
 

 

Veiligheidsportieken zullen in werking treden op 20 
december op de Thalyslijnen in gare du Nord en Lille 

Europe 
 

Volgend op het verzoek van de Franse regering, zijn er veiligheidsvoorzieningen van het type 

"controleportieken" geïnstalleerd op de perrons die worden gebruikt door Thalys in de treinstations 

gare du Nord en Lille Europe. De veiligheidsportieken zullen operationeel zijn op 20 december. 

 

Elk van deze portieken omvat een portaal voor de controle van passagiers en een röntgenscanner voor het 

controleren van bagage.  
 

Concreet zal elke reiziger door een controleportiek passeren, waarbij zijn bagage zal worden gescand via de 

röntgenscanner. Om een vlotte doorgang te garanderen, worden er 7 veiligheidsportieken geïnstalleerd op de 

twee perrons die door Thalys gebruikt worden in gare du Nord. In Lille Europe wordt er een portiek voorzien in 

Hal 1. Bovendien zal deze controle-unit worden versterkt door de aanwezigheid van honden, die opgeleid zijn 

om verboden objecten te detecteren. 

 

Agenten zullen de reizigers verwelkomen en hen verdelen over de verschillende voorziene wachtrijen om de 

wachttijd te minimaliseren. Zoals gewoonlijk begeven klanten zich naar het begin van het perron, waarna ze 

aanschuiven aan een wachtrij om door een veiligheidsportiek te passeren. Vervolgens worden zij aan de deur 

van hun wagon begroet door het Thalyspersoneel, zoals de gewoonte is bij Thalys.  

 

Specifieke snelle wachtrijen zullen de doorgang vergemakkelijken voor passagiers met voorrang (mensen 

met een verminderde mobiliteit, ouderen, zwangere vrouwen) en voor de meest frequente reizigers*. 

 

De veiligheidscontroles zullen worden uitgevoerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel. Daarnaast zal in 

overleg met de autoriteiten beveiligingspersoneel worden ingezet op de perrons.  

 

De portieken werden zodanig ontworpen dat de controle van alle passagiers mogelijk is in 20 minuten, de 

gebruikelijke tijd voor het instappen. Het perronnummer zal 20 minuten voor vertrek van de treinen worden 

aangekondigd en de toegang tot het perron zal 2 minuten voor vertrek worden afgesloten, zoals vandaag 

reeds het geval is. In deze context adviseert Thalys haar klanten momenteel, en in het bijzonder klanten 

die bagage meenemen, om twintig minuten voor vertrek aanwezig te zijn.  

 

De reizigers van Thalys worden verwittigd via mail, via thalys.com, en in de Thalys Lounge van het gare du 

Nord.  

 

“Er is veel werk geleverd, samen met onze partners en met de overheden, om een goede werking van 

deze controles te garanderen met respect voor onze waarden, zoals een goed onthaal en een 

uitstekende dienstverlening. Deze veiligheidsportieken zijn een eerste antwoord. Onze doelstelling is 

duidelijk: de veiligheid van onze reizigers en personeel garanderen in de meest vlotte omstandigheden 

om hen een veilige, snelle en comfortabele reis te bieden”, aldus Agnès Ogier, CEO van Thalys.  

 

 

* Klanten in het bezit van een kaart ThalysTheCard Platinium en Platinium+. 

 
  

 

Persbericht 

17 december 2015 



 
 
Over Thalys  
 
Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel Brussel met 
Parijs verbindt in 1u22, maar ook met Keulen en Amsterdam in 
1u47 en 1u50. Sinds 2011 rijdt Thalys naar de drie Duitse 
steden Dusseldorf, Duisburg en Essen, en vanaf 21 maart 2016 
wordt ook de stad Dortmund bediend. Sinds 12 april 2014 
verbindt Thalys ook Rijsel met Amsterdam. 
 

Thalys is lid van Railteam, een samenwerkingsverband tussen 
de belangrijkste Europese hogesnelheidsoperatoren; van de 
CER (Community of European Railway and Infrastucture 
Companies) en de UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer). 
 
Al sinds zijn ontstaan in 1996 is Thalys de enige multiculturele 
speler die de uitdagingen van het internationale treinverkeer aan 
hoge snelheid kon waarmaken, en dat in vier landen. Dat 
gebeurt zowel op commercieel (Thalys heeft 100 miljoen 
reizigers vervoerd) als op technisch vlak (sinds 2008 is er WiFi 
aan boord en sinds 2009 maakt Thalys gebruik van het 
treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog efficiënter te 
opereren en de reizigers nog beter te dienen, is Thalys op 1 
april 2015 een volwaardige spoorwegonderneming geworden. 

 

 

Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde referentie 
is geworden. Daar staat ook de baseline “Van harte welkom” voor: ergonomisch comfort, een meertalig en warm onthaal, 
kwaliteitsvolle catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe technologieën (alle Thalys-
treinen hebben WiFi, ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Sinds 26 augustus 2013 beschikt Thalys ook over het 
NF Service Transport kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de lijn Brussel-Parijs: een internationale primeur.  
 
Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe Miles te sparen en zo toegang te krijgen tot een scala van diensten. Deze 
kaart is toegankelijk voor alle reizigers op thalys.com. 
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