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Brussels Airport, 10 februari 2017 

    
Nieuw record: Brussels Airport heeft meer dan 1,5 miljoen passagiers verwelkomd in 

januari 
 

Brussels Airport heeft in januari meer dan 1,5 miljoen passagiers ontvangen, een 
nieuw record voor deze maand. Dit is voornamelijk te danken aan het grote aantal 
vakantiegangers tijdens de eerste twee weken van de maand. Brussels Airport heeft 
een uitzonderlijke stijging van 21% van het vrachtvolume genoteerd ten opzichte van 
januari 2016, dankzij een groei van het volvrachtsegment en de expressdiensten.  
 
Passagiersvluchten 
Het jaar 2017 begint met een nieuw record voor Brussels Airport. 1.533.489 passagiers 
hebben in januari voor Brussels Airport gekozen als luchthaven van vertrek of 
bestemming, met vooral een sterke toename in de eerste helft van de maand. De 
toename van 3,5% ten opzichte van januari 2016 is het gevolg van een verlengde 
eindejaarsvakantie tot de tweede week van de maand januari, maar ook van de 
lockdown van Brussel in november 2015 die de resultaten heeft beïnvloed tot begin 
2016. 
 
Er werd een stijging van 5,4% van het aantal lokaal vertrekkende passagiers opgetekend 
in vergelijking met januari vorig jaar. Het aantal transferpassagiers kende een lichte 
daling van 2,5% ten opzichte van januari 2016. Dit komt voornamelijk door het 
stopzetten van de activiteiten van Jet Airways in maart 2016. Brussels Airlines en de 
lowcost maatschappijen hebben vorige maand de grootste groei geregistreerd.  
 
Vracht 
De groei van de vrachtvluchten op Brussels Airport het afgelopen jaar blijft dezelfde 
koers volgen in januari 2017. Hoewel het Chinese Nieuwjaar dit jaar eerder is gevallen en 
de vrachtactiviteit in het algemeen vertraagt in deze periode, kende het vrachtvervoer 
op Brussels Airport toch een uitzonderlijke stijging van meer dan 21,6% vergeleken met 
januari 2016. De vrachtvolumes verstevigen onze resultaten en blijven een belangrijke 
plaats innemen in onze luchthavenactiviteiten.  
 
De expressdiensten lieten ook een netto volumegroei optekenen van 7,6% ten opzichte 
van januari 2016. Alleen het vrachtvervoer aan boord van passagiersvliegtuigen is 
achteruitgegaan met 8,4%. Deze terugval komt voornamelijk door het vertrek van Jet 
Airways in maart 2016 en dus de vermindering van het aantal langeafstandsvluchten. 
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Brussels Airport stelt ook vast dat de export van farmaceutische producten en de import 
van verse producten aan terrein winnen in de vrachtactiviteiten van Brussels Airport. 
 
Vliegbewegingen 
Het aantal vliegbewegingen is licht gestegen met 1,2% ten opzichte van januari 2016, 
d.w.z. bijna 2% meer passagiers per vlucht, waardoor de bezettingsgraad stijgt van 
gemiddeld 101 naar 103 passagiers per vlucht. 

      
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  
 

2017 2016 growth 2017 2016 growth

Total number of passengers 1.533.489 1.481.275 3,5% 1.533.489 1.481.275 3,5%

Total Departing Passengers 737.344 729.505 1,1% 737.344 729.505 1,1%

Originating 588.282 558.009 5,4% 588.282 558.009 5,4%

Transfer 147.634 151.495 -2,5% 147.634 151.495 -2,5%

Transit 1.428 20.001 -92,9% 1.428 20.001 -92,9%

Arriving pax (excl Transit) 796.145 751.770 5,9% 796.145 751.770 5,9%

Movements 17.329 17.124 1,2% 17.329 17.124 1,2%

Passenger flights 14.910 14.738 1,2% 14.910 14.738 1,2%

Cargo flights 1.253 1.040 20,5% 1.253 1.040 20,5%

Non-commercial flights 1.166 1.346 -13,4% 1.166 1.346 -13,4%

Total cargo (tons) 44.952 36.964 21,6% 44.952 36.964 21,6%

Freighter cargo 34.214 25.244 35,5% 34.214 25.244 35,5%

Full Freighter 17.316 9.545 81,4% 17.316 9.545 81,4%

Integrator 16.897 15.699 7,6% 16.897 15.699 7,6%

Belly cargo 10.739 11.720 -8,4% 10.739 11.720 -8,4%

Figures are indicative, subject to change and are provided for information purposes only.
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