
Hoe licht de FOD Financiën de burgers in?

De FOD Financiën is de Federale Overheidsdienst bij uitstek waar burgers 
het vaakst mee in contact komen. Voor de personenbelasting alleen al doen 
elk jaar 6.900.000 burgers aangifte. “Met andere federale overheidsdiensten 
komen de meeste mensen nauwelijks in contact. Ons kennen ze wel. Net 
daarom is het zo belangrijk dat we volop inzetten op dienstverlening, zodat de 
burger zijn verplichtingen kan nakomen”, weet Francis Adyns, woordvoerder 
van de FOD Financiën.

1 Met een face-to-face 
gesprek
“We hebben 11 infocentra waar 

burgers via een face-to-face gesprek 
geïnformeerd worden en vragen kunnen 
stellen over hun belastingaangifte 
of over andere fiscale onderwerpen. 
We weten dat het internet niet voor 
iedereen weggelegd is, daarom is het 
menselijk contact ook in dit digitale 
tijdperk nog belangrijk”, merkt Francis 
Adyns op.

2 Via een contactcenter
“Ook telefonisch kan je antwoord 
krijgen op al je vragen over 

belastingen, via ons contactcenter”, 
vertelt Francis Adyns.

3 Via de elektronische 
weg
We beschikken over een 

nagelnieuwe internetsite (financien.
belgium.be/nl) om de burger duidelijk te 
vertellen wat hij moet doen. Bijkomend 
kan de burger via MyMinfin alles zien 
wat de FOD over hem of haar weet. 

De digitale boot konden we niet 
missen, en het werd een succes. 
Het aantal gebruikers van de 
digitale belastingaangifte Taks-on-
web blijft stijgen. De toepassing 
heeft dan ook veel voordelen. 
Er is een duidelijke structuur, het biedt 
zekerheid en veel zaken zijn vooraf 
ingevuld. De vereenvoudigde aangifte 
voorzien we wel nog steeds op papier, dit 
werkt het handigste bij dit doelpubliek. 
Leuker kunnen we belastingen niet 
maken, maar het is onze plicht om het 
makkelijker te maken”, besluit Francis 
Adyns.

u Ontdek de voordelen van een job bij 
FOD Financiën op www.jobfin.be
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ZOOM-IN u ZIEKENHUISNETWERK IRIS

iris, een ziekenhuisnetwerk voor iedereen

“Het iris-netwerk is een grote 
groep van 5 openbare zieken-
huizen op 11 verschillende 
sites”, zegt Karin Keppens, 
Voorzitster van het College van 
verpleegkundige directies van 
het irisnet. “Dat biedt de pati-
enten een heleboel voordelen. 
Ze hebben bijvoorbeeld altijd 
een openbaar ziekenhuis in de 
buurt. Maar ook onze verpleeg-
kundigen kunnen altijd dichtbij 
huis werken. Dat appreciëren 

ze enorm.” Binnen dit netwerk, 
dat bestaat uit 3 algemene en 2 
gespecialiseerde ziekenhuizen, 
is er veel flexibiliteit en mobi-
liteit tussen de verschillende 
locaties, voor wie wil verhuizen 
of zijn horizon wil verruimen.
Als openbare dienst maakt het 
iris-netwerk er een erezaak 

van alle patiënten te verwel-
komen, ongeacht hun gezond-
heidstoestand, origine, sociale 
en economische situatie en 
filosofische of religieuze over-
tuigingen. “Onze ziekenhui-
zen hebben een heel divers 
en multicultureel publiek. En 
onze teams weerspiegelen die 

Brusselse bevolking. In een 
sector waarin mensen centraal 
staan, is het heel verrijkend om 
te werken binnen zo’n culturele 
diversiteit.”
Niet alleen de patiënt staat 
centraal bij iris. Dankzij de net-
werkstructuur waakt de groep 
ook over de levenskwaliteit van 

zijn personeel op de werkvloer. 
Ook al is de werkdruk hoog 
voor iedereen, de rijkdom van 
een grote groep biedt vaak 
oplossingen voor de vragen van 
het personeel. “We zetten ons 
samen in voor de patiënt, maar 
we zijn ook bezorgd om de wer-
komstandigheden van ons per-
soneel en proberen die, in de 
mate van het mogelijke, aan te 
passen aan hun behoeften.”
Het netwerk staat niet alleen 
garant voor een gevarieerde 
en verrijkende carrière, maar 
ook voor groeimogelijkhe-
den. “We organiseren continu 
opleidingen voor onze artsen, 
verpleegkundigen en andere 
gezondheidswerkers.” In al zijn 
ziekenhuizen stelt iris zowat 
10.000 professionals te werk, 
die hun patiënten elke dag 
geavanceerde gezondheidszor-
gen bieden bij hen 
in de buurt.

Het iris-netwerk, de 
grootste openbare zie-
kenhuisdienst in België, is 
verspreid over verschil-
lende Brusselse gemeenten 
en biedt zowel basiszorgen 
als erg gespecialiseerde 
medische behandelingen. 
Alle ziekenhuizen van het 
netwerk delen dezelfde 
waarden: humanisme, soli-
dariteit en openheid.


