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 Een stijgende trend in mei 2018 voor Brussels South Charleroi 

Airport:  
+7% passagiers en een nieuwe route naar Italië voor de winter 

  
Charleroi, 18 juni 2018 – Juni 2018 werd positief afgesloten voor Brussels South Charleroi 
Airport. 748.876 passagiers reisden via BSCA, goed voor een stijging met 7% ten opzichte van 
de resultaten van mei 2017. Tijdens dezelfde periode vorig jaar kozen 701.773 passagiers voor 
Brussels South Charleroi Airport. De bezettingsgraad ging in mei ook vooruit met 3% en komt 
in de buurt van de 91%. De langeafstandsvluchten naar Hong Kong zijn officieel van start 
gegaan op 6 juni 2018 en de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair lanceert voor de winter een 
nieuwe route met bestemming Palermo.  
 
De omgeving van de Middellandse Zee en de landen van Centraal- en Oost-Europa zijn eens te meer 
de populairste bestemmingen bij de reizigers van Brussels South Charleroi Airport. Spanje blijft leider 
in het klassement, gevolgd door Italië, Frankrijk en Marokko. Als vertegenwoordiger van de landen 
van Centraal- en Oost-Europa sluit Polen de top 5 af van de meest gevraagde landen.  
 
Goed nieuw voor de Italiaanse gemeenschap van België en de buurlanden, want Ryanair start op 28 
oktober 2018 met een nieuwe lijn naar Palermo. De hoofdstad van Sicilië, die aan de noordkust van 
het eiland langs de Middellandse Zee ligt, zal met vier wekelijkse vluchten op maandag, woensdag, 
vrijdag en zondag verbonden worden met Brussels South Charleroi Airport.   
 
Jean-Jacques CLOQUET, afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“Mei was een uitstekende maand voor de luchthaven. 7% meer passagiers ten opzichte van de 
resultaten van 2017, dat is niet weinig en stelt ons dan ook gerust dat al het werk dat we tot hiertoe 
hebben verricht niet tevergeefs is. Elke dag krijgen we dankwoordjes en zien we dat onze passagiers 
en partners hun vertrouwen in ons stellen. Air Belgium is van start gegaan en biedt voortaan vanuit 
onze luchthaven rechtstreekse vluchten aan naar Hong Kong; een meevaller voor onze passagiers en 
zakenmensen die in optimale omstandigheden en zonder enige stress wensen te vertrekken. Ten 
slotte zijn we verheugd dat Ryanair voor de winter een rechtstreekse lijn naar Palermo zal lanceren. 
Zoals blijkt uit het klassement met de favoriete landen, blijft Italië een vaste waarde en een onmisbare 
bestemming voor Brussels South Charleroi Airport.” 
 

*** 
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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