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Kerncijfers 2019
Brussels Airport is de 2de motor van de Belgische economie

64.000 jobs
(direct & indirect)

26.4 mio
passagiers

€ 3.2 miljard
toegevoegde
waarde/jaar 660.000 ton

cargo

2 %
BBP bijdrage

317
bedrijven



Extreme impact COVID-19 crisis op luchthavenactiviteiten
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Passagiersverkeer zakt tot -95% sinds eind januari

Percentage passagiers in 2020-2021 vergeleken met 2019



Herstructureringen en faillissementen in hele sector
Dramatische situatie voor veel luchthavenbedrijven 4

- 1.000 jobs -180 jobs- 1.500 jobs

… en nog vele
andere bedrijven



Herstel passagierstrafiek zal 4 à 5 jaar duren

5Voorspelling voor Europa 2020-2024; huidige en procentuele verandering in vergelijking met 2019

Test- en vaccinatiestrategie cruciaal voor snelheid van herstel

Scenario 1
Recovery 2024 ?
Scenario 2:
Recovery 2026 ?

Scenario 3: 
Recovery 2029 ?



Brussels Airport: leidende farmahub van wereldniveau

Wereldwijd grootste
gecertificeerde

logistieke keten

Grootste 
farmamagazijnen
in Europa

Temperatuurgecon-
troleerd vervoer van 
loods tot vliegtuig

Gegarandeerde transparantie 
dankzij digitaal platform

Nauwe samenwerking met farmaceutische industrie



724/02/2021Snelheid vaccinatie bepaalt snelheid sectorherstel



Europese alignering voor niet-
essentiële reizen

EU beslissing over uniform aanpak rond reizen 

Toch blijven er grote verschillen

Ontmoediging vs. Reisverbod



• Sinds september eigen Covid Test Center op de 
luchthaven.

- Zowel voor vertrek als bij aankomst

- Snelle opsporing van besmetting mogelijk

• Testing kan quarantainemaatregelen beperken of 
zelfs opheffen

• Snelle antigeen testen gebruiken

Sluitende teststrategie om 
internationaal reizen te faciliteren

Voor vertrekkende en aankomende reizigers



Tijdelijke werkloosheid Covid
verlengen voor luchtvaartsector
Verlengen tot economische gevolgen 
uitgevlakt zijn en minstens tot eind 2021

• Huidig flexibel en eenvoudig systeem behouden

• Alle bedrijven in passagierssegment doen
momenteel een beroep op dit systeem

• Cruciaal element om werkgelegenheid te
beschermen
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Voortrekkersrol voor duurzame transitie
Build back better

Betaalbare en 
duurzame energie

Klimaatactie

Waardig werk en 
economische groei

Partnerschap om 
doelstellingen te bereiken

Industrie, innovatie 
en infrastructuur

Duurzame steden en 
gemeenschappen



Geluid & 
luchtkwaliteit

Afval-
vermindering

Inclusion  
versterken

Modal split 
verbeteren

Duurzame
infrastructuur

Drijfveren: Partnerschap & Innovatie
Enablers: Governance structure & Open Communication

12

Met innovatieve technieken het verschil maken

Vijf strategische duurzaamheidsprioriteiten



• 32% CO2-vermindering tegenover 10 jaar geleden

• Energietransitieplan is garantie om tegen 2050 
geen CO2 meer uit te stoten

Net zero carbon 
ten laatste tegen 2050
CO2 neutraal sinds 2018



• Milieu-impact van onze activiteiten blijven 
beperken, door de expertise en het engagement bij 
onze luchthavenpartners in te zetten, en 
structureel samen te werken.

• Investeren in innoverende technieken, zoals
elektrische voertuigen, duurzame brandstof en
nieuwe technologieën voor luchtverkeer en
navigatie

Samen met lokale partners CO2-
uitstoot verminderen
Dankzij nauwe samenwerking en innoverende
technieken
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• Verdere tariefdifferentiatie tussen moderne
vliegtuigen en oudere toestellen
- Geluid

- NOx, CO2

• Studie naar innovatieve mitigerende
maatregelen

Kwaliteit lokaal leefmilieu
verhogen
Tariefdifferentiatie en innovatie
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• Rechtstreekse hogesnelheidstreinverbinding 
tussen Brussels Airport en de HST-knooppunten in 
onze buurlanden

• Aansluiting op het Gewestelijk Expresnet

• Aansluiting op tramnetwerk

• Betere ontsluiting voor het wegverkeer om de 
Ring 0 te ontlasten

Modal split verbeteren
Meer dan 50% collectief vervoer van en naar de 
luchthaven
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17Build Back Better: een opportuniteit tot duurzame relance



Dank u
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