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Ryanair zal vanaf komende winter (2016) vliegen
op acht nieuwe bestemmingen vanuit België. Dat
maakte CEO Michael O’Leary woensdag 27
januari bekend in Brussel.
Vanaf 1 november 2016 biedt Ryanair vier nieuwe
bestemmingen aan vanuit Charleroi: Toulouse
(dagelijks), Sofia (4 maal per week), Timisoara (3
maal per week) en Verona (3 maal per week).
Vanuit Brussel zal Ryanair vliegen op Hamburg (2
maal per dag), Madrid (2 maal per dag), Malta
(dagelijks) en Milaan Malpensa (2 maal per dag). Daarnaast zal de lage-kostenmaatschappij niet enkel in de zomer naar Biarritz (vanuit Charleroi) en Bratislava (vanuit
Zaventem) vliegen, maar ook in de winter. Er komen voorts meer vluchten naar
Boekarest (Charleroi), Malaga, Rome, Alicante en Valencia (Zaventem). De acht
nieuwe routes moeten goed zijn voor één miljoen extra passagiers en 750 extra jobs.
In Brussel Zuid (Charleroi) zijn er nu 11 vliegtuigen van Ryanair gestationeerd. Er zijn
61 bestemmingen te bereiken. Men verwacht er nu 5,5 miljoen passagiers en 4200
werkplaatsen dank zij Ryanair. In Zaventem zijn er 5 toestellen gestationeerd. Men
heeft er 17 bestemmingen en 3 miljoen passagiers. Er werken 2100 personeelsleden.
De lage-kosten-maatschappij wil zo vanuit België 8,5 miljoen passagiers vervoeren per
jaar. Volgende winter zal Ryanair 78 bestemmingen aanbieden vanuit België.
CEO Michael O’Leary zei op de persconferentie in Brussel overigens dat de
terreuraanslagen in Parijs en de nasleep daarvan in Brussel geen impact hadden op de
passagiersaantallen in ons land. ‘We anticipeerden door onze prijzen te verlagen. Dat
hebben we tot nu toe altijd gedaan na terreuraanslagen, zoals die van 9/11.' Wel is er
een daling van het aantal passagiers naar Noord Afrika (zelfs naar Marokko is er een
daling) en Turkije. Daarentegen stijgt het aantal naar Spanje en Griekenland.
s’ Morgens had O’Leary, samen met de andere 5 grootste luchtvaartmaatschappijen in
Europa, een gesprek met de Europese commissie rond de luchthaventaxen en het feit

dat er een Europese vliegruimte moet komen zodat nationale stakingen minder invloed
kunnen hebben op de luchtvaart.
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