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 Stijging van het aantal passagiers in februari 2018: 

5% meer geregistreerde passagiers 
  
Charleroi, 14 maart 2018 – De tweede maand van 2018 werd positief afgesloten voor Brussels 
South Charleroi Airport. Er werden 507.429 passagiers geregistreerd ten opzichte van 484.757 
in februari 2017, goed voor een vooruitgang met 5%. Deze cijfers zijn de weerspiegeling van de 
uitstekende bezettingsgraad van om en bij de 90%, een lichte stijging met 2% ten opzichte van 
dezelfde periode in 2017. 
 
In februari 2018 bleef Italië leider in het klassement van de meest geliefde bestemmingen vanuit/naar 
Brussels South Charleroi Airport. Daarna volgen Spanje, Marokko en Frankrijk. Op de vijfde plaats 
herpositioneert Roemenië de landen van Centraal- en Oost-Europa binnen het klassement.  
 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“Februari 2018 werd afgesloten met een nieuwe toename van ons passagiersverkeer. Onze 
luchthaven blijft groeien binnen een omgeving met steeds meer concurrentie. De ingevoerde 
diversificatiestrategie wordt opgedreven. Het zomerseizoen ziet er veelbelovend uit met de terugkeer 
van Air Corsica, de toename van de vluchten naar Minsk (Belavia) en de nieuwigheden die door 
Ryanair (Malta) en Wizz Air (Lasi en Sibiu) werden aangekondigd. Ten slotte gaat er binnenkort een 
nieuw hoofdstuk van start voor Brussels South Charleroi Airport met de nakende komst van Air 
Belgium en de opening van de eerste lange-afstandsroute met bestemming Hong Kong."  
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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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