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1 | WAAROM

DEZE CODE?
Deze ethische code, die deel uitmaakt van de identiteit van Thalys, brengt de
essentiële door ons verdedigde principes naar voren die we dagelijks als
maatschappelijk betrokken, verantwoordelijke en solidaire onderneming willen
bevorderen.
Als we onze activiteiten op duurzame en verantwoordelijke wijze willen
uitoefenen en het vertrouwen van onze medewerkers, klanten en commerciële
partners willen blijven verdienen, is een sterk ethisch engagement van
fundamenteel belang. De eerbiediging van de in deze code genoemde
principes is des te belangrijker omdat we voor steeds hogere risico’s en een
steeds strengere wetgeving komen te staan.
Ons engagement om deze code te eerbiedigen - de essentiële voorwaarde om
te slagen in onze activiteiten - is zowel een collectief als een individueel
engagement. We nemen allemaal, bestuurders en medewerkers van Thalys,
deel aan de toekomst van Thalys en we worden opgeroepen om de ethische
dimensie te integreren in de uitoefening van onze taken.

1 Deze code bevat een opsomming van de ethische normen die zijn aangenomen en worden gevolgd door de vennootschappen THALYS INTERNATIONAL C.V.B.A. en THI FACTORY

N.V. (met inbegrip van de Franse vestigingen daarvan), in dit document aangeduid als: ‘Thalys’. THALYS INTERNATIONAL C.V.B.A. is de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Marcel Broodthaersplein 4 te 1060 Brussel (btw BE 0455.370.557, RPR Brussel), die belast is met de uitwerking
en de omschrijving van de uitvoering van het beleid van het aanbieden van prestaties aan reizigers in de hogesnelheidstreinen Thalys met het oog op de ontwikkeling van de
economische activiteiten van de SNCF (Société nationale des chemins de fer français) en de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen). THI FACTORY N.V. is de
naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Marcel Broodthaersplein 4 te 1060 Brussel (btw BE 0541.696.005, RPR Brussel), die op basis van een
vergunning voor spoorwegondernemingen, een veiligheidscertificaat en diverse partnerschappen, direct dan wel indirect, internationale en nationale diensten voor reizigersvervoer
per spoor met hoge snelheid in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, alsook bijkomende, aanvullende en ondersteunende diensten, exploiteert en distribueert.

1.1. Waarden Thalys
“Van Harte Welkom” weerspiegelt het engagement van Thalys, zowel ten
aanzien van haar klanten als van haar medewerkers. Dit handelsmerk is
gebaseerd op de volgende waarden:

RESPECT | De mensen respecteren, dat is:

• welwillendheid, achting en aandacht hebben voor onze medewerkers, klanten en
commerciële partners
• discriminerende praktijken weigeren, met name door respect te tonen voor de
culturele verschillen van eenieder
• goede werkrelaties onderhouden
• de teamgeest bevorderen
• onze werkomgeving beschermen

INNOVATIE | Innovatie is:

• nieuwe ideeën en initiatieven aanmoedigen
• openstaan voor wat elders gebeurt
• denken aan oplossingen voor de toekomst
• onze werkmethodes in vraag stellen om ze te verbeteren
• blijven innoveren

OPENHEID | Openheid is:

• blijk geven van professionele nieuwsgierigheid
• ontvankelijk zijn voor nieuwe ontwikkelingen
• een constructieve dialoog aanmoedigen
• luisterbereid zijn
• bijleren en persoonlijke ontwikkeling aanmoedigen
• veranderingen bijtreden

VEELEISENDHEID | Veeleisendheid is:

• ons uiterste best doen
• voorbeeldig handelen
• trouw blijven aan onze engagementen
• strikt en nauwkeurig zijn
• georganiseerd zijn en kunnen vereenvoudigen
• lessen trekken uit onze ervaringen

Onze vier sleutelwaarden drukken de manier uit waarop we binnen onze onderneming
willen werken, en meer algemeen met alle stakeholders van onze activiteiten. Ze worden
weerspiegeld in alle ethische beginselen die hieronder worden uiteengezet en vormen
een leidraad in alle situaties waarmee we geconfronteerd worden, ongeacht of ze al dan
niet in deze code beschreven zijn.
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1.2. Moed en
onderscheidingsvermogen
Deze code eerbiedigen vraagt moed. Moedig zijn, wil zeggen dat we bereid zijn bij
onszelf te rade te gaan betreffende de verschillende ethische problemen waarmee
we geconfronteerd worden, daarover te praten met onze collega’s, onszelf ter
discussie te stellen en beslissingen te nemen die in lijn zijn met de in de code
vermelde principes. Dat vraagt moed en onderscheidingsvermogen, en de code
geeft ons de middelen om dat met vertrouwen te doen.

