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Brussels Airport, 6 januari 2016 
 

Brussels Airport heeft 21,8 miljoen passagiers ontvangen in 2016 
Het vrachtvervoer stijgt in 2016 naar bijna 500.000 ton 

 
Brussels Airport heeft 21,8 miljoen passagiers verwelkomd in 2016. Dit is een daling 
met 7 procent ten opzichte van het recordjaar 2015. De daling is volledig te wijten aan 
de aanslagen op de luchthaven op 22 maart, waardoor de luchthaven 12 dagen 
gesloten was en daarna geleidelijk aan is heropgestart. Het vrachtvervoer op Brussels 
Airport is gestegen met 1,1% ten opzichte van 2015, ondanks de impact van de 
aanslagen. 
 
Passagiers 
Brussels Airport heeft het afgelopen jaar 21.818.418 passagiers ontvangen. Het 
passagiersaantal ligt 7% lager dan in het recordjaar 2015 toen de luchthaven 23,5 
miljoen passagiers heeft verwelkomd. 2016 sluit het jaar af in de top 3 van de hoogste 
passagierscijfers in de geschiedenis van Brussels Airport. In de maand december haalde 
de luchthaven zelfs haar hoogste passagiersaantal ooit in die maand.  
 
De daling is het rechtstreekse gevolg van de aanslagen op de luchthaven op 22 maart 
2016. Voor de aanslagen noteerde Brussels Airport immers groeicijfers bij het 
passagiersvervoer. Na de aanslagen waren op Brussels Airport 12 dagen lang geen 
passagiersvluchten mogelijk. Vanaf begin april werden deze vluchten gelijk aan weer 
opgestart om in juni op 100% capaciteit te vliegen. 
 
Het aantal lokaal opstappende passagiers is in 2016 met 9% gedaald in vergelijking met 
2015. Dit komt uiteraard door de sluiting van de luchthaven na 22 maart, maar ook door 
de aanhoudende terreurdreiging in ons land en in Europa, waardoor een aantal 
passagiers dit jaar verkozen om niet met het vliegtuig te reizen. 
 
Het aantal transferpassagiers is het afgelopen jaar met 4,6% gestegen, ondanks de 
tijdelijke sluiting van de luchthaven na 22 maart. Het aandeel van de transferpassagiers 
op het totaal aantal passagiers is gestegen van 17 naar 19%. De stijgingen zijn te danken 
aan de sterke groei van transferpassagiers bij Brussels Airlines. Beide stijgingen wijzen 
ook op het toenemende belang van Brussels Airport als Star Alliance hub in Europa.  
 
Net als in november, noteerde Brussels Airport in de  maand december een sterke 
stijging van 8,3% van het passagiersvervoer tegenover december 2015. De opvallend 
forse stijging van 11,7% van het lokaal aantal opstappende passagiers afgelopen maand 
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bewijst het geleidelijke herstel van vertrouwen na de lockdown in november/december 
2015 en de aanslagen van 22 maart in eigen land. De grootste groei wordt genoteerd bij 
Brussels Airlines, Ryanair en de Europese lijnvluchten. 
 
Vracht 
Het vrachtvervoer op Brussels Airport heeft 2016 afgesloten met een groei van 1,1% ten 
opzichte van 2015. Vooral in de tweede helft van het jaar werden sterke groeicijfers 
genoteerd, zodat het verlies door het vertrek van Jet Airways en de impact van de 
aanslagen op jaarbasis gecompenseerd werden. Het vervoer van farmaceutische 
producten en bederfbare goederen vanuit en naar Brussels Airport zat afgelopen jaar 
sterk in de lift in vergelijking met 2015. 
 
De groei in 2016 is vooral te danken aan het volvrachtsegment. Vooral in het laatste 
trimester tekende dit segment een sterke groei op. Op jaarbasis is het volvrachtsegment 
fors gestegen met 14,3%. Het vrachtvervoer van de express diensten is in 2016 gestegen 
met 1,5%. De bestaande hub van DHL heeft zijn maximale capaciteit bijna bereikt. 
 
