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Zomer 2021 – Reisdocumentencontrole: 

Brussels South Charleroi Airport installeert een 
documentencontroleruimte 

 
  
Charleroi, 18 juni 2021 – Vanaf 21 juni zal Brussels South Charleroi Airport zijn nieuwe 
controlezone voor reisdocumenten operationeel maken. Deze bevindt zich bij de ingang van 
de luchthaven en heeft tot doel de duur van de controle bij het inchecken en het boarden tot 
een minimum te beperken. Eenmaal in de terminal wordt het parcours van de reiziger 
vereenvoudigd. Deze maatregel is ook bedoeld om opstoppingen in de terminal te voorkomen, 
de doorstroming van de passagiers te garanderen en ervoor te zorgen dat de 
gezondheidsmaatregelen worden nageleefd.  
 
Tegenwoordig zijn verschillende documenten nodig om te reizen. Hoewel een standaardisering van 
de maatregelen op Europees niveau op de agenda staat, wenst Brussels South Charleroi Airport 
opstoppingen bij de documentencontrolepunten te beperken. De luchthaven bereidt zich dan ook voor 
op de toevloed van mensen die op vakantie vertrekken.  
 
Vanaf 21 juni 2021 zullen enkel de reizigers in de terminal worden toegelaten. Om er toegang toe te 
krijgen, moeten ze door een documentencontrolezone. Ze zullen worden verzocht hun 
reisdocumenten te tonen: boardingpass(en) of reservering(en), alsmede hun identiteitspapier(en). Om 
een reis voor te bereiden, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de maatregelen die door 
het land van bestemming worden toegepast. De gezondheidsdocumenten die nodig zijn om het land 
van bestemming te bezoeken, zullen dus ook op dit punt worden gecontroleerd: negatieve PCR-test, 
vaccinatiebewijs, PLF van het land van bestemming indien van toepassing, enz. Zodra de controles 
zijn voltooid, zullen de reizigers worden uitgenodigd om de terminal binnen te gaan en de traditionele 
incheck-, controle- en boardingprocedures te volgen.  
 
Alleen passagiers met beperkte mobiliteit mogen door een persoon worden begeleid naar de 
incheckbalie of naar de aangewezen ontmoetingsplaats in de terminal.  
  
Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“Aangezien we een dagelijks gemiddelde van 140 vluchten verwachten, waarvan 70 vertrekken, 
moeten we ons voorbereiden op een aanzienlijk aantal reizigers. Het is belangrijk dat de geldende 
gezondheidsmaatregelen worden nageleefd. Door op dit drukke tijdstip alleen reizigers tot de terminal 
toe te laten, kunnen we het aantal mensen beperkt houden en er zo voor zorgen dat de sociale 
afstand wordt nageleefd. ” 
 
Voor alle vertrekken tijdens de zomerperiode wordt aanbevolen om twee uur voor de geplande 
vertrektijd op de luchthaven aan te komen voor vluchten binnen de Schengenzone. Voor 
bestemmingen buiten de Schengenzone wordt aanbevolen om drie uur voor de geplande vertrektijd 
op de luchthaven aanwezig te zijn.  
 
Om uw reis voor te bereiden en informatie te krijgen over de toegang tot het land van bestemming, 
blijft de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken een must - 
https://diplomatie.belgium.be/. 
 
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 bezoek aan de 
luchthaven. U kan onze website raadplegen via de volgende linkhttp://www.brussels-charleroi-
airport.com.  
 

https://diplomatie.belgium.be/
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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.
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