1.3. Naleving van de wetgeving
Deze code is een aanvulling op de wet- en regelgeving op nationaal, Europees en
internationaal niveau die van toepassing zijn in de landen waar Thalys actief is.
Thalys waakt erover om de geldende wet- en regelgeving op nationaal, Europees en
internationaal niveau na te leven, met name op het gebied van sociaal recht,
veiligheid, mededinging, de strijd tegen corruptie en het witwassen van geld,
milieubescherming en spoorvervoer. We verbieden ten strengste elke niet-naleving
van de voornoemde wet- en regelgeving, met inbegrip van elke schending van de
mensenrechten.
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2 | OP WIE

IS DEZE CODE
VAN TOEPASSING?

2.1. Thalys-personeel
Deze code maakt deel uit van de identiteit van Thalys. Ze geldt dus voor al haar
medewerkers, d.w.z. de personen die onder haar gezag werken (zelfs gedeeltelijk),
zonder onderscheid qua leeftijd, nationaliteit of functie. Ze geldt met name voor de
personen die deel uitmaken van een van de hieronder vermelde categorieën:
• medewerkers die verbonden zijn aan THALYS INTERNATIONAL CVBA en/of THI
FACTORY NV via een arbeidsovereenkomst;
• medewerkers die ter beschikking gesteld zijn van THALYS INTERNATIONAL
CVBA en/of THI FACTORY door HR RAIL;
• medewerkers die ter beschikking gesteld zijn van THALYS INTERNATIONAL
CVBA en/of THI FACTORY NV door een van de vennootschappen van de Groep
SNCF;
• alle stagiairs, VIE (internationale vrijwilligers in het bedrijfsleven), interimmedewerkers en alle andere personen die bij THALYS INTERNATIONAL CVBA
en/of THI FACTORY NV, of voor rekening van een daarvan, werken.

2.2. Commerciële partners van Thalys
Thalys staat voortdurend in contact met een zeer groot aantal commerciële
partners, zowel dienstverleners, leveranciers, consultants, tussenpersonen als
andere partners. Als maatschappelijk betrokken, verantwoordelijke en solidaire
onderneming, vraagt Thalys haar commerciële partners om de in deze code
opgenomen beginselen in acht te nemen, en meer bepaald soortgelijke of
gelijkwaardige ethische normen als die van Thalys toe te passen. Zie eveneens de
paragraaf over onze verantwoorde aankopen (➝ 3.3.e.).
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3 | WAT ZIJN
DE PRINCIPES
VAN DE CODE?

3.1. Eerbiediging van de grondrechten
Als maatschappelijk betrokken, verantwoordelijke
en solidaire onderneming in een wereld die voortdurend in beweging is, herhaalt Thalys haar vaste
engagement om de grondrechten uit de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens 2, de
gelijkwaardigheid en gelijke rechten van mannen en
vrouwen en hun persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen en te bevorderen. Thalys waakt in het bijzonder
over de eerbiediging van de volgende beginselen:

A. GELIJKE BEHANDELING
Wat is dat?
Gelijke behandeling is een fundamentele waarde die betrekking heeft op al onze
activiteiten en met name gericht is op de toegang tot onze diensten, de toegang
tot werk en de arbeidsvoorwaarden. Gelijke behandeling impliceert het verbod op
alle praktijken, maatregelen of gedragingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
discriminerend zijn.

Ons engagement
Thalys gelooft fundamenteel in gelijke rechten voor alle mensen, en in de
noodzaak om voor iedereen, medewerkers, klanten en commerciële partners,
dezelfde behandeling te waarborgen. Discriminatie benadrukt de sociale spanningen en ongelijkheden en leidt tot de verspilling van menselijke talenten. Thalys
ondersteunt de diversiteit van talenten, die in het bijzonder tot uitdrukking komt in
al onze activiteiten.
Do’s:
• al onze medewerkers, klanten en commerciële partners gelijk behandelen.
• alle beslissingen betreffende onze medewerkers of commerciële
partners uitsluitend baseren op hun professionele bekwaamheid met
uitsluiting van alle andere criteria of vooroordelen.
• diversiteit ondersteunen en bevorderen, zowel in ons personeelsbeleid, als in verband met ons commerciële beleid en aankoopbeleid.
• alle discriminerende praktijken, maatregelen en gedragingen
voorkomen of doen stoppen.

