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 Maart in het groen voor Brussels South Charleroi Airport. 

Het aantal geregistreerde passagiers ging maar liefst met 8% 
vooruit 

  
Charleroi, 9 april 2018 – De maand maart werd positief afgesloten voor Brussels South 
Charleroi Airport. 584.880 passagiers reisden via Charleroi, goed voor een vooruitgang met 8% 
ten opzichte van de resultaten van maart 2017. Vorig jaar werden voor dezelfde periode 
541.625 passagiers geregistreerd. De bezettingsgraad in maart 2018 schommelde rond de 
87%, goed voor een stijging met 3% ten opzichte van 2017.  
 
De trend wat de populairste bestemmingen betreft blijft identiek naarmate het jaar vordert. In maart 
2018 staat Italië nog altijd op de eerste plaats van de populairste landen vanuit/naar Brussels South 
Charleroi Airport. Daarna volgen Spanje, Frankrijk en Marokko. Roemenië sluit de top 5 van de meest 
gevraagde landen af.  
 
De positieve resultaten van maart 2018 sluiten aan bij de algemene vooruitgang van Brussels South 
Charleroi Airport. Tijdens het eerste trimester kozen 1.624.206 mensen voor Charleroi ten opzichte 
van 1.523.649 in 2017, goed voor een mooie vooruitgang van 7%. Hieruit blijkt het vertrouwen van de 
passagiers in BSCA.  
 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, geeft wat 
uitleg bij de resultaten en hij verklaart: “Wij zijn heel blij met deze nieuwe records die gevestigd 
werden tijdens de eerste maanden van dit jaar. De kwaliteit van ons werk is de weerspiegeling van de 
inzet van alle medewerkers van BSCA en de partners. De luchtvaartmaatschappijen die vanuit 
Charleroi vliegen bevestigen ook hun vertrouwen door hun activiteiten verder te ontwikkelen. Ryanair 
startte met een route naar Malta (lancering 25 maart 2018) en Air Corsica is op 28 en 29 maart 
opnieuw begonnen met vluchten naar Ajaccio en Bastia. En in April wordt Sibiu – Roemenië – 
toegevoegd aan de bestemmingen van luchtvaartmaatschappij Wizz Air. Ten slotte begint op 30 april 
2018 een nieuw hoofdstuk voor Brussels South Charleroi Airport met de officiële lancering van lange-
afstandsvluchten vanuit Charleroi. De tickets met bestemming Hongkong zijn nu al te koop op de 
website van de luchtvaartmaatschappij Air Belgium - http://www.airbelgium.com. 
 
De planning werd gelanceerd en er komt een grote toevloed naar Brussels South Charleroi Airport. 
Daarom herhalen we nog eens dat er beperkingen zijn wat het transport van vloeistoffen, pasta of gel 
in de handbagage betreft. De passagiers mogen per persoon 10 verpakkingen van maximum 100 ml 
in een transparante en hersluitbare zak meenemen. Voor meer informatie kunnen de passagiers 
terecht op de website http://www.bscasecurity.com.   
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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. 
 

 


