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 Ingebruikname van Terminal 2: 

De eerste commerciële vluchten zullen nu maandag 30 januari 
vertrekken vanuit T2 

 
 
Charleroi, 27 januari 2017 – Terminal 2 van Brussels South Charleroi Airport zal nu maandag 
30 januari 2017 uit de startblokken vliegen. Vanaf dan kunnen de passagiers van BSCA 
vertrekken vanuit deze gloednieuwe terminal, die op tien maanden tijd uit de grond is 
gestampt. De terminal die ontworpen werd om de passagiers op een comfortabele manier te 
verwelkomen draagt bij tot de ontwikkeling van de luchthaven. De signalisatie werd aangepast 
om de toegang gemakkelijker te maken, zowel voor terminal 1 als voor terminal 2. Momenteel 
kunnen enkel de vluchten binnen het Schengengebied vertrekken vanuit de nieuwe terminal 
van Brussels South Charleroi Airport.  
 
De nieuwe terminal 2, die in een recordtijd werd afgewerkt, is helemaal klaar voor het opstijgen. Na 
een reeks testen tijdens de week van 23 januari is T2 operationeel en zal hij officieel in gebruik 
genomen worden nu maandag 30 januari 2017. Terminal 2 bestrijkt een oppervlakte van 5.800 m², 
met acht incheckbalies, drie gates en twee transportbanden voor de bagage bij de aankomst. Hij 
beschikt ook over alle nodige faciliteiten die aanwezig zijn in terminal 1, namelijk onbeperkt gratis 
Wifi, lounge, HORECA verkooppunten en een duty free om te shoppen voor vertrek.  
 
Wat verandert er voor de passagiers van Brussels South Charleroi Airport?  
 
Van nu af aan kunnen de vluchten naar bestemmingen binnen het Schengengebied vertrekken vanuit 
terminal 1 of 2. De signalisatie werd aangepast en er werd een kleurencode ingevoerd voor de 
informatie over de verschillende terminals om de toegang voor iedereen gemakkelijker te maken. De 
informatie over terminal 1 is in het oranje en die over T2 is in geelgroen.  
 
Bij aankomst in de luchthaven hoeft de passagier enkel maar de vluchtinformatie te volgen op de 
schermen in de parking en aan de ingang van de pre-check tent op de oude express parking. 
Wanneer hij zijn vlucht heeft teruggevonden op het scherm en afhankelijk van de vertrekterminal, 
hoeft de passagier enkel nog naar zijn terminal te gaan en de pijlen te volgen, die ook voorzien zijn 
van bovengenoemde kleurencode.  
 
De vlucht van Ryanair naar Boedapest van nu maandag 30 januari 2017 is dus de eerste van een 
lange reeks vluchten vanuit terminal T2. Voor de gelegenheid zal de minister bevoegd voor het 
Waalse Luchthavenbeleid, René COLLIN, aanwezig zijn en enkele geschenken overhandigen aan de 
eerste passagiers.  
 
Gedelegeerd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, Jean-Jacques CLOQUET, die 
tevreden is met deze doorbraak in de ontwikkeling van de luchthaven, zegt: “We hebben er veel over 
gehoord … We hebben erop gewacht en daar is hij, terminal 2 van BSCA! We mogen fier zijn op al 
het werk dat iedereen verricht heeft om dit project in een recordtijd te voltooien. Deze prestatie toont 
aan over hoeveel knowhow en reactiviteit wij beschikken om deze ontwikkeling tot een goed einde te 
brengen, die noodzakelijk is voor de groei en de diversificatie van onze activiteiten. Mettertijd zullen 
we dankzij terminal 2 tot tien miljoen passagiers aankunnen. T2 zal in eerste instantie tijdens de 
piekuren open zijn en de mogelijkheid bieden om terminal 1 te ontlasten, om op die manier het 
onthaal van de passagiers comfortabeler te kunnen maken.” 
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Voor meer informatie  
 
Brussels South Charleroi Airport  
Vincent GRASSA 
Woordvoerder 
Telefoon: +32 (0)71 251.148 
Email: v.grassa@charleroi-airport.com  
 
 
Over Brussels South Charleroi Airport   
Brussels South Charleroi Airport, 3e meest stipte luchthaven ter wereld in haar categorie, is de tweede 
luchthaven die Brussel bedient. Met haar operationele ervaring en haar kennis van de sector heeft 
BSCA in 2016 om en bij de zeven miljoen passagiers naar meer dan 150 bestemmingen in Europa, 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten gevlogen. Tot op heden telt Brussels South Charleroi Airport zes 
luchtvaartmaatschappijpartners, namelijk: Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica en 
Belavia. 
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