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 Kwartaalresultaten: 

1.523.649 passagiers reisden via Brussels South Charleroi Airport 
 
Charleroi, 12 april 2017 – Tijdens het eerste kwartaal 2017 reisden 1.523.649 passagiers via 
Brussels South Charleroi Airport, hetzij een daling van 1% in vergelijking met dezelfde periode 
in 2016. Daar waar in januari 7% meer passagiers werden geregistreerd, nam het aantal 
passagiers in februari en maart af. Algemeen gesproken blijft de gemiddelde bezettingsgraad 
van de vliegtuigen in Brussels South Charleroi ongewijzigd en bedraagt deze zo’n 85%.  
 
In vergelijking met dezelfde periode in 2016 nam het aantal passagiers in januari 2017 met 7% toe. 
Tijdens de eerste maand van het jaar betraden in totaal 497.267 passagiers het tarmac van BSCA, na 
een recordjaar waarbij meer dan 7.303.720 passagiers werden geregistreerd. In vergelijking met 2016 
kozen dus meer dan 34.329 extra passagiers voor Brussels South Charleroi Airport.  
 
In februari 2017 werd echter een daling van 1% opgetekend. In totaal reisden 484.757 passagiers 
van/naar Brussels South Charleroi, in vergelijking met 489.481 in 2016. Ondanks de afname in het 
aantal aankomende passagiers (-3%), werd alsnog een vermeldenswaardige toename van 1% 
geregistreerd bij de vertrekkende passagiers. In 2016 vond de krokusvakantie plaats begin februari 
(van maandag 8 tot vrijdag 12 februari 2016), daar waar deze in 2017 werd opgedeeld in februari en 
maart, wat de stijging in het aantal vertrekken en een daling in het aantal terugvluchten verklaart.  
 
Tot slot werd de Belgische luchtvaartsector door de gebeurtenissen van maart 2016 getekend. Ten 
gevolge van de tragische gebeurtenissen in de luchthaven van Brussel-Zaventem, verwelkomde 
Brussels South Charleroi Airport tientallen extra vluchten die oorspronkelijk zouden vertrekken van 
Brussel, goed voor duizenden bijkomende passagiers. In maart 2017 liggen de resultaten bijgevolg 
lager. Tijdens de derde maand van het jaar 2017 reisden in totaal 7% minder passagiers via BSCA. In 
totaal deden in maart van dit jaar 541.625 passagiers BSCA aan, in vergelijking met 579.932 in 2016. 
 

MAAND 2016 2017 VARIATIE 

Januari 462.938 497.267 + 7% 

Februari 489.481 484.757 - 1% 

Maart 579.932 541.625 - 7% 

Kwartaaltotaal 1.532.351 1.523.649 - 1% 

 
De populairste bestemmingen van/naar Brussels South Charleroi Airport blijven tijdens de eerste drie 
maanden van het jaar 2017 althans ongewijzigd. Italië voert het klassement aan, gevolgd door 
Spanje, Frankrijk, Marokko en tot slot Polen.  
 
Brussels South Charleroi Airport relativeert deze resultaten en richt zich op een langetermijnvisie van 
de luchthavenactiviteiten. Jean-Jacques CLOQUET, Gedelegeerd Bestuurder van BSCA: “2016 was 
een moeilijk jaar, maar het bewees ons potentieel en wat wij kunnen bereiken met de nodige inzet en 
vastberadenheid. De mindere resultaten tijdens dit eerste kwartaal zijn niet onverwacht en zijn te 
wijten aan de periode waarin de krokusvakantie dit jaar viel, alsook aan de tragische gebeurtenissen 
in ons land in maart 2016. Het is belangrijk om verder te kijken en onze plannen en onze positie 
voortdurend te evalueren om onze activiteiten verder te kunnen uitbouwen. Dankzij onze terminal 2, 
die ingehuldigd werd in januari 2017, kunnen wij voortaan meer passagiers verwelkomen en bijgevolg 
extra vluchten afhandelen op tijdstippen waar we vroeger gesatureerd waren. Daarnaast ging Air 
Corsica op 26 maart van start met vluchten naar Corsica (Ajaccio en Bastia) en de resultaten zijn 
positief en de vraag heel hoog. Tot slot zal op 27 april voor het eerst een nationale 
luchtvaartmaatschappij van Charleroi vliegen en als eerste vluchten aanbieden tussen België en 
Belarus. Belavia zal haar activiteiten van start gaan met een rechtstreekse vlucht naar Minsk, 
waardoor steden zoals Moskou, Sint-Petersburg en Kiev (via Minsk) binnen handbereik komen te 



 

liggen. Kortom, wij voegen een tiental nieuwe steden aan ons aanbod toe. We dienen ons in de 
eerste plaats te richten op wat de toekomst ons te bieden heeft.” 
 

*** 
Voor meer informatie 
 
Brussels South Charleroi Airport  
Vincent GRASSA 
Woordvoerder 
Telefoon: +32 (0)71 251.148 
Email: v.grassa@charleroi-airport.com  
 
Over Brussels South Charleroi Airport   

Brussels South Charleroi Airport, ’s werelds 3de meest stipte luchthaven in haar categorie, is de tweede 
luchthaven van Brussel. Dankzij haar operationele ervaring en sectorkennis vlogen in 2016 meer dan zeven 
miljoen passagiers naar meer dan 150 bestemmingen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten vanaf 
BSCA. Vandaag telt Brussels South Charleroi Airport zes partnerluchtvaartmaatschappijen: Ryanair, Wizz Air, 
Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica en Belavia.  
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