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Thalys en RailRest reageren op de oproep van All Out:  
We tolereren geen enkele vorm of mogelijke interpretatie  

van homofobie 
 
Recentelijk werden op een perron twee jonge vrouwen aangesproken die aan het kussen waren.  
Een stationsmedewerker zou hierop gereageerd hebben en het kussen als “ontoelaatbaar” bestempeld hebben. 
Volgens hem zouden enkel heteroseksuele koppels mogen kussen. 
 
Het slachtoffer van deze discriminerende actie contacteerde All Out om het incident te melden en om Thalys door 
middel van een petitie te interpelleren. 
 
Thalys wenst er dan ook aan te herinneren dat het zich inzet voor openheid en respect en tolereert geen 
enkele daad van homofobie. 
 
Agnès Ogier, CEO van Thalys, legt uit: “We willen zeer duidelijk zijn: Thalys tolereert geen enkel woord of daad 

van homofobie. Van zodra we op de hoogte waren van dit ernstige incident, zijn we onmiddellijk met een 
onderzoek van start gegaan samen met onze partner en dienstverlener RailRest, waar de betrokken medewerker 
werkzaam is. Wij kunnen bevestigen dat de persoon in kwestie geschorst is en dat de zaak verder loopt, dit in 
overeenstemming met het arbeidsrecht. In de strijd tegen discriminatie, is transparantie een noodzakelijk wapen. 
Thalys gaat deze strijd aan. In dit kader willen we dan ook alle personen bedanken die dit gemeld hebben, 
waaronder All Out. 
 
Ingrid Nuelant, plaatsvervangende CEO en HR director bij Thalys: “Thalys heeft in alle communicatiecampagnes 
en de steun aan meerdere Gay Prides altijd gestreefd naar openheid. Tijdens opleidingen voor het Thalys-
personeel en het personeel van de partners van Thalys, wordt ook steeds de nadruk gelegd op het belang van 
respect. Onze medewerkers houden zich strikt aan een handvest tegen alle vormen van discriminatie van 
seksuele oriëntatie (*). Ook in onze opleidingen wordt hier veel aandacht aan besteed. Hoe kunnen we er voor 
zorgen dat  individuele uitingen van homofobie uit onze rangen verdwijnen? We moeten met heel veel pedagogie, 

waakzaamheid en gezag blijven informeren en handelen. We gaan dit engagement aan. Elk incident wordt 
daarom geanalyseerd zodat we onze opleidingen kunnen verbeteren. Dit incident raakt ons diep en zal vanaf nu 
een referentie zijn om onze medewerkers te sensibiliseren.” 

 
 

(*) Uittreksel uit het handvest van de Thalys-medewerker: “Wij gaan samen met elkaar om zonder rekening te 
houden met de hiërarchische rang, geslacht, leeftijd, godsdienst, geloof, nationaliteit, cultuur, het behoren tot een 
etnische groep, seksuele geaardheid. Wij sluiten elke vorm van discriminatie uit.” 
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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. 

Thalys op Twitter:  twitter.com/thalys_nl  
 

 
 
Perscontacten 
Thalys International      
Patricia Baars/Eva Mertens     
+ 32 499 96 80 50       
pers@thalys.com       
 

 

https://twitter.com/thalys_fr
mailto:pers@thalys.com

