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Nieuw record in Brussels South Charleroi Airport:  
8.221.450 geregistreerde passagiers in 2019 (+2%) 

 
Charleroi, 09 januari 2020 – Brussels South Charleroi Airport heeft 2019 afgesloten met een 
nieuwe toename van zijn passagiersverkeer. Er werden 8.211.450 reizigers geregistreerd, ofwel 
een stijging van 2% in vergelijking met de cijfers van 2018. In de afgelopen twaalf maanden 
werden er zes nieuwe routes gelanceerd vanuit BSCA, waaronder de twee eerste trans-
Atlantische routes van luchtvaartmaatschappij Air Belgium. 2019 was een overgangsjaar voor 
Brussels South Charleroi Airport, zowel op het vlak van de infrastructuur, als voor de 
positioneringsstrategie van de luchthaven.  
 
In 2019 registreerden we een permanente stijging voor het aantal vertrekken en het aantal 
aankomsten. Er namen 4.111.597 passagiers een vlucht vanuit BSCA, ofwel een sprong van 3% in 
vergelijking met 2018. Er kwamen 4.109.853 reizigers aan op de tarmac van de luchthaven (+ 2%).  
 
We konden dezelfde trends vaststellen voor de commerciële bewegingen. Deze kenden een stijging 
van 2%, voor een totaal van meer dan 28.750 bewegingen. In totaal werden er 57.540 commerciële 
bewegingen geteld in 2019.  
 

 2018 2019 Var. % 2018 vs. 2019 

PASSAGIERS1 
Vertrekkende passagiers 
Aankomende passagiers 

8.026.185 8.221.450 + 2% 

4.007.194 4.111.597 + 3% 

4.018.991 4.109.853 + 2% 

BEWEGINGEN2 
Vertrekken 

Aankomsten 

56.197 57.540 + 2% 

28.115 28.786 + 2% 

28.082 28.754 + 2% 

 
In 2019 waren de bestemmingen rond de Middellandse Zee zeer populair bij de reizigers vanuit 
Brussels South Charleroi Airport. Italië staat op de eerste plaats in het landenklassement, gevolgd 
door Spanje, Frankrijk en Marokko. Oost-Europa kreeg ook een plekje in de top 5 met Roemenië dat 
het klassement afsluit.  
 
De luchthaven kende niet alleen een toename van het passagiersaantal, maar we mochten ook een 
nieuwe luchtvaartmaatschappij verwelkomen die voortaan vliegt vanuit Brussels South Charleroi 
Airport. Afgelopen maand lanceerde de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Laudamotion een 
nieuwe rechtstreekse vlucht naar Wenen. Dit was de laatste van zes nieuwe lijnen die afgelopen jaar 
werden gelanceerd door andere luchtvaartmaatschappijen die al actief zijn op de tarmac van BSCA.  
 

Air Belgium Fort-de-France Martinique 

Pointe-à-Pitre Guadeloupe 

Laudamotion Wenen Oostenrijk 

Wizz Air Koetaisi Georgië 

Ryanair Béziers Frankrijk 

Tel Aviv Israël 

 
Brussels South Charleroi Airport verbouwde zijn infrastructuur om te beantwoorden aan de behoeften 
van zijn reizigers. Om het aanbod van de dienstverlening verder uit te breiden, creëerde de 
luchthaven nieuwe zones in de terminal. In juni 2019 werd er een derde verdieping ingehuldigd in de 
internationale zone. Dit creëerde ruimte voor enkele nieuwe verkooppunten, zoals Burger King of 

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



   

Panos. Voorts werd er een terras met een oppervlakte van 370 vierkante meter aan deze nieuwe 
zone gebouwd. Dit terras is geopend voor alle passagiers.  
 
Aangezien de luchthaven blijft groeien, wilt de plaats zijn dienstverlening blijven diversifiëren. Als 
internationale luchthaven met een gevarieerd cliënteel werd er een gloednieuwe en comfortabele 
lounge opengesteld voor de reizigers. De lounge beschikt over alle voorzieningen ter voorbereiding 
van een zakenreis. Snelle internetverbinding, ontspanningsruimte en restauratie, internationale 
kranten en magazines... Alles werd speciaal ontworpen om de reizigers een aangename reis te 
garanderen. Deze nieuwe lounge is ook toegankelijk voor elk ander publiek dat van deze faciliteiten 
wil genieten.  
 
Ook op het vlak van mobiliteit wordt Brussels South Charleroi Airport steeds toegankelijker. Daarom 
verlengde de luchthaven zijn samenwerkingsverband met Flibco.com voor een termijn van 12 jaar. 
Flibco.com huldigde afgelopen juli twee nieuwe lijnen in: BSCA-Antwerpen-Breda en BSCA-Luik-
Maastricht. Daarnaast kunnen de reizigers gebruik maken van een dienst voor gedeelde mobiliteit, 
Door2Gate, vanaf hun thuislocatie naar de luchthaven. Deze dienst staat ter beschikking van de 
inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn rand, van Waals-Brabant tot aan de grens 
met Henegouwen.  
 
Tot slot nam de luchthaven het operationeel en commercieel beheer van zijn zes parkings opnieuw 
voor zijn rekening om dichter bij zijn klanten te staan. Tegelijkertijd werd er een digitaal platform met 
een nieuwe website, webshop en mobiele app gelanceerd. Dit alles moet de ervaring van de 
passagiers vereenvoudigen. Daarnaast vinden de reizigers er de laatste nieuwe promoties van de 
dienstverleningen van de luchthaven, van op de parking tot aan de gate. In oktober 2018 werd er een 
partnerschap ondertekend tussen BSCA-Telenet. Deze samenwerking werd voor het eerst in de 
praktijk gebracht met de invoering van de Smart Parking en Crowd Monitoring.  
 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: « 
Afgelopen jaar betekende de start van de grote metamorfose van onze luchthaven. Bovendien 
konden we ons positioneren op het internationale toneel dankzij onze uitstekende resultaten. Met 8,2 
miljoen reizigers blijven we groeien en willen we ons aanbod blijven diversifiëren. Vanaf maart 2020 
zal onze luchthaven ook worden verbonden met een nieuwe stad, Nantes. Vanaf 29 maart zullen er 
vier wekelijkse vluchten worden georganiseerd tussen de Franse stad en Brussel-Charleroi. » 
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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 zijn 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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