Bericht aan de bevolking
Sedert 1 juli 2016 werden de diensten binnen de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de FOD
Financiën grondig gereorganiseerd. Vanaf 27/04/2018 verlaten de beheerdiensten van het Centrum
Particulieren Brugge, bevoegd voor de regio Brugge-Blankenberge-Knokke-Tielt-Torhout, het dienstgebouw in
de Gustave Vincke-Dujardinstraat 4 te 8000 Brugge (Christus Koning).

Vanaf 27 april 2018 zullen de beheerdiensten en hun dossierbeheerders in het Federaal
Administratief Centrum (FAC) KAM te 8200 Sint-Michiels-Brugge, Koning Albert I-laan 1/5 bus 3
(achterkant NMBS-station), gehuisvest zijn.
U kunt er op werkdagen (9-12u) in het Infocenter terecht voor informatie over uw fiscale toestand. U
dient u steeds in het bezit van uw identiteitskaart aan te bieden.
LET WEL ! Tijdens de aangifteperiode (mei-juni) blijven we in Brugge ENKEL in het dienstgebouw
Gustave Vincke-Dujardinstraat 4 te 8000 Brugge hulp bieden. In het Infocenter bieden we geen hulp bij
het invullen ; u kan er wel nog terecht voor de algemene zaken.
Er zullen in samenwerking met de lokale besturen gemeentelijke zitdagen worden georganiseerd. Ook
hier is telkens de identiteitskaart voor te leggen .

Voor specifieke vragen over een individueel fiscaal dossier zijn de beheersdiensten in Brugge telefonisch
bereikbaar via de bestaande dienstnummers. Deze nummers en de mailadressen vindt u o.a. op de keerzijde
van het aanslagbiljet of via de kantorengids.
Veel vragen of verzoeken kunnen via deze kanalen en zonder verplaatsing direct worden behandeld (bvb. de
aanvraag duplicaat aanslagbiljet , melding maken van een fout op het aanslagbiljet, inlichtingen over de
berekening ,…). Let wel ! Er worden in het Infocenter en de kantoren geen duplicaten van de aanslagbiljetten
afgeleverd; ze worden steeds binnen de 3 werkdagen na de aanvraag (bij voorkeur per mail of telefonisch)
per post verstuurd ; ze kunnen ook via MyMinfin worden verkregen (zie hierna).
Uiteraard kunt u zich op werkdagen van 9 tot 12 uur aanbieden in alle andere kantoren van de FOD Financiën
waar de beheerdiensten van het Centrum Particulieren Brugge zijn kantoren heeft nl. in Roeselare, Kortrijk,
Ieper, Oostende , Veurne en Waregem.
Tevens kunt u gebruik maken van de e-service MyMinfin via http://myminfin.fed.be waarop o.a. het
aanslagbiljet kan worden geraadpleegd en afgedrukt, een bezwaarschrift kan worden ingediend, een
rekeningnummer kan worden gewijzigd of de aangifte via Tax-on-web kan worden ingediend.
Voor algemene fiscale vragen of hulp bij het invullen van de aangifte kunt u het Contactcenter via het
webformulier of via 0257/ 25757 contacteren. U kunt hiervoor ook terecht op de website van de FOD
Financiën : https://financien.belgium.be (met o.a. de kantorengids, een contactformulier, FAQ,
dienstencatalogus, …).
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