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Delta hervat op 27 maart haar vluchten tussen Brussel en New York JFK  
De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij verbetert de reiservaring met 

Delta Premium Select en duurzame producten 
 
 
BRUSSEL, 25 maart 2022 – Nu reizen weer in de lift zit, is Delta, na twee jaar afwezigheid, terug in 
Brussel. Met ingang van 27 maart 2022 hervat de maatschappij de non-stopdienst naar New York-JFK. In 
eerste instantie wordt er gestart met vijf vluchten per week. Dit wordt opgevoerd tot dagelijkse vluchten 
vanaf 10 mei met een grotere keuze aan bestemmingen in de VS, waaronder Orlando, Los Angeles en 
Las Vegas, dankzij efficiënte verbindingen via Delta’s New York-JFK-hub.  
 
“De post-covidreisbeperkingen worden langzamerhand opgeheven en we constateren een grotere vraag 
naar reizen. De Belgen herontdekken de VS, terwijl de Amerikanen genieten van de pittoreske Belgische 
steden en het prachtige platteland of om weer collega's te ontmoeten”, vertelt Nicolas Ferri, Delta’s VP 
Europe, Middle East, Africa and India. “De herstart van onze non-stopdienst brengt nieuwe onboard 
producten en ervaringen met zich mee. Hiermee heeft Delta elke klant die van en naar België vliegt, wel 
iets nieuws te bieden en we kijken er erg naar uit om een bijdrage te leveren aan het verdere herstel van 
de Belgische economie en het toerisme.” 
 
Volgens gegevens van het U.S. Department of Commerce bedroeg de waarde van de Belgische 
bilaterale handel met de Verenigde Staten in 2020 meer dan 48,4 miljard dollar. Het OEC (Observatory of 
Economic Complexity) meldt dat België in 2019 goederen ter waarde van 25,1 miljard dollar naar de 
Verenigde Staten exporteerde, met farma en geraffineerde aardolie als grootste exportproducten. Dit 
betekent een stijging op jaarbasis met 5,17%, van 9,15 miljard dollar in 1999 tot 25,1 miljard dollar in 
2019.  
 
De verbindingen van Delta met de Big Apple, die aan hun 30ste jaar toe zijn, bieden nieuwe ervaringen: 
Delta Premium Select, een nieuwe cabine met meer comfort op internationale routes, en een focus op 
meer duurzame onboard producten. Tijdens de drukste maanden zal de luchtvaartmaatschappij wekelijks 
meer dan 1.505 stoelen aanbieden, waaronder 175 stoelen in Delta One business class en 126 in de 
Delta Premium Select-cabine. 
 
 
Een opgewaardeerde vliegervaring …  
Delta’s nieuwe Premium Select biedt een bredere stoel met extra beenruimte en een verstelbare 
rugleuning, plus verstelbare hoofd- en voetensteunen en bredere entertainment-schermen. Klanten 
krijgen toegang tot geselecteerde SkyPriority-voordelen voor een vlottere service op de luchthaven, terwijl 
aan boord speciale bagageruimte boven de stoel en een toegewijde flight attendant beschikbaar zijn. Alle 
vluchten worden uitgevoerd in samenwerking met Delta’s jointventurepartners Air France, KLM en Virgin 
Atlantic. 
 
“Nu reisbeperkingen geleidelijk worden opgeheven, blijft het aanbod op onze luchthaven groeien en we 
zijn erg blij dat we Delta Air Lines opnieuw kunnen verwelkomen op Brussels Airport”, aldus Arnaud 
Feist, CEO van Brussels Airport. “De vraag naar reizen naar de VS stijgt snel en dankzij Delta kunnen we 
meer capaciteit bieden naar New York, een van de populairste intercontinentale bestemmingen vanaf 
Brussels Airport, en via New York naar het enorme Delta-netwerk. De focus op een verbeterde ervaring 
voor de passagiers en op duurzamere producten zijn prioriteiten die wij als luchthaven absoluut delen.”  
 
 



 
met de introductie van meer duurzame producten …  
In het kader van haar duurzaamheidstraject past Delta de onboard services aan om minder 
wegwerpplastic te gebruiken. De nieuwe verzorgingskits in Delta One - geproduceerd door het 
Mexicaanse kledingmerk Someone Somewhere – maken gebruik van geregenereerd en lokaal 
geproduceerd katoen, en elimineren vijf plastic items, waaronder ritsen en verpakkingen. Daarnaast 
kunnen Delta One-klanten comfortabel slapen met beddengoed gemaakt van gerecyclede plastic flessen. 
Maaltijden voor internationale Main Cabin-klanten worden geserveerd met nieuw servies gemaakt uit 
biologisch afbreekbaar materiaal, een bamboe bestek en een placemat van premium papier.  
 
 
maken internationale reizen nog aangenamer en gemakkelijker 
Klanten die vliegen op de Brusselse routes van Delta krijgen een meer gepersonaliseerde weergave van 
reisvereisten en gebruiksvriendelijke functies op Delta FlyReady℠, het digitale dashboard van de 
luchtvaartmaatschappij. Zo kunnen reizigers bijvoorbeeld voor vertrek controleren of ze voldoen aan de 
toegangsvereisten van hun bestemming. De tijdbesparende tool is beschikbaar via My Trips op delta.com 
en in de Fly Delta-app en biedt klanten een meer gestroomlijnde ervaring bij vertrek vanaf New York-JFK.  
 
 
Daarnaast heeft Delta tijdens de pandemie een op veiligheid gerichte bedrijfsvoering gehandhaafd en 
blijft het zorgen voor verschillende beschermingsmaatregelen om klanten een veilige reiservaring te 
bezorgen.  

 
Delta’s vluchtschema tussen Brussel en New York-JFK ziet eruit als volgt: 
 

Vlucht Vertrek Aankomst 

DL141 Brussel 11u10 New York-JFK 13u30 

DL140 New York-JFK 19u30 Brussel 09u10 (volgende dag) 
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