
 

PERSBERICHT 

 
 Dubbel record op Brussels South Charleroi Airport: 

In augustus 2017 werd de kaap van de 800.000 passagiers 
overschreden 

 
Charleroi, 06 september 2017 – Na een maand juli waarin het aantal passagiers een hoge 
vlucht nam, kende ook augustus enkele records. Brussels South Charleroi Airport registreerde 
tijdens deze achtste maand van het jaar een dubbel record wat bezoekersaantal betreft. 
800.602 passagiers reisden via BSCA, goed voor een groei met 10% ten opzichte van de 
resultaten van augustus 2016. De kaap van de 800.000 bezoekers werd dus overschreden met 
een bezettingspercentage van 92%. 
 
Tijdens de zomerperiode 2017 was het altijd druk in de terminal van Brussels South Charleroi Airport. 
De recordzomer van dit jaar betekent dat maar liefst 1.600.429 passagiers vertrokken vanuit Charleroi 
en dit ten opzichte van 1.446.275 geregistreerde reizigers tijdens de grote vakantie van 2016. 2017 
kende dus een groei met twee cijfers.  
 

 2016 2017 Variatie 

Juli 721.620 799.827 + 11% 

Augustus 724.655 800.602 + 10% 

Totaal  1.446.275 1.600.429 + 10.5% 

 
De luchtvaartmaatschappijen konden rekenen op heel wat passagiers. Met bezettingspercentages 
van meer dan 90% in juli en augustus boekten alle luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op BSCA 
een mooie vooruitgang wat hun passagiersverkeer betreft. 
 
Heel wat vakantiegangers trokken vanuit Brussels South Charleroi Airport naar het Middellandse 
zeegebied. Italië, Spanje, Frankrijk en Marokko staan in de top 5 van de populairste bestemmingen. 
Polen vult dit klassement aan op de vijfde plaats en bewijst daarmee ook de aantrekkingskracht van 
citytrips en de landen van Centraal- en Oost-Europa  
 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“Wordt 2017 een jaar van records? Misschien is het nog te vroeg om dat te zeggen. Toch blijkt uit dit 
dubbele record van augustus de slagkracht van onze luchthaven. Ons potentieel en het opmerkelijke 
werk dat verricht wordt door de teams van Brussels South Charleroi Airport en onze partners 
versterken onze positie van tweede luchthaven van het land wat geregistreerde passagiers betreft. 
Het harde werk van iedereen en de trouw van onze passagiers moeten dus benadrukt worden, want 
deze personen zijn de actoren van ons succes.” 
 

*** 
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 
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Charleroi Airport zes partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air 
Corsica en Belavia.

 


