
 

Mededeling rond incident van 21/08 

Brussel, 22 augustus 2015 - Op vrijdagvond 21 augustus heeft een persoon het vuur geopend in de 

Thalys 9364 (Amsterdam-Parijs) ter hoogte van Oignies (Haute Picardie). Deze persoon is opgestapt in 

Brussel-Zuid. Drie personen zijn gewond, alvorens de dader overmeesterd kon worden door 

(Amerikaanse) militairen in burger. 

De trein werd omgeleid naar Arras, waar de gewonden onmiddellijk naar het ziekenhuis zijn gebracht. 

Alle reizigers werden opgevangen en er werd ook psychologische begeleiding voorzien. Nadien zijn alle 

reizigers kunnen doorreizen naar Parijs, waar ze konden kiezen voor een hotelkamer of een taxi konden 

nemen. Voor de reizigers en het personeel werd psychologische opvang voorzien. 

Het onderzoek naar de dader wordt gevoerd door de Franse autoriteiten en de waakzaamheid werd 

verhoogd. Thalys staat in nauw overleg met de bevoegde instanties. 

Thalys deelt de emotie rond dit traumatisch incident en wil nogmaals haar steun betuigen aan haar 

personeel, naast de reizigers die zijn tussengekomen. In een dergelijke crisissituatie, is de missie van het 

boordpersoneel om de trein te stoppen en te alarmeren. Thalys steunt de treinbegeleider die, op dit 

traumatisch moment voor iedereen, erin geslaagd is om de reizigers het dichtst bij hem te beschermen, 

en om de trein te doen stoppen. Verder heeft hij zelf risico gelopen door de personen in het voorste 

treinstel te verwittigen. Door zijn alert, zijn de politiekrachten snel ter plaatse kunnen komen en hebben 

ze de nodige maatregelen kunnen nemen om de trein naar Arras om te leiden. De tweede 

treinbegeleider heeft zich kunnen ontfermen over de reizigers nadat de dader overmand was. Thalys 

dankt haar personeel voor de talrijke mobilisatie. Meer dan 50 vrijwilligers op meerdere plaatsen zijn 

komen helpen om de reizigers te begeleiden en om hen op te vangen.  

Het Thalysverkeer loopt volledig normaal op zaterdag. De klantendienst staat ter beschikking voor de 

klanten tot vanavond 18u30 op de volgende nummers. 
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