de gemiddelde maximale huurprijs van particuliere huurwoningen hoger ligt: 760 dollar 

versus 695 dollar. Beide huurprijzen liggen aanzienlijk hoger dan de gemiddelde huidige huur (503 dollar 

respectievelijk 391 dollar).  

 

58% van de particuliere huurwoningen heeft een maximale huur in variant 1 die op of onder de 750 dollar 

ligt. Dat zouden de woningen zijn die in het gereguleerde segment verhuurd moeten worden als 750 dollar 

de liberalisatiegrens is. Alle sociale huurwoningen hebben een huur op of onder de 750 dollar.  

 

10% van de particuliere huurwoningen heeft een maximale huur die onder de huidige huur ligt. Gemiddeld 

genomen ligt de maximale huur 102 dollar onder de huidige huur. Veruit de meeste woningen (90% bij het 

particulier segment) hebben een maximale huur die boven de huidige huur ligt. Gemiddeld genomen ligt de 

maximale huur bij die woningen 299 dollar boven de huidige huur.  

 

In het rechterdeel van de tabel worden dezelfde uitkomsten getoond maar dan enkel voor de woningen die 

een maximale huur hebben op of onder de 750 dollar. In het particuliere segment gaat het om 63 woningen 

(zie bovenaan de kolom) van de 108 woningen die in totaal in het bestand zitten.  

 

Tabel 2-4: Uitkomsten variant 2 (bedragen zijn in US dollar) 

 

 

VARIANT 2

Gemiddeld aantal punten 126 138 126 101

Maximale huur per punt 5,5 5,5 5,5 5,5

Gemiddelde huidige huur 391 503 391 395

Gemiddelde maximale huur 695 760 695 558

Huidige huursom per maand 36.000 54.000 36.000 25.000

Maximale huursom per maand 65.000 82.000 65.000 35.000

% woningen met max. huur <= 750 dollar 100% 58% 100% 100%

% woningen met max. huur < huidige huur 0% 10% 0% 16%

Gemiddeld verschil tussen max. en huidig bij 

die woningen -102 -80

% woningen met max. huur >= huidige huur 100% 90% 100% 84%

Gemiddeld verschil tussen max. en huidig bij 

die woningen 304 299 304 209

Alle woningen
Woningen met maximale huur <= 

750 dollar

Sociale huur (93)
Particuliere huur 

(108)
Sociale huur (93)

Particuliere huur 

(63)
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2.2.3 Variant 3 

In variant 3 bedraagt de maximale huurprijs per punt 6,5 dollar. Het gemiddeld aantal punten per woning is 

97 punten voor sociale huurwoningen en 111 punten voor particuliere huurwoningen. Deze gemiddelden 

liggen duidelijk lager dan bij varianten 1 en 2 maar de maximale prijs per punt ligt ook hoger. Daarom is het 

verschil in gemiddelde maximale huur tussen de varianten kleiner (zeker variant 3 in vergelijking met variant 

1). Ook in variant 3 bezitten particuliere huurwoningen gemiddeld genomen meer kwaliteit en worden die 

woningen dus hoger gewaardeerd.  Dat betekent ook dat de gemiddelde maximale huurprijs van particuliere 

huurwoningen hoger ligt: 719 dollar versus 628 dollar. Beide huurprijzen liggen aanzienlijk hoger dan de 

gemiddelde huidige huur (503 dollar respectievelijk 391 dollar).  

 

57% van de particuliere huurwoningen heeft een maximale huur in variant 1 die op of onder de 750 dollar 

ligt. Dat zouden de woningen zijn die in het gereguleerde segment verhuurd moeten worden als 750 dollar 

de liberalisatiegrens is. Alle sociale huurwoningen hebben een huur op of onder de 750 dollar.  