2 We verwijzen in het bijzonder naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, de leidende beginselen van de Verenigde Naties
over zakendoen en mensenrechten van 16 juni 2011 en de afspraken die op dat gebied gemaakt zijn door de Internationale Arbeidsorganisatie.
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Don’ts: discriminerende praktijken:
• discriminerende praktijken, maatregelen of gedragingen stellen,
aanmoedigen of tolereren:
➔ bij de aanwerving of bij een beslissing betreffende de bezoldiging, de opleiding, de promotie, de handhaving in de tewerkstelling of de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers in de
ruimste zin,
➔ evenals in onze relaties met onze klanten en commerciële
partners,
➔ met name in verband met het geslacht, de leeftijd, de huidskleur
of de fysieke verschijning, de afkomst, de familiale situatie, de
gezondheidstoestand of een zwangerschap, een handicap, de
seksuele geaardheid, het daadwerkelijke of vermoede deel
uitmaken van een etnie, ras, natie of groep, politieke of filosofische opvattingen, de godsdienstige overtuiging, de financiële
toestand, vakbondsactiviteiten, een taal of een ander niet-professioneel kenmerk.
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B. WAARDIGHEID VAN DE MENSELIJKE PERSOON
Wat is dat?
Ieder van ons, of hij nu medewerker, klant of commerciële partner van Thalys is, heeft recht op
de eerbiediging van zijn persoon, zijn privéleven en zijn verschillen. Enkel door ons respectvol te
gedragen, kunnen we een duurzame vertrouwensrelatie opbouwen. Dat betekent dat om het
even welke vorm van pesten uitgesloten is.

Ons engagement
Elke dag gaan we met personen om en werken we met personen met de meest verschillende achtergronden. We bevestigen nogmaals dat we ons engageren om iedereen te respecteren in zijn waardigheid als mens. We doen ons best om ons tegenover de anderen te
gedragen op een manier zoals we zouden willen dat zij met ons omgaan. We hebben
aandacht voor hun welzijn en maken op evenredige en verantwoordelijke manier gebruik
van onze bevoegdheden, zowel ten aanzien van onze medewerkers, onze klanten als onze
commerciële partners.
Do’s: de werkomgeving:
• We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de werkplek gezond,
veilig en risicovrij te houden.
• We hechten veel belang aan het vertrouwen tussen de werknemers
enerzijds, en tussen de werknemers en de bestuurders anderzijds, en we
werken maatregelen uit ter bevordering van een goede werksfeer.
Don’ts: seksuele of morele intimidatie:
• praktijken, maatregelen of gedragingen stellen, aanmoedigen of tolereren
die als seksuele of morele intimidatie gekwalificeerd kunnen worden:
➔ bij de aanwerving of bij een beslissing betreffende de bezoldiging,
de opleiding, de promotie, de handhaving in de tewerkstelling en
de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers in de ruimste zin,
ongeacht of er een hiërarchische verhouding of een verhouding van
ondergeschiktheid bestaat,
➔ in onze relaties met onze klanten en commerciële partners,
➔ in onze gedragingen:
• alle gedragingen waarvan de aanvaarding of de verwerping
impliciet of expliciet wordt voorgesteld als een voorwaarde voor
een beslissing (aanwerving, promotie,...),
• alle gedragingen die beogen of tot gevolg hebben dat een
vijandige, intimiderende of onterende werkomgeving wordt
gecreëerd, of een werkomgeving die onbehagen of lijden kan
veroorzaken (bijv. om het even welke vorm van vernedering,
uitrangering of fysieke of sociale isolatie),
• alle uitlatingen, gedragingen, tekeningen of geschriften van
racistische, seksistische of homofobe aard, of die op een andere
manier vernederend of beledigend zijn.
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3.2. Onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid
In een wereld die voortdurend in verandering is, waarin
de grenzen steeds opnieuw verlegd worden en de impact
van de mens op het milieu steeds definitiever en kritieker
wordt, hebben alle economische spelers verplichtingen
en verantwoordelijkheden tegenover de huidige en
toekomstige generaties. We nemen de volgende thema’s
ter harte en zijn trots ons ervoor in te spannen:

