
 
 

2012: Thalys blijft vooruitgaan  
ondanks crisis (+2,1% omzet) 

 
 
Ondanks een moeilijke economische context zet Thalys met een totale omzet van 479 miljoen euro in 2012 een 
algemene groei van 2,1% neer. 
 
 

Bijna 6.600.000 passagiers hebben in 2012 met Thalys gereisd, hoewel er een lichte daling van het verkeer was (-1% 
globaal gezien). Bovendien moet ook in rekening worden genomen dat de totale vervoerscapaciteit met 2,4% 
gereduceerd werd: het vervoersaanbod werd verminderd omwille van een algemeen onderhoudsplan.  
 
Thalys blijft dus vooruitgaan, dankzij twee sterke ontwikkelingen:  

- het aanbod van diensten aan boord dat ook de goede resultaten van Comfort 1 (+3,8%) verklaart,  
- de aantrekkingskracht van de lijn België-Nederland (+5,5%)  

 
Tussen Brussel en Parijs heeft ook een dynamisch commercieel beleid het verkeer ondersteund, via:  

- de lancering van de “1
ste

 minuten” in april: elke dag 300 tickets aan slechts €22 voor reizen tussen Brussel en 
Parijs,   

- de lancering van de “Musts” in mei: reizen gereserveerd 10 tot 14 dagen voor vertrek aan -60% (beschikbaar in 
zowel Comfort 2 als Comfort 1, vanuit Brussel of Antwerpen naar Parijs), 

- de lancering van het “Day Trip” aanbod in oktober: €50 voor een heen- en terugreis tussen Brussel en Parijs op 
eenzelfde dag. 

 
“Ondanks de onzekere economische context zet Thalys zijn groei voort. De crisis is nog niet achter de rug, en 
ook over de milieuproblematiek rijzen steeds meer bezorgdheden. Het is daarom dat Thalys in 2013 nog 
duidelijker de meest logische en voor de hand liggende oplossing wil zijn, ook ten opzichte van andere 
vervoersmiddelen. In België is de auto bijvoorbeeld een grote concurrent, maar Thalys is zuiniger in energie en 
efficiënter in tijd. Thalys biedt bovendien een antwoord op ieders mobiliteitsnoden; zowel voor wie een 
uitmuntende service wenst als voor wie vooral belang hecht aan prijs” aldus Franck Gervais, algemeen directeur 
van Thalys International.  
 

 
Stiptheid, klanttevredenheid en CO2-voetafdruk: doelstellingen bereikt  
In 2012 heeft Thalys zich onder de slogan “Van harte welkom” succesvol ingezet om de vooropgestelde “verbintenissen 
naar onze klanten toe” te vervullen.  
 

Verbintenis tot stiptheid: voor 2012 haalt Thalys een stiptheidsresultaat van 89,9% op alle lijnen (internationale 
normen, stiptheid op 15 minuten), een stijging van bijna 3% ten opzichte van vorig jaar.  
 

Verbintenis tot toegankelijkheid: in 2012 werd 15% van alle Thalys tickets in Comfort 2 verkocht aan een prijs onder 
de €40.  
 

Verbintenis tot informatie: aangezien Thalys een uitgebreid plan heeft om de informatie naar de reizigers te 
verbeteren, werden alle informatiekanalen geoptimaliseerd. Zo kan Thalys op een efficiënte manier in contact treden 
met al zijn klanten. Daarvoor werd een mobiele applicatie gelanceerd (gratis te downloaden via de App Store of Google 
Play en volledig personaliseerbaar), werd de mobiele website verbeterd, het waarschuwingssysteem via sms op punt 
gesteld en de informatieprocedures die het boordpersoneel toepast, vernieuwd.  
 

Verbintenis tot klanttevredenheid: een tevredenheid van 86,5% voor de 4 landen van Thalys (+1,6% ten opzichte 
van 2011) toont aan dat de kwaliteit van de dienstverlening van Thalys door de reizigers in elk land positief onthaald 
wordt, net als de vriendelijkheid van het personeel.  
 

Verbintenis tot duurzaamheid: de meting van onze CO2-voetafdruk in 2012 toont duidelijk aan dat reizen met Thalys 

in vergelijking met andere vervoersmiddelen heel snel is en toch slechts een beperkte impact op het milieu heeft. De 
overgang naar hoge snelheid op het grootse deel van het netwerk (in december 2009) heeft geen bijkomende CO2-
uitstoot met zich meegebracht. De studie toont bovendien aan dat de voetafdruk sinds 2008 met 14% is afgenomen 
(157.000 ton eq. CO2 in 2008 ten opzichte van 135.000 in 2001). Deze daling is het resultaat van inspanningen op 
verschillende gebieden: het tractievermogen, de dienstverlening aan boord (bijvoorbeeld de meer lokale catering), het 
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geleidelijk aan afstappen van het papieren ticket, etc. Globaal gezien zijn de verdere ontplooiing van de zogenoemde 
intermodaliteit (lucht-spoor samenwerkingen met Jet Airways, Brussels Airlines, Hainan Airlines en KLM) en het naar 
voren schuiven van Thalys als alternatief voor een vliegtuigreis de uitdagingen van de toekomst. De meting van de 
CO2-voetafdruk toont namelijk aan dat iedere ton eq. CO2 die door Thalys wordt uitgestoten 3,4 tot 4,6 ton uitstoot van 
andere transportmiddelen vermijdt.  
 
Verbintenis tot openstelling: in 2012 werden de Thalys verbindingen naar Duitsland versterkt met 2 nieuwe 
heenreizen naar Düsseldorf, Duisburg en Essen, zodat vanuit Brussel nu 3 verschillende reistijden mogelijk zijn. 
Dankzij de 33 partnerships met culturele instellingen in de 4 landen blijft Thalys International ook inzetten op culturele 
en toeristische samenwerkingen, om zo een steeds vollediger en rijker programma aan zijn reizigers te kunnen bieden.   
 
  
 

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 1u53. Sinds 29 augustus 2011 kreeg Thalys er drie nieuwe 

Duitse bestemmingen bij: Düsseldorf, Duisburg en Essen. Vanaf 30 

oktober 2011 biedt Thalys eveneens een dagelijkse verbinding 

tussen Brussels Airport en Paris Nord. 

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).  

De baseline “Van harte welkom” is het motto van het merk en het 

bedrijf dat van de kwaliteit van de ontvangst en de dienstverlening 

zijn belangrijkste waarden maakt. Alle Thalys-treinstellen zijn 

uitgerust met WiFi (ondersteund door 21Net en Nokia Siemens 

Networks) en werden volledig gerenoveerd met een nieuw design 

en verbeterd comfort. Catering wordt in Comfort 1 aan de zitplaats 

opgediend en is in Comfort 2 beschikbaar in het barrijtuig.  

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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