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Daling van het passagiersaantal van Brussels South Charleroi 

Airport in oktober 2020:  
De luchthaven draaide op 21% van zijn capaciteit in vergelijking 

met oktober 2019 
 
  
Charleroi, 09 november 2020 – Brussels South Charleroi Airport verwelkomde 154.045 
passagiers in de maand oktober 2020. Dit is 21% van het totale aantal passagiers van de 
maand oktober in 2019. Tijdens dezelfde periode vorig jaar, telde de luchthaven nog 729.859 
passagiers. Ook het aantal commerciële bewegingen daalde. In de loop van afgelopen maand 
werden er 1.623 bewegingen geregistreerd.  
 
De huidige gezondheidscrisis treft de volledige luchtvaartsector met volle kracht. Bovendien neemt 
het aantal reisbeperkingen, gekoppeld aan de verschillende maatregelen, sterk toe in Europa. Dit 
brengt zware gevolgen met zich mee voor de luchtvaartsector, zowel in België als het buitenland.  
 
Brussels South Charleroi Airport kende een daling van het passagiersverkeer. Het aantal passagiers 
op de luchthaven daalde met 79% in de maand oktober 2020. 154.045 passagiers reisden via BSCA. 
75.107 reizigers (49%) vertrokken vanuit de luchthaven en 78.938 reizigers (51%) kwamen aan in de 
luchthaven.  
 
Het totale aantal commerciële bewegingen nam af met 63% in vergelijking met oktober 2019. In 
oktober van dit jaar werden er 1.623 commerciële bewegingen geregistreerd, tegenover 4.375 
commerciële bewegingen in de loop van dezelfde periode vorig jaar.  
 
Zuid-Europa kon rekenen op het hoogste aantal reizigers. Bijna 68% van alle reizigers in de 
luchthaven reide in oktober naar deze regio. Italië stond nog steeds op kop in het landenklassement, 
gevolgd door Spanje, Frankrijk, Portugal en Griekenland.   
 
Brussels South Charleroi Airport werkt regelmatig zijn website bij voor alle vragen met betrekking tot 
de veiligheid, het onthaal van de reizigers of informatie over de voorbereiding van uw reis. U kan onze 
website raadplegen via de volgende link http://www.brussels-charleroi-airport.com.  
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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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