C. RESPECT VOOR HET MILIEU
Thalys opteert resoluut voor oplossingen die de strijd tegen de opwarming van de
aarde aangaan. De zorg voor het milieu maakt sinds haar oprichting deel uit van
haar identiteit. De onderneming heeft er zich sinds 2008 toe verbonden haar
koolstofvoetafdruk te analyseren en te beperken. Maar de klimaatuitdagingen
maken het nodig om nog verder te gaan en een ambitieuze aanpak na te streven.
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Het gaat erom onze klanten duidelijk te maken dat de trein onbetwistbaar
vanuit elk perspectief de beste vervoersoplossing is voor al onze bestemmingen.
Thalys biedt een koolstofarm alternatief voor de auto of het vliegtuig,
waardoor elk jaar 200 000 ton CO2-emissie kan worden vermeden.
Het is ook belangrijk om onze ecologische impact inzake onze eigen werkwijze tot een minimum te herleiden.
Do’s:
• In ons dagelijkse functioneren denken we eraan dat elke handeling om het
milieu te beschermen van belang is, hoe klein ook!
➔ onze verplaatsingen: we geven de voorkeur aan niet-vervuilende
vervoermiddelen of het openbaar vervoer,
➔ ons energieverbruik: we beheren het binnen de strikte grenzen van
onze behoeften,
➔ ons afval: we sorteren en recycleren waar mogelijk ons afval.

D. SOLIDAIRE INSTELLING
Thalys gaat op haar hele grondgebied regelmatig partnerschappen aan die
grensoverschrijdende ontmoetingen bevorderen in een logica van solidaire
openheid. In partnerschap met erkende verenigingen ondersteunt Thalys bovendien solidariteitsprojecten op duurzame wijze, om mensen die lijden onder
armoede of uitsluiting nieuwe horizonten te laten verkennen.

3.3. Onze bedrijfsethiek
We zijn ervan overtuigd dat ethiek en economie
niet onverzoenbaar zijn, maar samengaan. In de
harde zakenwereld is respect voor ethiek een
factor van geloofwaardigheid tegenover onze
medewerkers, onze klanten en onze commerciële
partners, waarmee we het verschil maken ten
opzichte van onze concurrenten. We zijn er ook
van overtuigd dat het duidelijke engagement van
Thalys voor de hieronder genoemde beginselen
zal bijdragen tot het voortbestaan van onze
activiteiten.
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E. VERANTWOORDE AANKOPEN
Wat is dat?
De naleving van de in deze code vastgelegde beginselen is een essentiële
voorwaarde voor elke transactie met Thalys. Geen enkele inbreuk op deze beginselen zal worden getolereerd, met name op het gebied van de mensenrechten, het
arbeidsrecht, de milieubescherming en op de andere hieronder vermelde gebieden.
Deze voorafgaande voorwaarde betekent dat absoluut wordt geweigerd om een
overeenkomst te sluiten met een partner die deze beginselen schendt of zich niet
contractueel wil verbinden om ze na te leven.

Ons engagement
We waken erover dat al onze leveranciers, dienstverleners, consultants en andere
commerciële partners ethische standaarden toepassen die gelijkwaardig zijn aan de
onze.
Do’s:
De ethische code kenbaar maken aan onze bestaande en potentiële
leveranciers, dienstverleners, consultants en andere commerciële partners
en vragen dat ze zich er contractueel toe verbinden de code na te leven en
ze op te leggen aan hun eigen leveranciers en subcontractanten.
Don’ts:
Een overeenkomst sluiten met een leverancier, dienstverlener, consultant
of andere commerciële partner die onze ethische beginselen niet eerbiedigt en/of die weigert zich te engageren om de code na te leven of ze te
doen naleven door zijn eigen leveranciers en subcontractanten.

F. CORRUPTIEBESTRIJDING
Wat is dat?
Corruptie betekent het betalen, aanbieden of beloven van geld of een ander
voordeel aan een derde, bijvoorbeeld een openbare ambtenaar, met de bedoeling
om een oneerlijk of ongepast voordeel te krijgen, of een beslissing of transactie te
beïnvloeden. Corruptie heeft ook betrekking op personen die een dergelijke
betaling, aanbod of belofte aanvaarden.

