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Brussels Airport, 9 oktober 2018 
 

Meer dan 2,4 miljoen passagiers in september voor Brussels Airport 
 

In september hebben meer dan 2,4 miljoen passagiers via onze luchthaven gevlogen, 
een groei van 2% in vergelijking met september vorig jaar. Ook de vrachtvolumes op 
Brussels Airport tekenen een groei op van 2,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar. 
Het aantal vluchten is daarentegen gedaald met 1,2% ten opzichte van september 
2017. 
 
Passagiers 
In september heeft de luchthaven 2.444.753 passagiers mogen verwelkomen, dat is 2,0% 
meer dan in september vorig jaar en een nieuw record voor een maand september. Over 
het hele derde kwartaal van 2018 hebben 7,6 miljoen passagiers onze luchthaven 
bezocht, een groei van 3,1% tegenover het derde kwartaal van 2017. 
 
De groei voor de maand september zit zowel op de routes op korte afstand, als op de 
lange afstand. Het lange afstandsverkeer is zelfs fors gegroeid met 10% dankzij nieuwe 
bestemmingen (Hongkong, Shenzhen en Shanghai) en hogere frequenties of meer 
stoelcapaciteit (Dubai, Bangkok en Kigali) in Azië, de Golfregio en Afrika. 
 
Het aantal lokaal opstappende passagiers is gestegen met 4,3% tegenover september 
vorig jaar. Het aantal transferpassagiers is gedaald met 9,8% tegenover september vorig 
jaar als gevolg van het verminderde aantal vluchten van Brussels Airlines. 
 
Vracht 
De vrachtvolumes op Brussels Airport zijn afgelopen maand gestegen met 2,5% in 
vergelijking met september vorig jaar. Tijdens het hele derde kwartaal werd 177.330 ton 
vracht vervoerd op Brussels Airport, een stijging met 7,7% ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar. 
 
In de maand september tekenen zowel het volvrachtsegment (+9,5%) als de vracht aan 
boord van passagierstoestellen (+9,0%) voor de grootste groei, terwijl de express 
diensten achteruitgaan (-4,2%) door enkele afgelaste vluchten bij DHL.  
 
De grote groei van de vracht aan boord van passagierstoestellen is te danken aan de 
nieuwe routes naar Azië van Cathay Pacific en Hainan Airlines, en de verdubbeling van de 
capaciteit naar de Golfregio van Emirates. Deze nieuwe routes en bijkomende capaciteit 

mailto:florence.muls@brusselsairport.be
http://www.brusselsairport.be/


 

Persdienst: Brussels Airport Company – Corporate Communications – Tel. + 32 2 753 53 53 
Florence Muls, Head of Corporate Communication: + 32 2 753 43 20 – florence.muls@brusselsairport.be 

Anke Fransen, Media Relations Manager : +32 2 753 43 95 – anke.fransen@brusselsairport.be 
Nathalie Pierard, Media Relations Manager: +32 2 753 43 08 – nathalie.pierard@brusselsairport.be 

www.brusselsairport.be 

zorgen er ook voor dat de import via Brussels Airport sterk is gestegen met 21%, de 
export is afgelopen maand status quo gebleven in vergelijking met september vorig jaar. 
 
Het volvrachtsegment maakt een inhaalbeweging tegenover vorig jaar, dankzij nieuwe 
routes en klanten zoals Latam en Atlas Air, terwijl de getruckte vracht status quo (-0,2%) 
blijft.  
 
Vluchten 
Het aantal vluchten in september is gedaald met 1,2% ten opzichte van september vorig 
jaar. Dankzij deze daling van het aantal vluchten, de inzet van grotere toestellen en een 
hogere bezettingsgraad op de vliegtuigen is het gemiddeld aantal passagiers met 3% 
gestegen van 127 passagiers per vlucht in september 2017 naar 131 passagiers per 
vlucht in september dit jaar. 

2018 2017

growth 

'18 vs '17 2018 2017

growth 

'18 vs '17

Passengers

Originating 969.641 929.711 +4,3% 8.124.634 7.754.170 +4,8%

Transfer 206.295 228.744 -9,8% 1.718.821 1.720.033 -0,1%

Transit 3.377 2.028 +66,5% 28.504 15.516 +83,7%

Total Departing Passengers 1.179.313 1.160.483 +1,6% 9.871.959 9.489.719 +4,0%

Arriving pax (excl Transit) 1.265.440 1.236.088 +2,4% 9.876.834 9.513.039 +3,8%

Total number of passengers 2.444.753 2.396.571 +2,0% 19.748.793 19.002.758 +3,9%

Movements

Passenger flights 18.607 18.870 -1,4% 154.841 158.222 -2,1%

Cargo flights 1.186 1.200 -1,2% 11.053 10.814 +2,2%

Non-commercial flights 1.538 1.521 +1,1% 13.451 12.504 +7,6%

Total Movements 21.331 21.591 -1,2% 179.345 181.540 -1,2%

Cargo (tons)

Full Freighter 13.329 12.176 +9,5% 120.919 124.648 -3,0%

Integrator 17.806 18.588 -4,2% 165.508 165.706 -0,1%

Belly cargo 12.736 11.682 +9,0% 120.958 102.157 +18,4%

Total flown cargo 43.871 42.446 +3,4% 407.385 392.511 +3,8%

Trucked cargo 14.179 14.205 -0,2% 138.000 116.404 +18,6%

Total cargo 58.051 56.651 +2,5% 545.385 508.915 +7,2%

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

Brussels Airport Traffic September 2018

September January - September
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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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