
 

 

VLM Airlines gaat per direct in vereffening 

Vrijdag 31 augustus 2018 – SHS Aviation B.V., de hoofdaandeelhouder van de N.V. SHS Antwerp 
Aviation (VLM), heeft vandaag tijdens een buitengewone algemene vergadering beslist de 
Belgische vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. Alle verbindingen met VLM 
Airlines vanuit de Internationale Luchthaven Antwerpen worden per direct geannuleerd.  

VLM Airlines is vandaag per direct in vereffening gegaan na overleg met de handelsrechtbank. De 
dagelijkse verbindingen Antwerpen - London City en Antwerpen - Zürich worden onmiddellijk stopgezet.  

Luchthaven Antwerpen betreurt dit ten zeerste en leeft mee met alle personeelsleden op onze 
luchthaven, zowel het personeel van VLM Airlines als eigen personeel. Ook voor onze passagiers vinden 
we dit zeer spijtig en kunnen alleen maar hopen dat er snel nieuwe verbindingen komen voor hen.  

We betreuren dat de eeuwenoude verbinding Antwerpen - London City niet meer zal bediend worden, 
maar  er zijn reeds contacten met andere maatschappijen om op korte termijn deze route over te nemen. 

Een aantal weken geleden schrapte de luchtvaartmaatschappij VLM Airlines reeds een aantal lijnen. De 
stopzetting van VLM Airlines zal zeker een impact hebben op het aantal bewegingen en passagiers voor 
de luchthaven. Toch werd er met deze omstandigheden reeds rekening gehouden en zal dan ook geen 
onherroepelijke schade teweegbrengen aan de luchthaven.  

VLM Airlines was verantwoordelijk voor 45% van de aangeboden capaciteit vanuit Antwerpen. Ondanks 
hun significant aandeel in capaciteit vertegenwoordigt VLM slechts 17% van onze omzet. In de eerste 7 
maanden van 2018 was VLM goed voor ruim 43.000 passagiers. Luchtvaartmaatschappijen TUI fly en 
flybe vervoerden in 2018 reeds ruim  120.000 passagiers. 

Ook kunnen we meedelen dat luchtvaartmaatschappij flybe de capaciteit op London Southend zal 
verhogen om de verbinding Antwerpen-London City op te vangen en onze trouwe klanten toch nog naar 
London te brengen in afwachting van een nieuwe start op London City.  

Marcel Buelens, CEO Luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge: ”Wij betreuren dit ten zeerste en 
leven mee met alle personeelsleden. Wij hadden hier reeds rekening mee gehouden en hopen dat we 
snel andere of bestaande airlines vinden die de verbindingen willen overnemen.” 

 
Over Antwerp Flanders International Airport  
De internationale luchthaven van Antwerpen maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat uit een LEM-
LOM beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de luchthaven (LEM), de overheid 
(LOM) is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Twee luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan naar 
13 bestemmingen. Naast lijnvluchten worden er charters, privévluchten en trainingsvluchten aangeboden vanop 
deze luchthaven. De luchthaven is kleinschalig en staat bekend om zijn snelle check-in, korte wandelafstanden en 
betaalbare parking. In 2017 telde de luchthaven van Antwerpen 273.167 passagiers en 37.511 bewegingen. 
www.antwerpairport.aero 
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