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 Nieuw record passagiersverkeer op BSCA: 

+12% in juni 2017 en een stijging voor het eerste semester 
 
Charleroi, 11 juli 2017 – De maand juni werd positief afgesloten voor Brussels South Charleroi 
Airport. De luchthaven registreerde 12% meer passagiers ten opzichte van de resultaten van 
juni 2016. 682.755 passagiers reisden dit jaar via BSCA ten opzichte van 610.398 tijdens 
dezelfde maand vorig jaar. Ook de bezettingsgraad is met 2% toegenomen en bedroeg in juni 
2017 86%. In vergelijking met het eerste semester van 2016 kent BSCA ook dit jaar een 
toename met 3% van het passagiersverkeer, met 3.596.513 geregistreerde passagiers.  
 
De maand juni van dit jaar kende dus de grootste vooruitgang van 2017 wat het aantal passagiers 
betreft. Het aantal nam met 12% toe ten opzichte van juni 2016. Vorig jaar kozen 610.398 passagiers 
voor Brussels South Charleroi ten opzichte van 682.755 dit jaar.  
 
Het globale resultaat voor het eerste semester is ook positief, want het gaat vooruit met 3% ondanks 
de verliezen die in februari geleden werden. Deze daling van 1% kan verklaard worden door het feit 
dat de krokusvakantie deels in februari en deels in maart viel (van 24/02 tot 05/03/2017) terwijl deze 
in 2016 begin februari viel (van 05/02 tot 14/02/2016). Het aantal passagiers dat in 2017 via BSCA 
reisde lag bijgevolg lager dan in 2016. 
 
In vergelijking met 2016 kenden ook maart en april een daling van het passagiersverkeer met 7% en 
1%. 2016 werd gekenmerkt door de aanslagen in Brussel en de sluiting van de luchthaven Brussel-
Zaventem waardoor een deel van de vluchten en de passagiers van Brussels Airport uitweek naar 
Charleroi. Het aantal in 2016 geregistreerde passagiers lag dus uitzonderlijk hoger dan de verwachte 
resultaten.  
 
Om de vooruitgang van het aantal passagiers op een objectieve manier vast te stellen zullen maart 
en april 2017 dus vergeleken worden met 2015; 2015 was een jaar waarin de luchtvaartsector geen 
noemenswaardige verstoringen kende. In vergelijking met 2015 zag BSCA haar passagiersaantal 
voor de maanden maart en april dus respectievelijk met 11% en 10% toenemen.  
 
Ondanks de genoteerde daling in februari, maart en april 2017 is de algemene curve van het 
passagiersverkeer voor het eerste semester in stijgende lijn blijven gaan.  
 

 2015 2016 2017 2015 vs 2017 2016 vs 2017 

Januari  462.938 497.267  + 7% 

Februari  489.481 484.757  - 1% 

Maart 482.316 579.932 541.625 + 11% - 7% 

April 623.901 694.946 688.336 + 10% - 1% 

Mei  649.810 701.773  + 8% 

Juni  610.398 682.755  + 12% 

Totaal  3.442.505 3.596.513  + 3% 

 
Wat de bestemmingen betreft, staat Italië op de eerste plaats van het klassement van de favoriete 
landen vanuit Brussels South Charleroi Airport. Daarna volgen Spanje, Frankrijk, Marokko en Polen. 
Dit klassement heeft zich tijdens het eerste semester nog versterkt met een identieke positionering. 
Uit deze trend blijkt de belangstelling van de passagiers van BSCA voor de omgeving rond de 
Middellandse zee, maar ook de citytrips naar Centraal- en Oost-Europa zijn populair.  
 
De Directie van Brussels South Charleroi Airport is verheugd over de resultaten en het werk dat 
geleverd werd door alle teams. Jean-Jacques CLOQUET, Afgevaardigd Bestuurder van de 
luchthaven, verklaart: “We sluiten de maand juni en het eerste semester af in het groen. Dit is 
uitstekend nieuws voor BSCA, alle medewerkers en de partners. Hard werken loont en dat versterkt 



 

onze voornemens om onze inspanningen verder te zetten en onze luchthaven verder te ontwikkelen. 
De luchthaven van Charleroi is een van de belangrijkste socio-economische spelers van de regio en 
het is belangrijk dat ze al haar competenties kan ontplooien om erkenning te krijgen op internationaal 
niveau. We zetten onze ontwikkeling dus verder en we intensifiëren onze contacten om onze 
activiteiten te kunnen blijven diversifiëren ten voordele van onze klanten. Tijdens het eerste semester 
werden al heel wat nieuwigheden ingevoerd met de komst van twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen 
(Air Corsica en Belavia), de komst van een vijfde vliegtuig van het type Boeing 737-800 met een 
capaciteit van 189 zetels van de luchtvaartmaatschappij TUI fly en de toevoeging van zeven nieuwe 
bestemmingen (Sarajevo, Hurghada, Napels, Triëste, Essaouira, Ouarzazate en Tunis). En ook het 
winterseizoen ziet er veelbelovend uit, want TUI fly kondigde aan dat het voor de winter 2017-2018 
van plan is bepaalde lijnen (Tunis, Ouarzazate, Essaouira en Hurghada) te verlengen en er nog toe te 
voegen (Murcia en Sharm-El-Sheikh). Ook Ryanair blijft zijn netwerk vanuit thuisbasis Charleroi 
verder uitbreiden met 6 nieuwe routes (Plovdiv, Eilat, Napels, Varna, Wroclaw en Lissabon). We 
willen Brussels South Charleroi Airport dus nog verder laten evolueren, maar toch willen we ook een 
luchthaven op mensenmaat blijven, die dicht bij de klanten en passagiers staat en tegelijk willen we 
ons positioneren op de internationale markt. 
 
 

*** 
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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