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Pour la période 2008-2012, le solde des migrations partant de 
Bruxelles (c'est-à-dire le nombre de personnes quittant la 
capitale diminué du nombre de celles qui y arrivent) vers sa 
grande périphérie s'élevait à plus de 33.000 personnes. 
 
Il s'agissait principalement de jeunes familles, dont le niveau d'instruction est élevé et 
d'origine non belge, ressort-il d'une étude publiée lundi par Brussels Studies, la revue 
scientifique électronique pour les recherches sur Bruxelles. 
 
Les mouvements migratoires entre les communes de la capitale et la partie de la 
périphérie bruxelloise située dans le Brabant flamand sont au centre de cette étude, 
réalisée à la demande de la jeune province. 
 
Ses résultats confirment ce que l'on soupçonnait depuis longtemps: un flux 
substantiel de la population -principalement de jeunes familles instruites avec 
enfants- s'est déplacé de Bruxelles vers le Brabant flamand ces 20 à 30 dernières 
années. 
 
L'étude démontre que cet exode s'est toujours davantage diversifié: le nombre de 
personnes d'origine non belge, et en particulier provenant d'Europe de l'est, qui a 
quitté la capitale a augmenté de manière significative. 
 
Le flux de navetteurs vers Bruxelles reste néanmoins non négligeable, relève Brussels 
Studies. Quelque 380.000 travailleurs non bruxellois prennent chaque jour la 
direction de la capitale. Soit davantage que les 230.000 Bruxellois qui ne quittent par 
leur ville pour travailler. 
 
Près de 63.000 habitants de la capitale quittent par ailleurs Bruxelles tous les jours 
pour se rendre sur leur lieu de travail, qui, pour la moitié d'entre eux, se trouve dans 
la périphérie. 
 
Cette étude ne tient cependant pas compte du personnel des ambassades et des 
institutions internationales dont le siège se trouve à Bruxelles. 
 
 
 

Welvaart in Vlaams-Brabant stijgt door stadsvlucht 
door © FM Brussel - 23/02/2015 
 
Door de stadsvlucht uit Brussel naar de Rand stijgt de welvaart in Vlaams-Brabant. Die 
tendens bevestigt een nieuw onderzoek van het steunpunt sociale planning van Vlaams-
Brabant. Vooral jonge gezinnen, steeds vaker met buitenlandse roots, verhuizen van Brussel 



naar de Rand. 
 
Het zijn vooral gezinnen met jonge kinderen die naar de Rand trekken  
 
Vlaams-Brabant heeft er tussen 2008 en 2012 netto meer dan 30.000 inwoners uit Brussel 
bijgekregen. Het gaat hoofdzakelijk om jonge, hoogopgeleide gezinnen, in toenemende mate 
van buitenlandse origine. Dat blijkt uit een studie die het online wetenschappelijke tijdschrift 
Brussels Studies maandag publiceert. De studie is uitgevoerd in opdracht van de provincie 
Vlaams-Brabant. 
 
Oost-Europees 
Een opvallende evolutie is dat die uittocht steeds diverser wordt: het aantal verhuizers van 
niet-Belgische origine is aanzienlijk toegenomen, in het bijzonder van Oost-Europese 
afkomst. De stadsvlucht gaat gepaard met de verarming van Brussel en een hogere welvaart in 
de Rand. Maar die vaststelling geldt niet voor alle gemeentes, zegt onderzoeker Filip De 
Maesschalck. 
"De groep die naar Vilvoorde trekt, heeft een heel ander profiel dan de groep die naar 
Tervuren trekt", zegt De Maesschalck. "Dat hangt samen met de nabijheid van de Brusselse 
gemeenten. Mensen uit de Woluwes en Oudergem bijvoorbeeld trekken vooral naar het 
zuidoosten, naar Tervuren, Hoeilaart enzovoort, terwijl de mensen uit Schaarbeek eerder naar 
Machelen en Vilvoorde verhuizen. Dat zijn natuurlijk andere bevolkingsgroepen."  
Tegelijk blijft het pendelverkeer naar Brussel aanzienlijk. Zo'n 380.000 werknemers vinden 
elke dag hun weg naar het Hoofdstedelijk Gewest, terwijl slechts 230.000 Brusselaars tegelijk 
in het Gewest werken én wonen. 63.000 Brusselaars werken buiten Brussel, van wie ongeveer 
de helft in de Rand. Zelfstandigen en personeel van ambassades en internationale instellingen 
werden in deze cijfers niet meegerekend.  
Uit de studie blijkt wel dat de vacatures in Brussel steeds vaker door Brusselaars zelf worden 
ingevuld. 
Hetzelfde geldt voor het onderwijs: het aantal leerlingen uit de Rand dat in Brussel naar 
school gaat neemt af, het aantal leerlingen in Nederlandstalige scholen in de Rand neemt fors 
toe.	  


