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Brussels Airport, 12 december 2018 
 

Sterke passagiersgroei op Brussels Airport in november  
vooral dankzij nieuwe vluchten naar Azië 

 
In november 2018 heeft Brussels Airport bijna 2 miljoen passagiers mogen 
verwelkomen. De groei van 5,9% is te danken aan de versterking van het netwerk 
vanuit onze luchthaven, in het bijzonder naar Azië. Ook het vrachtvolume op de 
luchthaven stijgt met 2,9% ten opzichte van november 2017, mede dankzij de 
uitbreiding van het Aziatische netwerk. 
 
Passagiers 
Brussels Airport heeft in de afgelopen maand november 1.940.140 passagiers 
ontvangen. Dat is 5,9% meer dan vorig jaar, en een opvallend sterk cijfer voor een 
traditioneel kalmere maand november in de luchtvaart.  
 
Het afgelopen jaar heeft de luchthaven zijn netwerk sterk uitgebreid, in het bijzonder 
naar Azië. Het intercontinentale verkeer toont daarom niet onverwacht een sterke 
stijging van 10% tov dezelfde maand vorig jaar dankzij de nieuwe vluchten van Cathay 
Pacific naar Hongkong, Hainan Airlines naar Shenzhen, meer winterseizoensvluchten van 
Air Canada en het grotere toestel B787-9 van ANA naar Tokio. 
 
Ook op het netwerk op de korte afstand tekent de luchthaven een mooie passagiersgroei 
op van 5,2% tegenover november vorig jaar. Voornamelijk Brussels Airlines, TUI fly, 
Ryanair, Iberia, Air Europa, Aeroflot, Austrian Airlines en Aegean Airlines halen positieve 
resultaten. 
 
Met 7,5% meer passagiers in vergelijking met november 2017, is de stijging is het sterkst 
bij de lokaal opstappende passagiers. Ook het aantal transferpassagiers zit weer in de lift 
met +2,3% tegenover november vorig jaar, na een status quo gedurende de 
zomermaanden. 
 
Vracht 
In november 2018 werd 64.407 ton vracht vervoerd, een stijging van 2,9% ten opzichte 
van november 2017. Vooral het luchtvrachtvervoer per vrachtwagen tekent een forse 
groei op van 31,3% ten opzichte van november vorig jaar, door een beperkte capaciteit 
op volvrachtvluchten en passagiersvluchten. 
 
De volvrachtvluchten en express diensten tekenen een verlies op van respectievelijk 8 en 
6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Omdat de luchthaven van Amsterdam in 
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november 2017 haar plafond van toegestane vluchten had bereikt, werden heel wat van 
deze vluchten toen naar Brussels Airport verlegd. Inmiddels zijn deze vluchten 
grotendeels teruggekeerd naar Amsterdam.  
 
Het vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen stijgt dan weer met 2,3% in 
vergelijking met november vorig jaar, vooral dankzij nieuwe routes naar Azië (Cathay 
Pacific en Hainan Airlines).  
 
De getruckte vracht van en naar andere luchthavenhubs zet haar groei nog steeds verder 
en kent een van de sterkste stijging van de afgelopen maanden, van 31,3% ten opzichte 
van dezelfde maand vorig jaar.  
 
Vliegbewegingen 
Het aantal vliegbewegingen in november 2018 is licht toegenomen met 1,7% ten 
opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De groei van het aantal passagiersvluchten met 
2,2%  is 2,5 keer kleiner dan de groei van het aantal passagiers. Het gemiddeld aantal 
passagiers per vlucht stijgt daarom van 118 passagiers per vlucht in november 2017 naar 
123 passagiers per vlucht in november 2018. 
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2018 2017

growth 

'18 vs '17 2018 2017

growth 

'18 vs '17

Passengers

Originating 760.322 707.022 +7,5% 9.753.821 9.356.067 +4,3%

Transfer 174.650 170.771 +2,3% 2.115.328 2.117.776 -0,1%

Transit 2.463 1.441 +70,9% 33.660 17.999 +87,0%

Total Departing Passengers 937.435 879.234 +6,6% 11.902.809 11.491.842 +3,6%

Arriving pax (excl Transit) 1.002.705 953.350 +5,2% 11.963.296 11.574.214 +3,4%

Total number of passengers 1.940.140 1.832.584 +5,9% 23.866.105 23.066.056 +3,5%

Movements

Passenger flights 15.810 15.469 +2,2% 187.751 191.830 -2,1%

Cargo flights 1.381 1.389 -0,6% 13.671 13.490 +1,3%

Non-commercial flights 1.505 1.529 -1,6% 16.640 15.669 +6,2%

Total Movements 18.696 18.387 +1,7% 218.062 220.989 -1,3%

Cargo (tons)

Full Freighter 14.845 16.138 -8,0% 146.654 153.971 -4,8%

Integrator 18.624 19.813 -6,0% 203.349 204.880 -0,7%

Belly cargo 14.187 13.874 +2,3% 148.211 128.503 +15,3%

Total flown cargo 47.655 49.825 -4,4% 498.214 487.354 +2,2%

Trucked cargo 16.752 12.757 +31,3% 171.263 143.052 +19,7%

Total cargo 64.407 62.582 +2,9% 669.477 630.406 +6,2%

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