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Brussels Airport, 13 maart 2018 
 

Brussels Airport noteert nieuw passagiersrecord voor de maand februari 
 

In de maand februari 2018 heeft Brussels Airport meer dan 1,6 miljoen reizigers 
ontvangen, een groei van 5,4% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar en een 
bestendiging van de groei de laatste maanden van 2017. Ook het vrachtvervoer op 
Brussels Airport is gestegen. De groei van gevlogen en getruckte vracht bedraagt 0,8% 
ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. 
 
Passagiers 
Brussels Airport heeft afgelopen maand februari 1.648.874 passagiers ontvangen. Dat is 
een groei van 5,4% in vergelijking met februari vorig jaar en bevestigt de groei die reeds 
vorig jaar genoteerd werd. Zowel het aantal lokaal opstappende passagiers (+2,6%) als 
vooral het aantal transferpassagiers (+10,4%) is gestegen tegenover dezelfde maand in 
2017. Brussels Airlines is de belangrijkste motor achter de groei bij het aantal 
transferpassagiers. 
 
De sterke groei van het aantal transferpassagiers duidt op het toenemend belang van 
Brussels Airport als hub binnen Star Alliance en als transferluchthaven voor Brussels 
Airlines en de andere luchtvaartmaatschappijen in deze alliantie. 
 
De belangrijkste groeisegmenten zijn Brussels Airlines en het langeafstandsverkeer. Het 
langeafstandsverkeer groeit onder andere dankzij de tweede dagelijkse vlucht van 
Emirates naar Dubai, de herstart van Delta Air Lines naar Atlanta en de nieuwe vlucht 
naar Shanghai van Hainan Airlines. 
 
Brussels Airport verwacht een nog verdere groei van het langeafstandsverkeer vanaf 
eind maart, met nieuwe vluchten naar Shenzhen met Hainan Airlines en naar Hong Kong 
met Cathay Pacific. De vraag naar directe verbindingen tussen Azië en Europa is sterk 
stijgend door onder andere de groeiende interesse in reizen bij de Chinese bevolking. 
Met zes nieuwe vluchten per week tussen Brussel en het Aziatische continent vanaf eind 
maart speelt de luchthaven een sterke rol in het stimuleren van het toerisme naar ons 
land. Bovendien openen de nieuwe routes directe verbindingen voor het Belgische 
bedrijfsleven naar het hart van de zogeheten Pearl River Delta in China. 
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Vracht 
Het vrachtvervoer op Brussels Airport is licht toegenomen met 0,8%. De gevlogen vracht 
is licht gedaald met 3,0% ten opzichte van februari vorig jaar, terwijl de getruckte vracht 
is sterk toegenomen met 13,8%. 
 
Net als in januari van dit jaar is de daling het sterkst in het volvrachtsegment (-18,4%). De 
daling bij het volvrachtsegment komt door het vertrek of de afbouw bij verschillende 
vrachtluchtvaartmaatschappijen omwille van de strengere Brusselse geluidsnormen. De 
daling wordt deels gecompenseerd door een mooie stijging bij het vrachtvervoer aan 
boord van passagierstoestellen (+13,7%). Zoals in de vorige maanden, kan deze stijging 
worden toegeschreven aan de lancering van nieuwe vluchten in de afgelopen maanden 
door onder meer Hainan en Emirates. 
 
De vracht bij de expresdiensten is quasi stabiel gebleven (-0,2%).  
 
De getruckte vracht is sterk gestegen, met 13,8% ten opzichte van februari 2017. Deze 
stijging is te verklaren door een tekort aan capaciteit aan boord voor een aantal 
bestemmingen en door het feit dat verschillende bestemmingen niet rechtstreeks vanaf 
Brussels Airport worden aangevlogen zodat een deel van deze vracht via de weg naar 
andere luchthavens moet worden vervoerd.  
 
Vliegbewegingen 
Het aantal vliegbewegingen is licht gedaald met 0,9% ten opzichte van februari 2017. 
Het aantal passagiersvluchten is zelfs gedaald met 2,3%. Gecombineerd met een stijging 
van het aantal passagiers, betekent dit een sterke stijging van het gemiddeld aantal 
passagiers per vlucht met 7,3%, van 110 passagiers in februari 2017 naar 118 passagiers 
per vlucht in februari 2018. 
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2018 2017

growth 

'18 vs '17 2018 2017

growth 

'18 vs '17

Passengers

Originating 670.339 653.049 +2,6% 1.280.121 1.241.331 +3,1%

Transfer 160.909 145.796 +10,4% 332.233 293.430 +13,2%

Transit 3.300 2.801 +17,8% 6.368 4.229 +50,6%

Total Departing Passengers 834.548 801.646 +4,1% 1.618.722 1.538.990 +5,2%

Arriving pax (excl Transit) 814.326 763.132 +6,7% 1.651.471 1.559.277 +5,9%

Total number of passengers 1.648.874 1.564.778 +5,4% 3.270.193 3.098.267 +5,5%

Movements

Passenger flights 13.962 14.286 -2,3% 28.443 29.196 -2,6%

Cargo flights 1.141 1.113 +2,5% 2.394 2.366 +1,2%

Non-commercial flights 1.376 1.224 +12,4% 2.712 2.390 +13,5%

Total Movements 16.479 16.623 -0,9% 33.549 33.952 -1,2%

Cargo (tons)

Full Freighter 11.284 13.822 -18,4% 24.935 31.139 -19,9%

Integrator 17.101 17.141 -0,2% 34.949 34.038 +2,7%

Belly cargo 11.070 9.733 +13,7% 22.750 20.472 +11,1%

Total flown cargo 39.455 40.696 -3,0% 82.634 85.648 -3,5%

Trucked cargo 13.811 12.138 +13,8% 27.479 22.562 +21,8%

Total cargo 53.267 52.834 +0,8% 110.113 108.210 +1,8%

Figures are indicative, subject to change and are provided for information purposes only.
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Over Brussels Airport  
Brussels Airport is met 24,8 miljoen passagiers en 536.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens 
van Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 238 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 76 
luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2017). 
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/brusselsairport  
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