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Brussels Airport, 14 juni 2018 
 

Brussels Airport verwelkomt meer dan 800 vertegenwoordigers uit de luchtvaart  
op het ACI World en Europe Congres in Brussel 

 
Brussels Airport ontvangt als gastheer van het ACI World en ACI Europe congres de 
komende dagen meer dan 800 luchtvaartprofessionals uit de hele wereld die enkele 
dagen in het hart van Europa zullen samenkomen. De luchthaven grijpt het moment 
van het congres aan om de troeven van ons land bij een internationaal publiek uit te 
spelen.  
 
Brussels Airport is de trotse gastheer van het 28e ACI World General Assembly, en ACI 
Europe General Assembly, Congress and Exhibition. Om de 5 jaar vindt het ACI World en 
Europe congres plaats in een Europese stad. Het is de eerste keer dat de bijeenkomst 
van de luchtvaartindustrie plaatsvindt in Brussel en ze brengt meer dan 800 
luchtvaartvertegenwoordigers uit de hele wereld naar ons land en onze hoofdstad. 

 
“Het ACI World en ACI Europe congres is elk jaar dé hoogmis van het jaar voor 
luchtvaartprofessionals. Het is een moment om collega’s van andere luchthavens en van 
de luchtvaartsector te ontmoeten, van gedachten te wisselen en ideeën op te doen. De 
verschillende trend- en marktanalyses, debatten en presentaties vormen een bron van 
inspiratie voor de deelnemers. Gastheer zijn van zo’n belangrijk congres is dan ook een 
hele eer”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.   
 
Het bezoek van meer dan 800 luchtvaartprofessionals is een uitgelegen moment om de 
troeven van ons land en onze hoofdstad uit te spelen aan een breed internationaal 
publiek: als hart van Europa en tweede diplomatieke hoofdstad in de wereld, als 
interessante toeristische bestemming en als sterke economie van internationale 
sleutelsectoren als farma, biotech en e-commerce. De promotie van ons land start op de 
luchthaven. 
 
“Luchthavens worden internationaal beschouwd als uithangbord van een land, het is 
vaak de eerste plek van het land die internationale bezoekers te zien krijgen. Met ons 
groot netwerk van directe bestemmingen met de rest van de wereld ondersteunt 
Brussels Airport de positie van Brussel als hoofdstad van Europa en als sterke speler op 
de exportmarkt. Op die manier is Brussels Airport een sterke facilitator van toerisme 
naar ons land en van de belangrijke sectoren in ons land zoals farma, chemie, verse 
producten en e-commerce”, aldus nog Feist. 
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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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