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 Groei in Brussels South Charleroi Airport: 

In januari 2017 hebben 7% meer passagiers ingecheckt in Charleroi 
 
Charleroi, 13 februari 2017 – Na een recordjaar 2016 waarin 7.303.720 passagiers via Brussels 
South Charleroi Airport reisden wordt januari 2017 ook afgesloten met een groei van het aantal 
passagiers. 497.267 reisden via BSCA en dat is goed voor een groei met 7% ten opzichte van 
de cijfers die genoteerd werden in 2016. Ook de bezettingsgraad is met 3% gestegen tot 80% 
voor de eerste maand van het jaar.   
 
In 2016 reisden 462.938 passagiers via Brussels South Charleroi Airport. Dit jaar heeft BSCA haar 
groei in januari alvast verdergezet met een stijging van het aantal passagiers met 7%. Deze stijging 
komt ook tot uiting in de bezettingsgraad, die eveneens toeneemt in Charleroi.  
 
Het zuiden van Europa bevestigt zijn positie als meest gegeerde geografische zone vanuit/naar 
Brussels South Charleroi Airport. In het klassement van de favoriete landen vanuit/naar Charleroi 
staat Italië op de eerste plaats, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Marokko en Polen volgen op de 
vierde en vijfde plaats.  
 
Deze positieve resultaten voor de eerste maand van het jaar zijn bemoedigend en verheugen de 
afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, Jean-Jacques CLOQUET. Hij 
verklaart: “Na een jaar 2016 waarin we onze inspanning verdubbeld hebben en tot de 
recordresultaten zijn gekomen die we vandaag kennen, hebben we januari 2017 alvast positief 
afgesloten. Charleroi heeft duidelijk potentieel en we kunnen onze passagiers en partners alleen 
maar bedanken voor het vertrouwen. In een tijd waarin het noodzakelijk is om ons te ontwikkelen, 
blijven we onze diversificatiestrategie verfijnen. 2017 bracht ons al heel wat goed nieuws: Air Corsica 
begint te vliegen op Ajaccio en Bastia, Belavia komt vanaf april naar onze luchthaven, TUI fly plaatst 
een vijfde Boeing 737-800 in Charleroi en opent 6 nieuwe routes voor de zomer en Ryanair zet zijn 
ontwikkeling verder. Kortom, allemaal aanmoedigend nieuws voor de toekomst en voor de 
diversificatie van onze activiteiten.” 
  

*** 
Voor meer informatie  
 
Brussels South Charleroi Airport  
Vincent GRASSA 
Woordvoerder 
Telefoon: +32 (0)71 251.148 
E-mail: v.grassa@charleroi-airport.com  
 
 
 
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, Air Corsica en 
Belavia. 
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