Het vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen (belly cargo) kende in 2016 een 
daling van 12,6%. De daling is het gevolg van het vertrek van Jet Airways eind maart en 
de impact van de aanslagen van 22 maart. Twaalf dagen waren er geen 
passagiersvluchten op de luchthaven en dus ook geen vracht aan boord van deze 
toestellen. Daarna werd het passagiersvervoer geleidelijk aan opgetrokken tot 100% in 
juni.  
 
Het vrachtvervoer op Brussels Airport kende in de maand december 2016 een forse 
stijging van 22,0% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Deze is volledig toe te 
schrijven aan de bijna verdubbeling van het volvrachtvervoer (+88,9%). Het 
vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen is gedaald met 5,5% ten opzichte van 
december 2015, het express vervoer is gestegen met 2,0% tegenover dezelfde maand in 
2015.  
 
Vliegbewegingen 
Het aantal vluchten is het afgelopen jaar gedaald met 6,5%, als rechtstreeks gevolg van 
de tijdelijke sluiting van de luchthaven na de aanslagen van 22 maart. Het aantal 
passagiersvluchten is gedaald met 7,5% terwijl het aantal vrachtvluchten is gestegen met 
7,6%. Gemiddeld zaten 113 passagiers per vlucht aan boord. Dit is dezelfde 
bezettingsgraad als in 2015 ondanks de lagere bezettingsgraden in april en mei bij de 
heropstart van de luchthaven. 
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In de maand december is het aantal passagiersvluchten gestegen met 1,4% tegenover 
december 2015. Rekening houdend met de passagiersgroei van 8,3% zaten gemiddeld de 
afgelopen maand 110 passagiers aan boord, in vergelijking met 104 passagiers in 
december 2015. 
 

2016 2015 growth 2016 2015 growth

Total number of passengers 1.684.147 1.555.114 8,3% 21.818.418 23.460.018 -7,0%

Total Departing Passengers 878.829 816.200 7,7% 10.896.336 11.821.518 -7,8%

Originating 716.254 640.974 11,7% 8.768.300 9.636.874 -9,0%

Transfer 162.357 157.072 3,4% 2.075.899 1.984.289 4,6%

Transit 218 18.154 -98,8% 52.137 200.355 -74,0%

Arriving pax (excl Transit) 805.318 738.914 9,0% 10.922.082 11.638.500 -6,2%

Movements 17.802 17.471 1,9% 223.688 239.349 -6,5%

Passenger flights 15.252 15.038 1,4% 192.388 207.936 -7,5%

Cargo flights 1.390 1.141 21,8% 14.114 13.118 7,6%

Non-commercial flights 1.160 1.292 -10,2% 17.186 18.295 -6,1%

Total cargo (tons) 49.519 40.585 22,0% 494.637 489.303 1,1%

Freighter cargo 37.370 27.727 34,8% 368.531 344.989 6,8%

Full Freighter 19.754 10.457 88,9% 164.549 144.001 14,3%

Integrator 17.616 17.269 2,0% 203.982 200.988 1,5%

Belly cargo 12.148 12.858 -5,5% 126.105 144.314 -12,6%

Figures are indicative, subject to change and are provided for information purposes only.
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Over Brussels Airport  
Brussels Airport is met 21,8 miljoen passagiers en 495.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens 
van Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 238 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 78 
luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2016). 
Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-
Europees als langeafstandsverkeer, en biedt ook de grootste keuze aan lagetarievenbestemmingen vanuit België. De 
luchthaven is de op één na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse 
jobs.  
Brussels Airport wordt uitgebaat door Brussels Airport Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een 
consortium van privé-investeerders (75%).  
Volg @brusselsairport op Twitter, of op Facebook via www.facebook.com/brusselsairportBRU  
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