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 Brussels South Charleroi Airport nog altijd even stipt: 

de derde meest stipte luchthaven ter wereld 
In 2016 vertrokken 88.65% van de vluchten op tijd  

 
Charleroi, 12 januari 2017 – Voor het derde jaar op rij klopt Brussels South Charleroi Airport 
stiptheidsrecords. Volgens het rapport OAG Punctuality Leage 2016 vertrok 88.65% van de 
vluchten vanuit Charleroi op tijd en daarmee staat BSCA op de derde plaats in het 
wereldklassement van de luchthavens waarvan het aantal vertrekkende passagiers tussen 2.5 
en 5 miljoen bedraagt. Voor Charleroi staan een Europese en een Amerikaanse luchthaven: 
Newcastle (90.94% van de vluchten vetrokken op tijd) en Anchorage (89.52% van de vluchten 
vertrokken op tijd).  
 
De stiptheidscriteria worden gedefinieerd op basis van de vluchten die vertrekken binnen een termijn 
die de 15 minuten na het geprogrammeerde vertrekuur niet overschrijden. Voor haar onderzoek 
baseerde OAG zich op een steekproef van minstens 80% van de geplande vluchten van een 
luchthaven. Voor Charleroi werd 95.5% van de vertrekkende vluchten van 2016 geanalyseerd om te 
komen tot het besluit dat Charleroi binnen haar categorie voor het derde jaar op rij tot de top 3 
behoort van de meest stipte luchthavens ter wereld.  
 
In 2014 en 2015 behoorde Brussels South Charleroi Airport twee jaar op rij tot de luchthavens waar 
minder dan 10 miljoen passagiers (vertrekkend en aankomend) kwamen. Voor 2016 deelde OAG de 
categorie van de kleine luchthavens in twee: luchthavens waar tussen 2.5 en 5 miljoen passagiers 
vertrekken en luchthavens met een capaciteit van tussen 5 en 10 miljoen vertrekkende passagiers.  
 
Met bijna vier miljoen beschikbare plaatsen voor vertrek vanuit Brussels South Charleroi Airport 
behoort de luchthaven dus tot de eerste categorie.  
 

2016 

Klassement  Luchthaven Stiptheid 

1 Newcastle (Verenigd Koninkrijk) 90.94% 

2 Anchorage (Verenigde Staten) 89.52% 

3 Charleroi (België) 88.65% 

 
Na een recordjaar in 2016 maakt deze erkenning – voor het derde jaar op rij – Laurent LEVEQUE, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van BSCA en Jean-Jacques CLOQUET, Afgevaardigd 
Bestuurder van de luchthaven, bijzonder blij: “We behoren wat stiptheid betreft tot de beste 
luchthavens binnen de categorie van de luchthavens met tussen 2.5 en 5 miljoen vertrekkende 
passagiers. Dit bewijst eens te meer het potentieel en de operationeel kracht van onze luchthaven. 
Ondanks een moeilijk jaar zijn we er dankzij het werk van onze werknemers en partners opnieuw in 
geslaagd om onze koers aan te houden en bijna 90% van de vluchten op tijd te laten vertrekken. We 
mogen trots zijn op het geleverde werk en dit geeft ons zin om verder te blijven evolueren om onze 
luchthaven en haar activiteiten te ontwikkelen.”   
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Over Brussels South Charleroi Airport   
Brussels South Charleroi Airport is wat stiptheid betreft de 3de luchthaven wereldwijd binnen haar 
categorie. Het is de tweede luchthaven die de stad Brussel aandoet. Bogend op haar operationele 
ervaring en kennis van de sector, heeft BSCA in 2016 meer dan zeven miljoen passagiers de 
mogelijkheid geboden te vertrekken naar meer dan 150 bestemmingen in Europa, Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten. Vandaag telt Brussels South Charleroi Airport zes 
partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly en Air Corsica 
en Belavia. 
 


