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 Groei in oktober 2017 voor Brussels South Charleroi Airport:  

690.471 geregistreerde passagiers  
  
Charleroi, 14 november 2017 – Brussels South Charleroi Airport heeft oktober 2017 afgesloten 

met een stijging van 6% wat het passagiersverkeer betreft. 690.471 passagiers reisden via 

BSCA, ten opzichte van 652.997 in oktober 2016. Ook het gemiddeld bezettingspercentage is 

met 1% gestegen en het komt nu in de buurt van de 90%.   
  
Oktober 2017 volgt dus de trend van het jaar met een groei van het aantal passagiers dat verwelkomd 

werd op Brussels South Charleroi Airport. Deze stijging is onder andere het gevolg van de ontwikkeling 

van de luchtvaartactiviteiten op BSCA, dat dankzij haar diversificatiestrategie haar aanbod voor de 

reizigers kan blijven uitbreiden.   
  
In deze fase van het jaar nemen de resultaten van de luchthaven een hoge vlucht en ze gaan vooruit 

ten opzichte van de resultaten van 2016. 6.597.562 passagiers werden geregistreerd, en dat is goed 

voor een stijging van 6% ten opzichte van de periode januari-oktober 2016 toen 6.233.492 reizigers 

verwerkt werden op Brussels South Charleroi Airport.    
  
Spanje staat eerste in het klassement van de meest gevraagde landen vanuit/naar Brussels South  
Charleroi Airport. Spanje wordt gevolgd door Italië, Frankrijk, Marokko en Roemenië. Het Middellandse 

Zeegebied en de landen van Centraal- en Oost-Europa blijven vaste waarden in het aanbod van 

Brussels South Charleroi. De luchthaven beschikt over een aanbod van bijna 180 bestemmingen.   
  
Jean-Jacques CLOQUET, Afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“De cijfers zijn bemoedigend. We zijn ons nu aan het voorbereiden op de afsluiting van het hoofdstuk 
2017 in de geschiedenis van onze luchthaven en we blijven een stijging van ons passagiersverkeer 
noteren. Ondanks de moeilijkheden die we onlangs ondervonden, blijven we hard werken om de 
ontwikkeling van onze activiteiten verder te zetten en de resultaten zijn al op de afspraak. Dat stelt ons 
gerust in onze positionering. We willen ons immers meer onderscheiden met de bedoeling onze klanten 
nog meer mogelijkheden 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.. 
  

  


