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Een positieve eerste maand van de zomervakantie voor Brussels 

South Charleroi Airport: 
558.328 geregistreerde passagiers in juli 2021 

 
  
Charleroi, 10 augustus 2021 – Na enkele moeilijke maanden voor de mondiale luchtvaartsector, 
boekt Brussels South Charleroi Airport zijn eerste bemoedigende resultaten sinds maart 2020. 
Dit jaar wordt de maand juli gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal reizigers. 558.328 
passagiers reisden via het tarmac van de luchthaven Brussel-Charleroi in de maand juli 2021. 
Deze resultaten zijn beter dan aan het begin van het seizoen werd verwacht, maar nog steeds 
31% lager dan in juli 2019.  
 
In juli 2021 verwelkomde Brussels South Charleroi 558.328 passagiers, ofwel een daling van het totale 
aantal passagiers met 31% vergeleken met juli 2019. In dezelfde periode in 2019 reisden 808.025 
passagiers via de luchthaven Brussels-Charleroi.  
 
Deze cijfers zijn echter zeer bemoedigend. Het is de eerste aanzienlijke stijging van het aantal 
passagiers in meer dan een jaar. Bovendien heeft de luchthaven in deze eerste maand van de 
zomervakantie het aantal passagiers meer dan verdubbeld in vergelijking met juli 2020. Vorig jaar 
reisden slechts 241.234 reizigers via Brussels South Charleroi Airport tijdens de eerste maand van de 
zomervakantie.  
 
Het Middellandse Zeegebied is zeer populair. De top 5 van bestemmingslanden in juli waren Italië, 
Spanje, Frankrijk, Marokko en Griekenland.  
 
Wat de commerciële bewegingen betreft: er werden 4.529 bewegingen geregistreerd, een daling van 
18% in vergelijking met juli 2019 (5.531 geregistreerde commerciële bewegingen in juli 2019). Deze 
zomer worden dagelijks gemiddeld 140 vluchten uitgevoerd en worden meer dan 200 bestemmingen 
aangedaan.  
 
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: “We 
hebben een turbulente periode achter de rug en er liggen nog veel uitdagingen in het verschiet, maar 
juli heeft aangetoond dat de vraag naar reizen blijft bestaan. Deze zomer werden niet minder dan acht 
nieuwe routes ingehuldigd en deze winter zullen nog eens acht nieuwe steden worden aangeboden 
vanaf onze luchthaven. We moeten inspanningen blijven leveren om de situatie te stabiliseren en de 
terugkeer naar de normale toestand, waar iedereen op hoopt, te verwezenlijken”. 
 
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.  
 
Het is ook mogelijk om het hele COVID-19 plan van de luchthaven te raadplegen via de link 
https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr/FAQ-COVID19.  
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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 tien 
partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica, Belavia, 
Laudamotion, Air Belgium, Air Algérie en Eurowings.

 