€
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Ons engagement
Bij Thalys oefenen we onze activiteiten eerlijk en integer uit. Zo respecteren we de
nationale en internationale wetgeving inzake corruptie, en aanvaarden we geen
enkele vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse corruptie. We verzekeren ons
ervan, via interne of externe controles, dat onze boekhoudkundige verrichtingen,
kasverrichtingen en verrichtingen inzake sponsoring, mecenaat, partnerschappen,
communicatie en publiciteit geen praktijken verbergen die als corruptie
beschouwd kunnen worden.

G. VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN
Wat is dat?
Een belangenconflict is een situatie waarbij het beoordelingsvermogen van een
persoon in het kader van zijn beroepsactiviteiten beïnvloed wordt of kan worden
door een rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk belang.

Ons engagement
Bij Thalys nemen we onze beslissingen in het belang van de onderneming. We
vermijden belangenconflicten en vermijden eveneens de schijn van een belangenconflict. Daarom houden we onze professionele en persoonlijke belangen gescheiden. We identificeren risicovolle situaties vooraf en geven ze op een transparante
manier aan bij onze manager of het bestuurscomité, telkens wanneer we denken
dat we geconfronteerd worden met een reëel of potentieel belangenconflict.
Don’ts:
• We doen niet mee aan activiteiten die concurrerend zijn ten opzichte
van die van Thalys.
• We vermijden om persoonlijke afhankelijkheid tegenover bestaande of
potentiële partners van Thalys te creëren.
• We proberen niet om beslissingen van Thalys te beïnvloeden met de
bedoeling een voordeel te verkrijgen voor onszelf of een natuurlijke
persoon of rechtspersoon met wie we verbonden zijn.
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H. NALEVING VAN DE VRIJE EN EERLIJKE MEDEDINGING
Wat is dat?
Het mededingingsrecht verbiedt afspraken die de vrije mededinging kunnen belemmeren, alsook het misbruik van een machtspositie. Het is er niet alleen op gericht
om de economische actoren te beschermen, maar ook de consumenten, door hen
de toegang tot producten en diensten tegen competitieve prijzen te verzekeren.

Ons engagement
Bij Thalys zijn we ervan overtuigd dat ons professionalisme ons beste competitieve voordeel is. We doen ons best om beter dan onze concurrenten te beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten. Daarom zijn we voorstander van een
sterke, integere en evenwichtige mededinging, met inachtneming van het
mededingingsrecht.
Do’s:
• We selecteren onze leveranciers op basis van open en concurrentiële
raadplegingen. Daarbij houden we rekening met alle aanbiedingen en
baseren we ons op objectieve gegevens volgens transparante
procedures.
Don’ts:
• We sluiten geen akkoorden met concurrenten over de aan- of verkoopprijzen.
• We verdelen de markt niet onder concurrenten.
• We leggen geen onredelijke aan- of verkoopprijzen op aan onze
commerciële partners.
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I. NALEVING VAN DE INTELLECTUELEEIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN
Wat is dat?
Het intellectuele-eigendomsrecht verleent aan de titularis ervan, voor een door de
wet bepaalde duur en op een gegeven grondgebied, een exclusief exploitatierecht, niet op een tastbaar voorwerp, maar op een creatie of een intellectuele
productie, zoals bijvoorbeeld software, een uitvinding, een merk, een ontwerp of
een octrooi. Wanneer die creatie of productie beschermd wordt, heeft de titularis
van het recht de mogelijkheid om de investering die hij heeft gedaan terug te
winnen en een inkomen te verkrijgen of voordeel te halen uit zijn succes.

Ons engagement
Bij Thalys respecteren we de intellectuele eigendom van derden. We beschermen
de vertrouwelijke informatie die ons werd overgemaakt en gebruiken ze strikt in
overeenstemming met de voorwaarden die ons daartoe meegedeeld zijn. Desgevallend vragen we onze commerciële partners eveneens ons te bevestigen dat ze,
terwijl ze voor Thalys werken, geen inbreuk zullen plegen op rechten van derden.
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3.4. Onze engagementen betreffende
het materiële en immateriële
bedrijfsvermogen van Thalys
Het materiele en immateriële bedrijfsvermogen
van Thalys is een onontbeerlijk element bij de
uitoefening van haar activiteiten. Het is aan ons
om het te beschermen, in stand te houden en op
een verantwoordelijke, redelijke en intelligente
manier te gebruiken voor gerechtvaardigde en
toegestane commerciële doeleinden.

