
 
 
 

PERSBERICHT 
Maandag, 5 augustus 2019 

Vlot reizen via de Luchthaven van Antwerpen. Ook tijdens de drukke zomermaand juli. 

 

Ondanks de drukkere maand juli kan men op de Luchthaven van Antwerpen terugblikken op niets 
dan tevreden passagiers. 

Een vlotte check-in, beperkte wachttijden aan security- en paspoortcontrole,  snelle afhandeling van 
de bagages bij zowel vertrek als aankomst zijn één voor één aspecten die hebben bijgedragen tot het 
behalen van een hoge klantentevredenheid. De compacte luchthaven heeft dat soort troeven in huis 
en de reizigers ervaren dit bij vertrek en aankomst op de Antwerpse luchthaven. 

In de maand juli waren er 32 958 passagiers.  Dit waren er precies 2,8% minder t.o.v. 2018 ( = 
33 912).  Men kan stellen dat de ruime capaciteitsuitbreiding van TUI fly op populaire bestemmingen 
als Alicante, Malaga, Ibiza, Nador en Split hebben bijgedragen om het verlies van de passagiers van 
VLM grotendeels te compenseren.  Bovendien noteren we ook de nieuwkomers, Lublin en Enfidha , 
als aantrekkelijke bestemmingen sinds het voorjaar.  Tanger zag dan zijn frequentie stijgen in juli tot 
drie vluchten per week omwille van een sterke vraag vanuit de markt.   

Het aantal passagiers dat reisde vanuit Antwerpen naar London Southend met Flybe bleef in juli 
status quo ondanks de verhoging in frequentie (6 vluchten per week). 

Het globaal aantal bewegingen daalde lichtjes in juli (-2,6%). Dit is te verklaren door een kleiner 
aandeel van lijn- en zakenvluchten. Let wel, het aantal zakenvluchten vertegenwoordigt nog steeds 
37% van het totaal aantal bewegingen. Daarenboven nam ook het aantal passagiers in dit segment 
verder toe. 

De ‘on-time performance’ d.w.z. de stiptheid of punctualiteit waarop de vliegtuigen vertrekken 
haalde in juli een score van 97,6%. Dit is een sterk cijfer voor Europese luchthavens. 
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Perscontact Internationale Luchthaven Antwerpen 
Vanessa Flamez –  vanessa.flamez@antwerpairport.aero – +32 (0)496 16 06 43 
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