 

11% van de particuliere huurwoningen heeft een maximale huur die onder de huidige huur ligt. Gemiddeld 

genomen ligt de maximale huur 115 dollar onder de huidige huur. Veruit de meeste woningen (89% bij het 

particulier segment) hebben een maximale huur die boven de huidige huur ligt. Gemiddeld genomen ligt de 

maximale huur bij die woningen 258 dollar boven de huidige huur.  

 

In het rechterdeel van de tabel worden dezelfde uitkomsten getoond maar dan enkel voor de woningen die 

een maximale huur hebben op of onder de 750 dollar. In het particuliere segment gaat het om 62 woningen 

(zie bovenaan de kolom) van de 108 woningen die in totaal in het bestand zitten.  

 

Tabel 2-5: Uitkomsten variant 3 (bedragen zijn in US dollar) 

 

VARIANT 3

Gemiddeld aantal punten 97 111 97 82

Maximale huur per punt 6,5 6,5 6,5 6,5

Gemiddelde huidige huur 391 503 391 388

Gemiddelde maximale huur 628 719 628 533

Huidige huursom per maand 36.000 54.000 36.000 24.000

Maximale huursom per maand 58.000 78.000 58.000 33.000

% woningen met max. huur <= 750 dollar 100% 57% 100% 100%

% woningen met max. huur < huidige huur 0% 11% 0% 18%

Gemiddeld verschil tussen max. en huidig bij 

die woningen -115 -83

% woningen met max. huur >= huidige huur 100% 89% 100% 82%

Gemiddeld verschil tussen max. en huidig bij 

die woningen 237 258 237 195

Alle woningen
Woningen met maximale huur <= 

750 dollar

Sociale huur (93)
Particuliere huur 

(108)
Sociale huur (93)

Particuliere huur 

(62)
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2.3 Huidige en maximale huren in klassen 

Tot nu toe hebben we bij de uitkomsten t.a.v. huur (huidig en maximaal) gekeken naar gemiddelde. Niet 

alleen gemiddelden zijn relevant maar ook de spreiding: dat wil zeggen de verdeling van huren (woningen) 

over huurprijsklassen. Die verdeling is in onderstaande tabel weergegeven voor elke variant.  

 

Tabel 2-6: Uitkomsten varianten 1, 2 en 3 (alle woningen) 

 

 

 

 

Huidige huur 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Variant 1: maximale huur 15% 3% 82% 0% 0% 0% 100%

Variant 2: maximale huur 3% 11% 3% 83% 0% 0% 100%

Variant 3: maximale huur 11% 8% 82% 0% 0% 0% 100%

Huidige huur 48% 18% 18% 6% 4% 6% 100%

Variant 1: maximale huur 27% 19% 12% 7% 13% 21% 100%

Variant 2: maximale huur 17% 16% 21% 9% 6% 31% 100%

Variant 3: maximale huur 23% 20% 13% 6% 15% 23% 100%

Particuliere huurwoningen

Totaal
700 - 799 

dollar

800 - 899 

dollar

900 dollar 

of meer

Sociale huurwoningen

<= 499 

dollar

500 - 599 

dollar

600 - 699 

dollar
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Bijlage: indeling buurten  

Onderstaande indeling van buurten in klassen van aantrekkelijkheid is aangeleverd door Statia (mei 2020).  

Geel gemarkeerd zijn de buurten die in het CBS-bestand niet voorkomen.  

 

Lower (klasse 1) 
Golden Rock Village 

 

Lower/Middle (klasse 2) 
Jeems Village 

Concordia 

Lodi 

Mansion 

Union 

Oranjestad 

The Farm 

 

Middle (klasse 3) 
Bay Brow 

Princess Garden 

Chapel Piece 

White Hook  

 

Middle/Upper (klasse 4) 

Cherry Tree 

Wilton 

Fair Play 

English Quarter 

Behind the Mountain 

White Wall 

 

Upper (klasse 5) 
Mountain Piece 

Lynch 

Pleasures 

Zeelandia  

Gallows Bay 

 

 

 


