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Een nieuw begin voor Thalys: 
Op 31 maart 2015 wordt Thalys een 

spoorwegonderneming 
 

 
Agnès Ogier, CEO van Thalys, Jo Cornu, CEO van NMBS en Rachel Picard, Algemeen Directeur van 
Voyages SNCF hebben op maandag 30 maart om 12 uur in Brussel het akkoord ondertekend voor de 
transformatie van Thalys tot een spoorwegonderneming.  

Ingeleid in juli 2013 met het ondertekenen van een intentieverklaring door de beide aandeelhouders, NMBS en 
SNCF, krijgt Thalys door de transformatie meer middelen ter beschikking om in de toekomst efficiënter te worden 
en sneller te kunnen reageren. Zo wenst Thalys de kwaliteit van de dienstverlening en tevredenheid van de 
reizigers te verbeteren. 

De spoorwegonderneming, gezamenlijk geleid door NMBS (40%) en SNCF (60%), zal uitbreiden van 200 naar 
550 medewerkers. Daarnaast zal het alle controlemiddelen en de productie van de Thalys-activiteiten integreren. 
Thalys wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor de activiteiten in België en Frankrijk, het hart van het 
hogesnelheidsnetwerk. 

Met deze historische stap bevestigt Thalys dat het een belangrijke speler is in de Europese sector van 
hogesnelheidstreinen en in de toekomst de reizigers een unieke reiservaring kunnen bieden onder de slogan 
“Welkom aan boord”. 

 

 
 

Rachel Picard, Algemeen Directeur van Voyages SNCF en bestuurslid van Thalys, Agnès Ogier, CEO van Thalys en bestuurslid van Thalys en Jo Cornu, 
CEO van NMBS en toekomstige voorzitter van de Raad van Bestuur van Thalys. 
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Agnès Ogier, CEO van Thalys: “Door Thalys de volledige verantwoordelijkheid te geven over de transport- en 
service missie en door ons de nodige middelen te geven om te slagen in deze missie, bevestigen NMBS en 
SNCF hun sterk vertrouwen in ons. Thalys is een unieke en multiculturele organisatie. Vier markten verbinden is 
een dagelijkse uitdaging. Vandaag staan we voor een schaalverandering en bereiken we de nodige omvang om 
onze ontwikkeling verder te zetten. Daarmee kunnen we een directe impact hebben op ons team, waardoor we 
onze expertise kunnen optimaliseren: dichter bij het terrein zullen we onze diensten beter kunnen beheren, 
sneller kunnen reageren en creatiever kunnen zijn. Zo kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening 
vergroten.” 

 

Jo Cornu, CEO van NMBS en toekomstige voorzitter van de Raad van Bestuur van Thalys: “Thalys is een 
symbool voor België in het hart van Europa. We zijn erg fier dat deze onderneming onafhankelijk wordt als 
volwaardige spoorwegonderneming. Met deze transformatie willen we Thalys de nodige middelen geven om de 
ontwikkeling te realiseren. In de steeds competitievere markt zal Thalys namelijk voldoende flexibele 
besluitvormingsorganen nodig hebben. De participatie van NMBS in deze stabiele en ambitieuze samenwerking 
onder de noemer Thalys, zal de consolidatie van de expertise en internationale knowhow mogelijk maken.” 

 

Rachel Picard, Algemeen Directeur van Voyages SNCF en bestuurslid van Thalys: “Deze nieuwe start voor 
Thalys is zeer goed nieuws. De transformatie van Thalys consolideert onze samenwerking met NMBS. Thalys 
heeft nu alle sleutels in handen om sneller te ontwikkelen en de kwaliteit en vlotheid van de dienstverlening in de 
vier landen blijvend te verbeteren. We wensen het Thalys-team veel succes in de komende jaren!” 
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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 1u49. Sinds 2011 
rijdt Thalys ook naar de drie Duitse steden Düsseldorf, 
Duisburg en Essen en naar Brussels Airport. 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 
nieuwe treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog 
efficiënter te opereren en de reizigers nog beter te 
dienen, zal Thalys tegen 2015 een volwaardige 
spoorwegonderneming worden.  

 
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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Thalys International  
Patricia Baars 
02 504 05 99 
pers@thalys.com  

 
 
 
Whyte Corporate Affairs 

Mieke De Sutter 
02 738 06 20 
mds@whyte.be 

 

 NMBS 

 Frieke Neyrinck 
 0499 54 31 43 
 frieke.neyrinck@nmbs.be 
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