
  
  
 
 

 

PERSBERICHT 

Een vernieuwd Brussels South Charleroi Airport zal 

reizigers van Air Belgium naar China brengen 

Air Belgium kiest Brussels South Charleroi Airport als thuisbasis. De 

luchthaven zal een metamorfose ondergaan om haar internationale positie 

nog verder te versterken. 

Charleroi, 31 januari 2018 – Air Belgium, de nieuwe Belgische 

luchtvaartmaatschappij, zal vanaf Brussels South Charleroi Airport (BSCA) 

vliegen voor zijn directe vluchten tussen het hart van Europa, China en 

andere Aziatische bestemmingen. 

Air Belgium kiest voor BSCA vanwege haar makkelijke bereikbaarheid, haar 

vermogen om een kwalitatieve dienstverlening te bieden, de concurrentiële 

prijzen en de bereidheid om van de luchthaven nog meer een internationale 

speler te maken. “Brussels South Charleroi Airport verleidde ons met de 

sterke evolutie die ze de afgelopen jaren meemaakte”, licht Niky Terzakis, 

CEO van Air Belgium, de keuze voor BSCA toe. “De luchthaven wordt bezocht 

door Belgen uit alle regio’s en trekt vandaag 60 procent internationale en 

31 procent zakelijke reizigers aan. Wij zijn ervan overtuigd dat onze 

passagiers er goed onthaald zullen worden, vooral omdat BSCA haar huidige 

infrastructuur gaat aanpassen.” 

“We zijn verheugd dat Air Belgium voor onze luchthaven heeft gekozen”, 

reageert Jean-Jacques Cloquet, CEO van Brussels South Charleroi Airport, 

enthousiast. ”Dat we een dergelijk bedrijf mogen verwelkomen op onze 

tarmac, opent voor ons perspectieven om naar een nieuw model over te 

stappen om zo onze internationale positie verder te versterken. Met de 

eerste directe langeafstandsvluchten naar Azië, was het Verre Oosten nog 

nooit zo dichtbij. We kijken ernaar uit om toekomstige passagiers te 

verwelkomen en om te voldoen aan hun noden.” 

Premium-terminal en noodzakelijke metamorfose 

De luchthaven van Charleroi gaat haar infrastructuur zodanig aanpassen dat 

het Air Belgium met zijn vloot van vier A340-300-vliegtuigen – die vanaf 

februari 2018 geleidelijk zullen worden geleverd – kan verwelkomen. Alles 

wordt in het werk gesteld om elke passagier in optimale omstandigheden te 

ontvangen.  

Op de plaats van de huidige Terminal Sud (Executive Aviation Terminal) komt 

er een Premium-terminal om te voldoen aan de noden van business- en 

premiumclass-reizigers. Zij kunnen voordat ze inchecken gebruikmaken van de 

parking en zitten binnen de twintig minuten op het vliegtuig, inclusief 

douanecontrole en boarding. Voor de passagiers die voorafgaand aan de 

vlucht willen werken of relaxen, biedt de business lounge al het nodige 

comfort. De werken beginnen eind mei en zullen een jaar in beslag nemen. In 



de tussentijd voorziet BSCA tijdelijke oplossingen om het comfort van de 

reizigers al vanaf de eerste vluchten te verzekeren. 

Waardig alternatief voor Brussel 

Kiezen voor de luchthaven van Charleroi, is ook een manier om Brussel te 

ontlasten. Tal van passagiers van Brussels Airport staan voor hun vlucht 

vast in de file. Dat is een stress die passagiers van Charleroi niet 

kennen. Zelfs voor steden die iets verder liggen - zoals Gent, Brugge of 

Genk, of buitenlandse steden zoals Maastricht en Rijsel -, is de gemiddelde 

reistijd naar Charleroi lager dan die naar Brussel1. 

Toekomstige passagiers die liever niet met de auto naar de luchthaven 

komen, kunnen gebruikmaken van de luchthavenshuttle Flibco. Die shuttles 

verbinden tal van Belgische steden (Brugge, Gent, Brussel, Namen, Marche-

en-Famenne, Bastenaken en Aarlen), buitenlandse steden in Noord-Frankrijk 

(Rijsel, Maizières-les-Metz, Metz, Nancy en Thionville) én het 

Groothertogdom Luxemburg (Luxemburg Stad en luchthaven) met de luchthaven.  

Naast de belangrijke mobiliteitsaspecten heeft Charleroi ook de ambitie om 

haar aanbod op het vlak van verbindingen te versterken en om een echte hub 

te worden voor andere grote Europese en wereldsteden, net zoals dat al voor 

Londen en Frankfurt het geval is. Deze grotere concurrentie biedt 

passagiers meer keuze. 

Volgende stappen 

De eerste vluchten van Air Belgium zijn gepland voor eind maart 2018, met 

Hongkong als eerste bestemming. De komst van het eerste vliegtuig midden 

februari 2018 geeft de luchtvaartmaatschappij de ruimte om het proces om 

zijn vlieglicentie te bemachtigen, af te ronden. 

Daarnaast blijft Air Belgium zich focussen op aanwervingen. De 

luchtvaartmaatschappij zoekt nog piloten, cabinemedewerkers en 

verschillende types gespecialiseerd grondpersoneel. Alle openstaande 

vacatures staan op www.airbelgium.com/careers. 

1Gegevens verzameld op basis van Google Maps op donderdag 23 maart 2017 tijdens de spitsuren. 

### 

Over Air Belgium  

Air Belgium is een Belgische luchtvaartmaatschappij voor 

langeafstandsvluchten die vanaf het eerste semester van 2018 directe 

vluchten tussen België en Azië zal aanbieden. Air Belgium zal beschikken 

over een beginkapitaal van 20 miljoen euro, verdeeld over Belgische en 

Europese meerderheids- en Aziatische minderheidsaandeelhouders. De 

hoofdzetel van het bedrijf ligt in Mont-Saint-Guibert (Waals-Brabant). 

Over Brussels South Charleroi Airport 

Brussels South Charleroi Airport is wat stiptheid betreft de derde 

luchthaven wereldwijd binnen haar categorie. Het is de tweede luchthaven 

die de stad Brussel aandoet. Bogend op haar operationele ervaring en kennis 

van de sector, heeft BSCA in 2016 meer dan zeven miljoen passagiers de 

mogelijkheid geboden te vertrekken naar meer dan 150 bestemmingen in 

Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Vandaag telt Brussels South 

Charleroi Airport zes partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, 

Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica en Belavia. 
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