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Brussels Airport, 9 november 2018 
 

Bijna 2,2 miljoen passagiers voor Brussels Airport in de maand oktober 
 

Afgelopen maand ontving onze luchthaven bijna 2,2 miljoen passagiers, ofwel een 
daling van 2,4% in vergelijking met oktober 2017. Die daling is te wijten aan een 
staking van het personeel van Aviapartner die tijdens de laatste zes dagen van de 
maand voor heel wat hinder heeft gezorgd. De staking had eveneens een invloed op 
het vrachtvolume maar dankzij het vrachtwagenvervoer werd toch een lichte stijging 
(1,3%) waargenomen ten opzichte van oktober 2017. Momenteel verwerkt de 
luchthaven bijna 60.000 ton goederen.  
 
Passagiers 
In september ontving de luchthaven 2.177.172 passagiers, ofwel 2,4% minder passagiers 
(53.542 om precies te zijn) dan tijdens dezelfde periode van het afgelopen jaar. Die 
daling is te wijten aan de staking van het personeel van Aviapartner die van 25 tot 31 
oktober voor heel wat hinder heeft gezorgd bij verschillende luchtvaartmaatschappijen. 
Brussels Airport schat dat de staking haar 120.000 passagiers heeft gekost. Tellen we 
deze erbij dan komen we uit op een stijging van 3% in oktober.  
 
De staking van Aviapartner had echter minder invloed op het langeafstandsverkeer 
(meestal afgehandeld door Swissport), dat in oktober een mooie stijging van 11% 
noteerde. Vakantievluchten daalden met 3% terwijl andere korteafstandsvluchten 
binnen Europa en naar Noord-Afrika met meer dan 4% achteruit gingen.  
 
 
Vracht 
Het vrachtvolume in Brussels Airport steeg met 1,3% in oktober, in vergelijking met 
dezelfde periode van het afgelopen jaar. In oktober werd er in totaal 59.685 ton vracht 
naar Brussels Airport vervoerd. Een positief resultaat maar onder de verwachtingen naar 
aanleiding van de staking van Aviapartner. De stijging van het vrachtwagenvervoer met 
bijna 19% compenseerde deels dit resultaat. Omwille van de staking werd er inderdaad 
meer volume met de vrachtwagen naar andere luchthavens vervoerd.  
 
Daarnaast werd ook de luchtvracht door de staking geraakt, wat resulteerde in een 
daling van 4,1%. Het is hoofdzakelijk het volvrachtsegment dat in de klappen deelt met 
een daling van 17,4%.  
 
De export, met een daling van 14%, werd zwaar getroffen. 
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Vluchten 
Het aantal vluchten daalde in oktober met 4,9% in vergelijking met oktober 2017. Ook 
hier kunnen we de staking van Aviapartner als de belangrijkste reden naar voor schuiven. 
Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht steeg van 123 in oktober 2017 naar 127 in 
oktober 2018.  
 

 
 
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  
 

2018 2017

growth 

'18 vs '17 2018 2017

growth 

'18 vs '17

Passengers

Originating 868.865 894.875 -2,9% 8.993.499 8.649.045 +4,0%

Transfer 221.857 226.972 -2,3% 1.940.678 1.947.005 -0,3%

Transit 2.693 1.042 +158,4% 31.197 16.558 +88,4%

Total Departing Passengers 1.093.415 1.122.889 -2,6% 10.965.374 10.612.608 +3,3%

Arriving pax (excl Transit) 1.083.757 1.107.825 -2,2% 10.960.591 10.620.864 +3,2%

Total number of passengers 2.177.172 2.230.714 -2,4% 21.925.965 21.233.472 +3,3%

Movements

Passenger flights 17.100 18.139 -5,7% 171.941 176.361 -2,5%

Cargo flights 1.237 1.287 -3,9% 12.290 12.101 +1,6%

Non-commercial flights 1.684 1.636 +2,9% 15.135 14.140 +7,0%

Total Movements 20.021 21.062 -4,9% 199.366 202.602 -1,6%

Cargo (tons)

Full Freighter 10.890 13.186 -17,4% 131.809 137.834 -4,4%

Integrator 19.217 19.361 -0,7% 184.725 185.067 -0,2%

Belly cargo 13.066 12.472 +4,8% 134.024 114.629 +16,9%

Total flown cargo 43.173 45.018 -4,1% 450.558 437.530 +3,0%

Trucked cargo 16.511 13.891 +18,9% 154.511 130.295 +18,6%

Total cargo 59.685 58.909 +1,3% 605.070 567.825 +6,6%
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