	
  
	
  

Bruxelles est la 3e région la plus riche d’Europe
Le Soir 26/02/16

Avec 62.900 euros de PIB régional par habitant, la capitale dépasse de
loin les autres provinces de Belgique.
Bruxelles est la 3e région la plus riche de l’Union européenne en terme de PIB
régional par habitant en 2014, indique vendredi Eurostat, l’office européen des
statistiques. Celle d’Inner London-West (ouest du Grand Londres) occupe la
première place avec un PIB de 172.600 euros, devant le Grand-Duché de
Luxembourg, avec 87.600 euros.
Le PIB régional bruxellois par habitant est évalué à 62.900 euros en 2014 par
Eurostat. En Belgique, derrière la Région capitale, on retrouve la province d’Anvers
(41.800 euros), suivie par le Brabant wallon (39.500 euros), presque ex-aequo avec
son homologue flamande. Les deux provinces les plus pauvres sont le Hainaut et le
Luxembourg (23.100 et 23.200 euros).

Brussel derde rijkste regio van Europa
door © Belga - 26/02/2016

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de op twee na rijkste regio van de
Europese Unie. Dat meldt Eurostat, het Europese statistiekbureau, dat
voor 2014 het regionale bbp per inwoner heeft berekend.
Het Brusselse regionale bbp bedraagt in 2014 62.900 euro per inwoner. Dat komt
neer op ruim 200 procent van het gemiddelde, berekend in 276 Europese regio’s.
Alleen het regionale bbp van Inner Londen-West en het Groothertogdom Luxemburg
liggen hoger dan dat van Brussel. Ook de vorige jaren stond het Brussels Gewest in
de top-3, na Luxemburg en Londen.
In het Vlaams Gewest bedraagt het bbp per inwoner 36.400 euro. Het Waalse
Gewest doet slechter, met 26.200 euro per inwoner. De cijfers werden vrijdagmiddag
bekendgemaakt door Eurostat.

Brussel derde rijkste regio van de EU
door © brusselnieuws.be - 13/03/2012
Brussel is de derde rijkste regio van de Europese Unie, na de Londense binnenstad

en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Tot die conclusie komt Eurostat op basis van
cijfers uit 2009.
Met 223 procent van het gemiddelde bruto binnenlands product in de EU komt
Brussel op de derde plaats, gevolgd door Hamburg. Zeven van de tien rijkste regio's
zijn hoofdstedelijke gebieden.
De provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams- en WaalsBrabant hebben allemaal een BBP boven het Europese gemiddelde. Limburg,
Henegouwen, Luik, Namen en Luxemburg zitten eronder.
De armste regio's liggen vooral in Roemenië en Bulgarije.
Eurostat wijst er wel op dat pendelstromen de resultaten beïnvloeden. Het BBP is
dan onderschat voor de thuisregio's van de pendelaars, en overschat in de
werkregio's.	
  

