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Afschaffing papieren PLF-formulier is digitale dwingelandij 

Op 1 oktober wordt het papieren Passenger Locator Form (PLF) afgeschaft. Wie niet mee is 

met de digitale trein heeft dus pech, en moet maar beroep doen op familie of vrienden. 

Vooral ouderen worden hier opnieuw het slachtoffer van een gratuite maatregel. 

Voor een samenleving die claimt inclusief te zijn vindt S-Plus deze beslissing behoorlijk 

getuigen van gemakzucht. De papieren versie zou te onpraktisch zijn en voor een te hoge 

werklast voor de administratie zorgen. Dus zadelen we de burger op met het ongemak. 

Serieus? 

De argumentatie (onleesbare formulieren, trager verwerkingsproces en hogere werklast) 

en de mogelijke oplossingen (beroep doen op familie en vrienden, reisbureau of infodesks 

in de luchthaven) die de regering opdient kunnen onze S-Plusleden maar weinig smaken. 

Meer nog, deze kort-door-de-bocht-beslissing is de Vlaamse senior onwaardig. S-Plus 

verwacht van de federale regering iets meer doordachte professionaliteit. 
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