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 Stijging van het aantal passagiers op Brussels South Charleroi 

Airport: 
+3% ingecheckte passagiers in de eerste jaarhelft 

  
Charleroi, 18 juli 2019 – Brussels South Charleroi Airport kent opnieuw een toename van de 
passagiersstroom. In juni 2019 telden we 757.525 passagiers op de tarmac van BSCA, ofwel een 
stijging met 6% tegenover de resultaten van juni 2018 (een periode waarin we 715.629 
passagiers mochten verwelkomen). Aan het einde van het eerste semester, werd er een stijging 
van 3% vastgesteld voor het aantal passagiers. Sinds januari 2019 kozen 3.933.159 passagiers 
voor Brussels South Charleroi Airport, tegenover 3.831.965 in de loop van de eerste zes 
maanden van 2018. Deze resultaten stemmen overeen met de verwachtingen voor de luchthaven 
die zijn groei zal verderzetten in 2019. 
 
Zowel in het eerste semester als in de loop van de maand juni 2019, trok Italië het grootste aantal 
reizigers aan vanuit/naar Brussels South Charleroi Airport. Dit land wordt gevolgd door Spanje en 
Frankrijk.  
 
Het klassement met de top 5 van populairste bestemmingen in de maand juni en dat van de eerste 
jaarhelft is als volgt;  
 

 JUNI 2019 1ste SEMESTER 2019 

1 Italië Italië 

2 Spanje Spanje 

3 Frankrijk Frankrijk 

4 Marokko Marokko 

5 Roemenië Polen 

 
Philippe VERDONC, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: « Brussels 
South Charleroi Airport kan de eerste jaarhelft afsluiten met positieve cijfers. We zijn dan ook erg 
tevreden met deze resultaten. Deze stemmen overeen met onze verwachtingen en versterken onze 
positie als tweede grootste luchthaven van het land voor passagiersvervoer. Ook in de tweede jaarhelft 
zullen we heel wat nieuwigheden mogen verwelkomen op onze luchthaven. Vanaf september zal Wizz 
Air een nieuwe route met bestemming Georgië (Koetaisi) lanceren. Vanaf oktober zal Ryanair vliegen 
naar Tel Aviv en Laudamotion zal zich vestigen op de tarmac van BSCA door een lijndienst naar 
Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk, te openen. Tot slot zijn we erg blij met de aankondiging van Air 
Belgium. De Belgische luchtvaartmaatschappij zal namelijk de deur voor trans-Atlantische vluchten 
openen vanaf onze luchthaven met twee nieuwe routes: Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) en Fort-de-France 
(Martinique). » 

*** 
Voor meer informatie  
 
Brussels South Charleroi Airport  
 
Over Brussels South Charleroi Airport   

Brussels South Charleroi Airport, de luchthaven die verschillende keren werd geprezen voor de dienstverlening en 
de infrastructuur, is één van de twee luchthavens die de stad Brussel bedient. Bogend op haar operationele 
ervaring en kennis van de sector, heeft BSCA in 2018 meer dan acht miljoen passagiers de mogelijkheid geboden 
om te vertrekken naar meer dan 190 bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Vandaag 
telt Brussels South Charleroi Airport negen partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus 
Airlines, TUI fly, Air Corsica, Belavia, Air Belgium, Air Algérie en Laudamotion.

 


