Thema Anticipate 2016 : De residentiële functie van het Gewest

Uitdaging
Sinds enkele jaren wordt de vraag over het socio-economisch profiel en de bestemming of afkomst van
interne migranten van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelmatig gesteld. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wordt immers gekenmerkt door een zeer negatief intern migratiesaldo.
Enkele belangrijke vragen:



Wat is het socio-economisch profiel van de gezinnen die Brussel verlaten (opleidingsniveau,
leeftijd, belastbaar inkomen, gezinssamenstelling) om zich elders in België te vestigen en van
gezinnen afkomstig van andere gewesten of elders die zich in Brussel vestigen?
Zijn deze profielen verschillend verdeeld in functie van de plaats van aankomst of vertrek
(gemeenten van BHG, landelijke of stedelijke zones of andere, etc.

Deze vragen zijn belangrijk om verschillende redenen. Enerzijds heeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ambities wat urbanisatie betreft.. Deze ambities zijn ontwikkeld in het Gewestelijk plan voor
Duurzame Ontwikkeling. Anderzijds leidt het vertrek van eerder welvarende klassen naar de periferie
sinds enkele jaren tot een sterke verlaging van de fiscale opbrengsten. Dit fenomeen zal zich door de
zesde staatshervorming en de stopzetting van de interregionale compensatiemechanismen nog sterker
manifesteren.
Naast het simpelweg vaststellen van de migratieflux, moet vooral worden achterhaald wat de behoeften
zijn van deze migranten. Wanneer deze behoeften zijn geïdentificeerd, is het interessant om oplossingen
voor te stellen die gezinnen stabiliseren die bijdragen aan de opbrengsten van het Gewest.

Kader
Vanuit methodologisch standpunt lijkt het interessant het werk te baseren op een theoretische benadering
met beslissingsmodellen voor migratie.Twee bijkomende methodes zijn interessant: een exogene en
kwantitatieve observatie van de kenmerken van deze gezinnen (via administratieve middelen of enquêtes
die niet specifiek zijn aan dit project) en/of de directe kwalitatieve evaluatie van de perceptie van
migranten over hun eigen vertrekredenen. Wetende dat het moeilijk is om betrouwbare gegevens te
verzamelen over het profiel van migranten, volstaat het om, vanaf de expression of interest, details te
geven over de methodologie die zal worden gebruikt om de gegevens te verzamelen.
Bovendien volstaat het om de vraag over de stabilisering van gezinnen die bedragen aan de regionale
opbrengsten op een zo transversaal mogelijke manier aan te halen. Er moet ook rekening gehouden
worden met de acties die reeds door het Gewest zijn ondernomen, zoals de inrichting van de 10 nieuwe
duurzame wijken (verwijzing naar het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en naar de 10
nieuwe prioritaire polen voor territoriale ontwikkeling). Een analyse van gelijkaardige situaties in andere
grote steden en een voorstel van oplossingen, is een pluspunt.

