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Brussels Airport, 7 augustus 2018 
 

Brussels Airport vestigt nieuw record met meer dan 2,6 miljoen passagiers in één 
maand 

 
Brussels Airport heeft een nieuw passagiersrecord opgetekend in de maand juli, met 
een groei van bijna 4%. Voor het eerst ooit heeft de luchthaven meer dan 2,6 miljoen 
passagiers ontvangen in één maand tijd. Het vrachtvervoer kende een groei van 13,9% 
tegenover juli vorig jaar, gedreven door een sterke groei van de luchtvracht aan boord 
van passagierstoestellen en per vrachtwagen. 

 
Passagiers 
Brussels Airport heeft in de afgelopen maand juli meer dan 2,6 miljoen passagiers 
verwelkomd. Dat is 3,9% meer dan in juli vorig jaar en een absoluut passagiersrecord. 
Het aantal lokaal opstappende passagiers groeide met 5,2% tegenover juli 2017. De 
stijging is onder andere te danken aan de goede verkoop van vliegvakanties en in het 
bijzonder naar vakantiebestemmingen zoals Turkije, Egypte en Tunesië. Het aantal 
transferpassagiers is licht gedaald met 1,4% tegenover dezelfde periode vorig jaar. 
 
Opvallend is ook de verdere groei van het langeafstandsverkeer, met 16% tegenover juli 
vorig jaar. Er waren vooral meer passagiers naar Azië en de Golfregio, dankzij zowel 
nieuwe bestemmingen zoals Hongkong, Shenzhen en Shanghai, als hogere frequenties 
en bijkomende capaciteit op vluchten naar Dubai, Bangkok en Doha. 
 
Brussels Airport mocht op vrijdag 20 juli 94.928 passagiers verwelkomen, een absolute 
recorddag.  
 
Vracht 
Het vrachtvolume op Brussels Airport is in de maand juli gestegen met 13,9% in 
vergelijking met juli vorig jaar. Vooral de vracht aan boord van passagierstoestellen kent 
een grote groei van 29%. Deze groei is te danken aan de nieuwe langeafstandsvluchten 
naar Azië en de Golf van o.a. Hainan, Cathay Pacific en Emirates. 
 
Het volvrachtsegment stijgt sterk met 14,7% in vergelijking met dezelfde maand vorig 
jaar.  Ook de getruckte vracht kent een grote stijging van 21,2% ten opzichte van juli 
vorig jaar. De totale vrachttonnage bij de express diensten is nagenoeg stabiel gebleven 
(-1,0%). 
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De export van goederen is in juli sterk gestegen met 12% in vergelijking met juli 2017, en 
vooral de import maakt met een stijging van 33% een serieuze sprong. Vooral de import 
uit Azië, Noord- en Zuid-Amerika zorgde voor deze groei. Op het vlak van export springt 
in de eerste plaats Zuid-Amerika in het oog, dankzij de vluchten van Latam sinds april dit 
jaar naar Brazilië en Chili. 
 
Vluchten 
Het aantal vliegbewegingen is nagenoeg stabiel gebleven (+0,7%) tegenover juli vorig 
jaar. Het aantal passagiersvluchten is met 0,9% gedaald, onder meer door de twee 
stakingsdagen bij Ryanair. 
 
Door de daling van het aantal passagiersvluchten, de inzet van grotere toestellen en een 
betere bezettingsgraad is het gemiddeld aantal passagiers per vlucht gestegen van 130 
naar een recordhoogte van gemiddeld 136 passagiers per vlucht. 
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2018 2017

growth 

'18 vs '17 2018 2017

growth 

'18 vs '17

Passengers

Originating 1.244.241 1.183.219 +5,2% 6.163.575 5.883.149 +4,8%

Transfer 193.657 196.386 -1,4% 1.304.274 1.272.647 +2,5%

Transit 3.250 887 +266,4% 21.822 9.114 +139,4%

Total Departing Passengers 1.441.148 1.380.492 +4,4% 7.489.671 7.164.910 +4,5%

Arriving pax (excl Transit) 1.222.948 1.184.552 +3,2% 7.239.059 6.951.076 +4,1%

Total number of passengers 2.664.096 2.565.044 +3,9% 14.728.730 14.115.986 +4,3%

Movements

Passenger flights 19.545 19.713 -0,9% 117.184 120.252 -2,6%

Cargo flights 1.241 1.141 +8,8% 8.594 8.388 +2,5%

Non-commercial flights 1.630 1.404 +16,1% 10.750 9.858 +9,0%

Total Movements 22.416 22.258 +0,7% 136.528 138.498 -1,4%

Cargo (tons)

Full Freighter 13.229 11.531 +14,7% 95.570 100.947 -5,3%

Integrator 18.277 18.463 -1,0% 130.185 129.399 +0,6%

Belly cargo 14.440 11.197 +29,0% 94.939 79.162 +19,9%

Total flown cargo 45.946 41.191 +11,5% 320.694 309.507 +3,6%

Trucked cargo 16.099 13.280 +21,2% 109.406 89.251 +22,6%

Total cargo 62.045 54.471 +13,9% 430.100 398.758 +7,9%

Figures are indicative, subject to change and are provided for information purposes only.

Brussels Airport Traffic July 2018

July January - July

 
 
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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