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 Nieuw record voor Brussels South Charleroi Airport: 
710.149 geregistreerde passagiers in september 2017 

 
Charleroi, 16 oktober 2017 – De maand september 2017 werd afgesloten met een vooruitgang 
met twee cijfers. In vergelijking met de resultaten van 2016 reisden tijdens deze negende maand 
van het jaar 10% meer passagiers via BSCA. Dit jaar werden 710.149 passagiers geregistreerd 
ten opzichte van 646.715 voor september 2016. Deze sprong van 10% vooruit voor het 
passagiersverkeer kan verklaard worden door een groei van de bezettingspercentages op 
BSCA. Deze liepen tegen de 90%, goed voor een stijging met 2% ten opzichte van dezelfde 
periode in 2016. 
 
Het aantal reizigers is niet afgenomen in september. Ondanks de problemen waar we in september 
mee af te rekenen kregen, is het aantal passagiers op Brussels South Charleroi Airport blijven groeien. 
710.749 passagiers reisden via Brussels South Charleroi Airport, goed voor 10% meer dan in 
september 2016, toen 646.715 passagiers geregistreerd werden.  
 
Binnen het klassement van de meest gevraagde landen op Brussels South Charleroi Airport staat 
Spanje op de eerste plaats, gevolgd door Italië, Frankrijk en Marokko. Op de vijfde plaats zien we een 
verandering, want daar moet Polen plaats maken voor Roemenië.  
 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“September was een maand met goede en slechte verrassingen. Deze negende maand was voor 
niemand gemakkelijk en onze organisatie werd herbekeken in functie van de actualiteit. Toch noteren 
we een mooie vooruitgang met twee cijfers wat ons passagiersverkeer betreft. Dat stelt ons gerust over 
de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt door ons personeel en onze partners. Ons huidige 
diversificatiebeleid werpt zijn vruchten af en moedigt ons aan om de ingeslagen weg verder te 
bewandelen om te blijven innoveren en onze klanten nog meer diensten en bestemmingen aan te 
bieden.” 
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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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