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Brussels Airport, 13 oktober 2017 
 

Brussels Airport kent allerbeste kwartaal ooit met 7,5 miljoen passagiers 
 

Het voorbije kwartaal heeft Brussels Airport maar liefst 7,5 miljoen passagiers 
verwelkomd. Dit is het allerbeste kwartaal ooit in de geschiedenis van de luchthaven 
en overstijgt het vorige passagiersrecord van dezelfde maanden in 2015 met 3,1%. In 
de voorbije maand september ontving de luchthaven 2,4 miljoen passagiers, een 
toename van 6,1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het vrachtvervoer kent 
in september een lichte daling van 1,1% in vergelijking met dezelfde maand van het 
jaar voordien.  
 
Passagiers 
In september dit jaar heeft de luchthaven 2,4 miljoen passagiers verwelkomd, wat een 
groei van 6,1% betekent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aantal 
transferpassagiers blijft de voorbije maand gelijk, het aantal lokaal opstappende reizigers 
neemt met 6,8% toe. Deze cijfers zijn enerzijds te verklaren door de groei die de voorbije 
maand plaatsvindt bij de vakantievluchten. Vooral de bestemmingen Turkije, Egypte en 
Tunesië zijn, net zoals in de maand augustus, duidelijk terug meer in trek dan voorheen. 
Anderzijds zijn de groeicijfers ook te danken aan de langeafstandsvlucht naar Mumbai 
van Brussels Airlines en de terugkeer van de verbinding met Atlanta van Delta Air Lines. 
Deze laatste kent deze maand zelfs een groei met dubbele cijfers.  
 
Bij de lagekostenmaatschappijen stellen we de voorbije maand geen groei vast. Net zoals 
in de maand augustus wordt de terugval bij easyJet en Vueling gecompenseerd door 
groei bij WOW Air en Ryanair. 
 
Cargo 
Het vrachtvervoer kent in september een daling van 1,1% ten opzichte van dezelfde 
maand vorig jaar, hoewel de internationale markt de afgelopen maanden wel is gegroeid 
met gemiddeld 10% (bron: IATA). Vooral wat het volvrachtsegment betreft, hinkt 
Brussels Airport wat achter op de huidige internationale trend. Dit segment kent de 
afgelopen maand een terugval van bijna 17% ten opzichte van september 2016. De 
daling is grotendeels te wijten aan het vertrek van enkele luchtvaartmaatschappijen door 
de strengere Brusselse geluidsnormen. 
 
In de komende maanden zal deze daling echter wel weer verminderen, gezien het 
verleggen van een aantal vluchten van Schiphol naar Brussel. De Amsterdamse 
luchthaven heeft namelijk het plafond van toegestane vliegbewegingen bereikt. 
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Singapore Airlines Cargo heeft daarom gekozen om vier van hun acht wekelijkse vluchten 
naar Brussels Airport te verplaatsen.  
 
Zoals ook in de maanden voordien, toont het vrachtvervoer aan boord van 
passagierstoestellen (+9%) en het vervoer via express diensten (+6%) wel nog steeds 
sterke groeicijfers voor de afgelopen maand. 
 
Vliegbewegingen 
Het aantal passagiersvluchten blijft deze maand ten opzichte van september vorig jaar 
ongewijzigd, maar het aantal passagiers per vlucht stijgt wel van 120 naar 127. 
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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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