Passagier lokalisatie formulier
Dank u om ons te helpen uw gezondheid te beschermen

→ Reizen met het vliegtuig, boot, trein of bus.
Vul alle gegevens in en print dit formulier vóór u aan boord gaat. Als u dat niet doet, kan het zijn dat u de
toegang tot het vliegtuig wordt geweigerd. Bij aankomst van buiten de Schengenzone moet u het formulier
overhandigen aan de grenspolitie op uw punt van binnenkomst.
→ Reizen met ander vervoersmiddel dan hierboven vermeld.
Vul dit formulier in en e-mail het op de dag van aankomst naar PLFBelgium@health.fgov.be
→ Als er valse, misleidende of onvolledige informatie wordt verstrekt, kan de binnenkomst aan de grens
geweigerd worden en kan de onmiddellijke terugkeer opgelegd worden.
Aan de hand van dit formulier stemt u in met de door de Belgische autoriteiten opgelegde
gezondheidsvereisten. Niet-naleving kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke sancties.
Instructies

•
•
•
•
•
•
•
•

Het PLF moet ingevuld worden door alle andere personen die naar België reizen, behalve
o wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
o wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.
Reis je met het vliegtuig of per boot naar België ? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur
in België blijft of in het buitenland was.
Reis je met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone ? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook
als je minder dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was
Wanneer je de afgelopen 14 dagen in een heel hoog risicoland verbleef, dien je ten alle tijden het PLF in te vullen,
ongeacht de duur van je verblijf.
Het formulier moet worden ingevuld vóór uw aankomst, maar niet meer dan 48 uur vóór u ons land binnenkomt.
Elke passagier van 12 jaar of ouder moet een formulier invullen.
o De gegevens van kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden vermeld op het formulier van de volwassene die
hen begeleidt.
Indien een van de gegevens die u op dit formulier invult in de komende 7 dagen wijzigt, dient u een nieuw formulier inte dienen.
Informatie over de gezondheidsrichtlijnen rond Covid-19 is beschikbaar op www.info-coronavirus.be.

Gegevensbescherming

Dankzij dit formulier kunnen de ambtenaren van Volksgezondheid u lokaliseren als u werd blootgesteld aan een
ernstige overdraagbare ziekte. De door u verstrekte informatie kan in de komende 7 dagen worden gebruikt om
contact met u op te nemen om de op dit formulier vermelde gegevens te controleren. Deze informatie kan ook
gebruikt worden voor contact tracing bij bevestigde of vermoedelijke gevallen van Covid-191.
Opgemaakt te:								Op:
Bent u in het bezit van een
van de volgende certificaten?
Vaccinatiecertificaat
Negatief testcertificaat

(E-)Handtekening:
IK HEB KENNIS GENOMEN
VAN DE INFORMATIE OP DIT
FORMULIER EN HEB HET
NAAR EER EN GEWETEN
INGEVULD.

Herstelcertificaat
Geen van bovenstaande
1

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de verantwoordelijke voor de verwerking
van de op dit formulier verstrekte informatie. De persoonsgegevens op dit formulier kunnen worden verzameld en verwerkt door de
verantwoordelijke voor de verwerking, door de grensbewaking en door de regionale gezondheidsautoriteiten, in geval van tracering van
contacten. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met art. 6, 1 c) GDPR.
Meer details en hoe u uw rechten op grond van de GDPR kunt uitoefenen, vindt u op https://travel.info-coronavirus.be/privacy
Dit formulier en eventuele kopieën ervan worden 28 dagen na uw aankomst vernietigd.

Vluchtnummer * (bv: SN 2719)

Stoelnummer WAAROP U
ZAT tijdens de vlucht *

Dag van aankomst
(dd /mm /jjjj) *

Treinnummer * (bv: THA 6)

Stoelnummer WAAROP U
ZAT tijdens de reis

Dag van aankomst
(dd /mm /jjjj) *

Naam & telefoonnummer van de
busmaatschappij *

Nummerplaat van de bus
of auto

Dag van aankomst
(dd /mm /jjjj) *

Achternaam *

Voornaam*

Geboortedatum (dd/mm/jjjj) *

Rijksregisternummer/KSZ-nummer/
Paspoort- of identiteitskaartnummer *

Nationaliteit *

Mobiel

Thuis

of op kantoor

@ e-mailadres
Verblijfplaats de afgelopen 14 dagen (land &
regio) *
Adres voor de komende 10 dagen in België / adres in het land van bestemming (voor passagiers in
transit) (thuis, hotel, vrienden, familie): straat, nummer, appartementnummer *

Stad *

Staat/Provincie

Postcode

Land *

leeftijd *(1-11)?

--Kinderen jonger dan 12 jaar? *
N
Y

stoelnummer *

Aansluitende vlucht? *
Vluchtnummer *
(bv: XX2719)

Stoelnummer *

Dag van aankomst (dd /mm/jjjj) *