J. INTEGER BEHEER VAN HET BEDRIJFSVERMOGEN VAN THALYS
Wat is dat?
Thalys stelt aan haar personeelsleden de nodige goederen, middelen en
instrumenten ter beschikking zodat ze hun professionele activiteiten en taken
kunnen vervullen.

Ons engagement
Bij Thalys weten we dat het belangrijk is het materiële en immateriële bedrijfsvermogen van Thalys, dat onder andere de informaticasystemen en de intellectuele
eigendom van Thalys bevat, veilig te stellen. We beschermen alles wat deel
uitmaakt van het patrimonium van Thalys tegen verlies, diefstal, beschadiging,
misbruik of frauduleus gebruik. We gebruiken dit patrimonium op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met het nagestreefde legitieme doel.
Do’s:
• We gebruiken de goederen, middelen en instrumenten die door Thalys
ter beschikking gesteld zijn uitsluitend voor professionele doeleinden.
Indien voor bepaalde medewerkers privégebruik wordt toegestaan,
blijft dit binnen redelijke grenzen en gebeurt dit slechts in zeer beperkte mate vergeleken met de professionele bestemming.
• We waken erover dat de informaticasystemen van Thalys worden
gebruikt in omstandigheden die de goede werking en de veiligheid
ervan ononderbroken garanderen.
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K. FRAUDEBESTRIJDING
Wat is dat?
Fraude is een opzettelijke handeling die erin bestaat dat men bewust iemand
bedriegt om er onrechtmatig voordeel uit te verkrijgen of wettelijke verplichtingen
of professionele regels te omzeilen. Fraude kan vele vormen aannemen: diefstal van
fondsen of goederen, de vernietiging van documenten, opzettelijke vervalsing,
manipulatie van rekeningen enz.

Ons engagement
Thalys zet sensibiliseringsacties op om daden van interne of externe fraude op te
sporen en te voorkomen. We houden met name registers bij om te voldoen aan onze
financiële, wettelijke, reglementaire en operationele verplichtingen, en we waken
erover dat onze verslagen volledig, trouw en objectief de geregistreerde feiten en
cijfers weergeven, zodat ze gecontroleerd kunnen worden.
Do’s:
• We passen de regels inzake delegatie van ondertekeningsbevoegdheid toe.
• We zorgen voor een goede scheiding van de taken om onverenigbaarheden
in de uitvoering en de controle van taken te vermijden.
• We waken erover dat de in onze registers berekende gegevens perfect
overeenstemmen met de werkelijkheid.

L. BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN
PERSOONSGEGEVENS
Wat is dat?
Velen onder ons hebben toegang tot vertrouwelijke gegevens die toebehoren aan
Thalys, zoals met name plannen, strategische informatie, financiële gegevens,
commerciële overeenkomsten, wachtwoorden en codes. Verder beheren we ook
talrijke persoonsgegevens met betrekking tot leden van het Thalys-personeel, onze
klanten en commerciële partners.

22

Ons engagement
Bij Thalys zijn we ons ervan bewust dat de bekendmaking van vertrouwelijke
informatie die eigendom is van Thalys of derden schadelijk kan zijn voor onze
activiteiten en onze reputatie, zoals ze ook schadelijk kan zijn voor de reputatie en
activiteiten van diegenen aan wie de informatie toebehoort (derden, commerciële
partners). Daarom beschermen we vertrouwelijke informatie en gebruiken ze
strikt in overeenstemming met de machtigingen die ons werden gegeven. We
respecteren het privéleven van ons personeel, onze klanten en onze commerciële
partners en passen de op dat gebied geldende wetgeving toe, alsook onze interne
regels, die een nauwkeurig kader vaststellen over de manier waarop we die
persoonsgegevens moeten behandelen. Voor de verwerking van die informatie en
gegevens kiezen we informaticasystemen die een hoog veiligheidsniveau
garanderen.

M. BESCHERMING VAN HET IMAGO EN DE REPUTATIE
VAN THALYS, MET NAME TIJDENS COMMUNICATIE
Wat is dat?
Het imago en de reputatie zijn het geheel van de percepties, positieve en
negatieve, die het publiek heeft over Thalys. Het imago betreft de korte termijn,
de reputatie daarentegen wordt op lange termijn opgebouwd.

