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 Een nieuwe groei voor Brussels South Charleroi Airport: 

in januari 2018 werden maar liefst 7% meer passagiers 
geregistreerd 

  
Charleroi, 7 februari 2018 – Na een recordjaar waarin 7.698.767 via BSCA reisden (goed voor 
6% meer ten opzichte van 2016), werd de maand januari 2018 ook met een positieve noot 
afgesloten. Er werden 531.897 passagiers geregistreerd waardoor de resultaten van dit jaar 
met 7% vooruitgaan ten opzichte van januari 2017. In januari 2017 reisden immers 497.267 
passagiers via Brussels South Charleroi. Ook de bezettingsgraad moet niet onderdoen in 
Charleroi en kwam in januari 2018 in de buurt van de 83%, goed voor een vooruitgang met 4% 
ten opzichte van 2017.  
 
De trend wat de bestemmingen betreft, bevestigt in deze eerste maand van het jaar de algemene 
trend van 2017. Het zuiden van Europa, en de omgeving van de Middellandse Zee, blijven de 
favoriete geografische zone vanuit/naar Brussels South Charleroi Airport. In januari 2018 stond Italië 
op de eerste plaats van het klassement, gevolgd door Spanje, Marokko en Frankrijk. Ten slotte was 
er ook Oost-Europa met Roemenië dat het klassement van de vijf favoriete landen van de reizigers 
afsluit.  
 
Hoewel 2018 een jaar vol uitdagingen zal worden, staan er Brussels South Charleroi Airport ook heel 
wat nieuwigheden te wachten. De luchtvaartmaatschappijen die al via BSCA vliegen bevestigen hun 
wil om hun activiteiten verder te ontwikkelen.  
 
De Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia zal vanaf 16 mei 2018 op woensdag een vierde 
wekelijkse vlucht van/naar Brussels South Charleroi Airport met bestemming Minsk invoeren. 
 
Pegasus Airlines begint vanaf 21 juni 2018 opnieuw met een rechtstreekse verbinding naar Ankara.  
 
TUI fly vliegt opnieuw naar Tunesië en biedt opnieuw Djerba en Enfidha aan als bestemming vanop 
Brussels South Charleroi Airport.  
 
En ook de andere maatschappijen die via BSCA vliegen hebben al enkele nieuwigheden 
aangekondigd voor 2018;  
 

Maatschappij Bestemming frequenties Vanaf  

Ryanair Malta 1 vlucht/dag 25 maart 2018 

Wizz Air Sibiu (Roemenië) 2 vluchten/week 24 april 2018 

Air Corsica Calvi (Corsica) 1 vlucht/week 3 juli 2018 

 
En als we het rijtje nieuwigheden helemaal willen afwerken, dan moeten we ook vermelden dat 2018 
een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Brussels South Charleroi Airport zal kenmerken met de 
komst van de Belgische luchtvaartmaatschappij Air Belgium. Vanaf de lente zullen voor het eerst 
langeafstandsvluchten met bestemming Hong Kong en China aangeboden worden aan de reizigers 
van BSCA.  
 
Nu de vakantie met rasse schreden nadert, bereidt de luchthaven zich voor om een groot aantal 
passagiers te ontvangen. Vanaf nu vrijdag 9 februari 2018 zullen dagelijks niet minder dan 20.000 
passagiers via Brussels South Charleroi Airport reizen. Er zullen ongeveer 120 vluchten/dag verwerkt 
worden met een geschatte gemiddelde bezettingsgraad van 91%.  
 
In de vakantie is het aangewezen om tussen twee en drie uur voor het voorziene vertrekuur aanwezig 
te zijn op de luchthaven. Brussels South Charleroi Airport stelt heel wat diensten ter beschikking van 



 

de passagiers die het vertrek aangenamer maken. Sinds 29 januari werd een nieuwe parking 
geopend voor de passagiers en deze biedt de laagste tarieven van de regio aan. De informatie over 
de parking P4 Foot & Fly en over de andere parkings en diensten die door de luchthaven worden 
aangeboden is terug te vinden op de website van de luchthaven – http://www.charleroi-airport.com.  
 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“2018 is nog maar net begonnen, maar wij stropen onze mouwen al op om onze passagiers een 
dienstverlening van topkwaliteit te blijven aanbieden. Na een recordjaar sluiten we deze eerste 
maand af met een stijging van het aantal passagiers. Daar zijn alle personeelsleden van het bedrijf 
blij mee. Zonder hen zou onze luchthaven niet kunnen functioneren op de opmerkelijke manier die 
dag na dag ons succes maakt. Er staan ons nieuwe uitdagingen te wachten en we kijken er al naar uit 
om nog meer passagiers te kunnen verwelkomen met nieuwe diensten en nieuwe bestemmingen.” 
 
 
 

*** 
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 werd al verschillende keren bekroond om zijn diensten en infrastructuren. Het is 
de tweede luchthaven die de stad Brussel bedient. Bogend op zijn operationele ervaring en kennis van de sector, 
heeft BSCA in 2017 ongeveer acht miljoen passagiers de mogelijkheid geboden om op te stijgen naar meer dan 
170 bestemmingen in heel 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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