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Een zomer in het teken van groei voor Brussels South Charleroi 

Airport:  
Ruim 1,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven 

 
Charleroi, 16 september 2019 – Brussels South Charleroi Airport verwelkomt een zee van 
passagiers deze zomer. Terwijl juli eindigde met een toename van het verkeer met 3% (807,801 
geregistreerde reizigers) zette augustus dezelfde trend door. In totaal reisden 809,396 
passagiers via Brussels South Charleroi Airport tijdens de tweede zomermaand. Het historische 
maandrecord dat in juli 2019 werd bereikt, werd daarmee opnieuw gebroken. Over het hele 
seizoen (juli-augustus 2019) hebben ruim 1,6 miljoen passagiers via Brussels South Charleroi 
Airport gereisd. We registreerden een stijging zowel voor het aantal vertrekken als het aantal 
aankomsten.  
 
Augustus 2019 
 

 2018 2019 Var. % 2018 vs. 2019 

PASSAGIERS1 
Vertrekkende 

passagiers 
Landende passagiers 

801,818 809,396 1% 

385,014 385,151 0% 

416,804 424,245 2% 

BEWEGINGEN2 
Vertrekken 

Aankomsten 

5,416 5,567 3% 

2,713 2,782 3% 

2,703 2,785 3% 

LOAD FACTOR 91.46% 90.67% - 1 punt 

 
In augustus reisden 809,396 passagiers via Brussels South Charleroi Airport, oftewel een stijging met 
1% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Terwijl het aantal vertrekkende passagiers stabiel bleef, 
steeg het aantal terugreizen met 2%. De commerciële bewegingen zijn ook in opmars en kenden een 
groei met 3%. De bezettingsgraad is een beetje afgenomen en verliest een punt in augustus 2019. 
 
Zomer 2019 (juli-augustus) 
 

 2018 2019 Var. % 2018 vs. 2019 

PASSAGIERS3 
Vertrekkende 

passagiers 
Landende passagiers 

1,583,889 1,617,197 2% 

800,667 816,502 2% 

783,222 800,695 2% 

BEWEGINGEN4 
Vertrekken 

Aankomsten 

10,848 11,096 2% 

5,433 5,549 2% 

5,415 5,547 2% 

LOAD FACTOR 91.11% 90.36% - 1 punt 

 
Deze zomer heeft Brussels South Charleroi Airport in totaal meer dan 1,6 miljoen reizigers verwelkomd, 
een stijging met 2% ten opzichte van de resultaten van 2018. Deze verkeerstoename is constant 
gebleven, zowel voor vertrekken als voor aankomsten. De gemiddelde bezettingsgraad in de zomer 
van 2019 bedroeg 90.36%. 
 

                                           
1 Aantal passagiers, met uitzondering van de binnenlandse passagiers en de vliegscholen 
2 Aantal bewegingen, met uitzondering van de binnenlandse bewegingen en de vliegscholen 
3 Aantal passagiers, met uitzondering van de binnenlandse passagiers en de vliegscholen 
4 Aantal bewegingen, met uitzondering van de binnenlandse bewegingen en de vliegscholen 



   

De rangschikking van de populairste bestemmingen is in augustus 2019 enigszins gewijzigd. Italië 
behield zijn eerste plaats op het podium van de landen die de meeste passagiers aantrokken. Spanje 
wist zijn tweede plek te behouden en wordt gevolgd door Frankrijk en Marokko. Op de vijfde plaats gaf 
Polen plaats aan Roemenië.  
 

Juli 2019 Augustus 2019 

Italië Italië 

Spanje Spanje 

Frankrijk Frankrijk 

Marokko Marokko 

Polen Roemenië 

  
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: “Onze 
luchthaven heeft een mooi seizoen gehad. Met een groei van 2% deze zomer kunnen we alleen het 
goede werk van alle teams onderstrepen. We hebben opnieuw een mijlpaal bereikt: het recordaantal 
passagiers dat maandelijks wordt verwelkomd, werd opnieuw gebroken. Met dit nieuwe seizoen worden 
nieuwe routes toegevoegd aan het aanbod van bestemmingen via ons platform. Georgië, Israël, 
Oostenrijk en zelfs Guadeloupe en Martinique, kortom, alles om vooruit te kunnen gaan en ons aanbod 
voor de reizigers verder te diversifiëren. ” 

*** 
Meer informatie  
 
Brussels South Charleroi Airport  
Vincent GRASSA 
Public Relations & Communications Manager 
Telefoon: +32 (0)71/251.148 
E-mail: v.grassa@charleroi-airport.com 
https://www.brussels-charleroi-airport.com  
 
Over Brussels South Charleroi Airport  

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