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Passagiersaantallen in Brussels South Charleroi Airport tijdens de 

zomermaanden: 
In juli reisden 240.900 passagiers via de luchthaven 

 
  
Charleroi, 10 augustus 2020 – Brussels South Charleroi Airport verwelkomde 240.900 
passagiers, ofwel 30% van het totale aantal passagiers van juli 2019. Afgelopen jaar werden er 
4.767 commerciële bewegingen geteld tijdens de maand juli, tegenover 1.984 bewegingen in 
diezelfde periode van dit jaar. 
 
Dit jaar kent Brussels South Charleroi Airport een daling van het aantal passagiers voor de 
zomermaanden. In vergelijking met juli 2019 draaide de luchthaven op 30% van zijn capaciteit op het 
vlak van het passagiersverkeer. 240.900 passagiers reisden via de tarmac van BSCA. Het 
percentage vertrekkende vluchten vanuit Brussels South Charleroi Airport bedroeg 57%, ofwel 
138.254 reizigers, tegenover 43% voor de vluchten met bestemming BSCA (102.646 passagiers).  
 
In de loop van juli is de situatie sterk geëvolueerd, waardoor de passagiersaantallen voor de 
vertrekkende vluchten vanuit de luchthaven wijzigden. Bijgevolg telde Brussels South Charleroi 
Airport 1.984 commerciële bewegingen op zijn tarmac, ofwel 42% van het verkeer in vergelijking met 
juli 2019. 
 
Op het vlak van de bestemmingen waren de gebieden rond de Middellandse Zee en Centraal-Europa 
het populairst bij onze reizigers.  
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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 2019 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 en Air Algérie.
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