
 

Press Office: Brussels Airport Company – Corporate Communications – Tel. + 32 2 753 53 53 
Florence Muls, External Communications Manager: + 32 2 753 43 20 – florence.muls@brusselsairport.be 

Anke Fransen, Media Relations Manager : +32 2 753 43 95 – anke.fransen@brusselsairport.be 
www.brusselsairport.be 

Brussels Airport, 16 maart 2017 
 

Meer dan 1,5 miljoen passagiers in februari op Brussels Airport 
Vrachtvervoer stijgt sterk met 7,7% 

 
Brussels Airport heeft in februari 2017 meer dan 1,5 miljoen passagiers ontvangen, een 
daling met 0,4% ten opzichte van februari 2016 door de schrikkeldag vorig jaar. Zonder 
het schrikkeldageffect zou het aantal passagiers gestegen zijn met 3%. Het 
vrachtvervoer op Brussels Airport is sterk gestegen met 7,7% ten opzichte van dezelfde 
maand vorig jaar dankzij de sterke groei van het volvrachtsegment. 
 
In februari heeft Brussels Airport 1.564.778 passagiers verwelkomd. Dat zijn er 5.812 
minder dan februari vorig jaar toen de maand 29 dagen telde in plaats van 28 dit jaar. 
Gerekend zonder de schrikkeldag van vorig jaar heeft Brussels Airport afgelopen maand 
3% meer passagiers ontvangen dan in februari vorig jaar. 
 
Het lokaal aantal opstappende passagiers is afgelopen maand met 1,1% gestegen in 
vergelijking met februari vorig jaar, zelfs ondanks de schrikkeldag vorig jaar. Dit wijst 
erop dat de lokale markt sterk blijft. Het aantal aankomende passagiers is met 1,9% 
gedaald. Dit heeft te maken met het feit dat het einde van de krokusvakantie in maart 
viel dit jaar, tegenover februari vorig jaar. 
 
Het aantal transferpassagiers is met 2,1% gedaald in vergelijking met dezelfde maand 
vorig jaar door het schrikkeldageffect en het wegvallen van Jet Airways eind maart 2016. 
 
De grootste groei in februari werd vooral genoteerd bij Brussels Airlines, Ryanair en TUI 
fly. 
 
Vrachtvervoer 
De groeitrend van de afgelopen maanden bij het vrachtvervoer op Brussels Airport zet 
zich ook voort in februari 2017. Ondanks het feit dat februari 2016 een schrikkeldag 
meer telde dan afgelopen februari is het vrachtvervoer toch gestegen met 7,7% dankzij 
de sterke stijging bij het volvrachtvervoer en de express diensten. 
 
De volumegroei van het volvrachtvervoer (+42,4%) wordt gerealiseerd met uitsluitend 
dagvluchten en met een minimum aan extra vluchten (+6,9%). Ook de express diensten 
tonen groei aan (+7,1%) met nauwelijks een groei van het aantal extra vluchten. 
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Het vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen is in vergelijking met februari vorig 
jaar gedaald met 19,3%, enerzijds door het schrikkeldageffect van vorig jaar en 
anderzijds door het wegvallen van Jet Airways vanaf maart 2016.  
 
Vliegbewegingen 
Het aantal vliegbewegingen op Brussels Airport is afgelopen maand met 4,3% gedaald in 
vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Ook hier speelt het schrikkeldageffect een 
rol. De bezettingsgraad op de toestellen is gestegen van 104 passagiers per vlucht naar 
110 passagiers per vlucht. Dit bevestigt de stijgende trend van de afgelopen jaren. 

2017 2016 growth 2017 2016 growth

Total number of passengers 1.564.778 1.570.590 -0,4% 3.098.267 3.051.865 1,5%

Total Departing Passengers 801.646 792.791 1,1% 1.538.990 1.522.296 1,1%

Originating 653.049 626.983 4,2% 1.241.331 1.184.992 4,8%

Transfer 145.796 148.962 -2,1% 293.430 300.457 -2,3%

Transit 2.801 16.846 -83,4% 4.229 36.847 -88,5%

Arriving pax (excl Transit) 763.132 777.799 -1,9% 1.559.277 1.529.569 1,9%

Movements 16.623 17.378 -4,3% 33.952 34.502 -1,6%

Passenger flights 14.286 15.104 -5,4% 29.196 29.842 -2,2%

Cargo flights 1.113 1.041 6,9% 2.366 2.081 13,7%

Non-commercial flights 1.224 1.233 -0,7% 2.390 2.579 -7,3%

Total cargo (tons) 40.696 37.771 7,7% 85.648 74.735 14,6%

Freighter cargo 30.963 25.714 20,4% 65.177 50.958 27,9%

Full Freighter 13.822 9.710 42,4% 31.139 19.254 61,7%

Integrator 17.141 16.004 7,1% 34.038 31.704 7,4%

Belly cargo 9.733 12.057 -19,3% 20.472 23.777 -13,9%

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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