Ons engagement
Bij Thalys doen we ons uiterste best om in volledige transparantie een correct en
samenhangend beleid inzake communicatie te voeren. We verdedigen het recht
op vrije meningsuiting als een fundamenteel recht. Maar telkens als we op een of
andere manier een standpunt innemen, zijn we discreet en terughoudend, om de
reputatie en de financiële en commerciële belangen van Thalys niet in het gedrang
te brengen.
Do’s:
• We sturen de media door naar de woordvoerders die gemachtigd zijn
om te spreken in naam van Thalys en om relaties met de pers te
onderhouden.
• We dragen op een positieve manier bij tot het imago en de reputatie
van Thalys, zowel tijdens onze werkuren als daarbuiten, met name
wanneer we ons op sociale media uitdrukken.
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4 | HOE

WORDT
DEZE CODE
TOEGEPAST?
Deze code is een uitnodiging tot een dagelijkse reflectie over de ethiek in het
kader van het werk. We houden voor ogen dat moed en inzicht nodig zijn om
deze code zowel ten aanzien van onszelf als ten aanzien van onze commerciële
partners toe te passen. Elke inbreuk op de bepalingen van de code zal geanalyseerd worden en gecorrigeerd moeten worden. Naargelang van de ernst van
de begane inbreuk, kan een inbreuk resulteren in de toepassing van sancties
met inachtneming van het wettelijke kader en de interne regelgeving.

4.1. Rol van de directeuren
en de managers
Naast de individuele verantwoordelijkheid die iedereen draagt bij de toepassing
van deze code, doet Thalys een beroep op haar management om de toepassing
ervan aan te moedigen en de naleving ervan te controleren.
De directeuren en managers zijn de eerste ambassadeurs van de waarden van
Thalys en dus eveneens van deze code, door hun voorbeeldfunctie enerzijds, en
door het beheer van hun teams anderzijds. De directeuren en managers zorgen er
dus voor dat alle leden van hun teams kennis hebben van de code en ze begrijpen.
Ze staan ter beschikking van de leden van hun teams wanneer die vragen hebben
over het ethische karakter van bepaalde handelingen of beslissingen. Zo wordt de
code een middel voor elke directeur en manager om zijn team te sturen en te
motiveren.

4.2. Beleidscomité
Thalys heeft een beleidscomité opgericht, dat ermee belast is te waken over de
uitvoering van de ethische code en het in dat kader uitgewerkte beleid. Het is de
taak van het beleidscomité om, in eerste of tweede instantie (zoals hierna beschreven in punt 4.3.), de vragen om advies en machtiging te behandelen, alsook
alarmerende meldingen die onder de aandacht van het comité gebracht worden in
het kader van de ethische code en/of het beleid daarvan. Het beleidscomité behandelt alle vragen en meldingen strikt vertrouwelijk.
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4.3. Onderscheidingsvermogen –
Verzoek om advies – Alarm
We worden vaak geconfronteerd met situaties waarin we twijfels hebben omtrent de
ethische aard van bepaalde handelingen of beslissingen. In een dergelijk geval stellen
we ons de volgende vragen:
• Is de handeling of de beslissing in overeenstemming met de wet?
• Is de handeling of de beslissing in overeenstemming met deze code?
• Is de handeling of de beslissing rechtvaardig en eerlijk?
• Draagt de handeling of de beslissing positief bij tot het imago en de reputatie van
Thalys?
• Kan de handeling of de beslissing gevolgen hebben voor onze objectiviteit of
onpartijdigheid bij de uitoefening van onze taken bij Thalys?
• Ben ik bereid om de handeling of de beslissing in alle transparantie op mij te
nemen?
Als het antwoord op één van die vragen “nee” is, of als twijfels omtrent de ethische aard
van een handeling of beslissing blijven bestaan, ondanks de vragen die we gesteld
hebben vooraleer de betrokken handeling uit te voeren of de beslissing te nemen,
vragen we advies aan de manager of aan het beleidscomité. In tweede instantie wordt
de vraag behandeld door het beleidscomité.
Indien u het slachtoffer bent of getuige bent van een handeling of beslissing die u in
strijd lijkt met deze code, wordt u aangeraden dit te melden aan bovengenoemde
personen of instanties.
Geen enkele medewerker mag op welke wijze dan ook gestraft worden omdat hij advies
heeft gevraagd of te goeder trouw meldingen heeft gedaan over handelingen die in
strijd zijn met de principes in deze code.
De adviesverzoeken en de meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De persoon die
een melding gedaan heeft, kan echter vrij beslissen om al dan niet de vertrouwelijkheid
van zijn identiteit op te heffen ten behoeve van het onderzoek.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via het adres ethique@thalys.com.
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