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Kinderbijslagfonds
Sociale Zekerheid: aangiften, 
bijdragen & inspectie
Sociale Maribel
Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst (GSD)

TELEFOON
ALGEMENE DIRECTIE
COMMUNICATIE
WEBSITE
PERSONEEL

02 239 12 11
management@rszppo.fgov.be
com@rszppo.fgov.be
webmaster@rszppo.fgov.be
hr@rszppo.fgov.be

KANTOOR GENT
Eedverbondkaai 242, 9000 GENT } > Kinderbijslagdossiers Oost- & 

West-Vlaanderen

KANTOOR BERGEN
Rue des Cannoniers 1, 7000 MONS } > Kinderbijslagdossiers 

Henegouwen

KANTOOR LUIK
Place Saint-Jacques 11, boîte 4 - 4000 LIÈGE } > Kinderbijslagdossiers Luik & 

Luxemburg

 UW SOCIALE DIENST  (Indien aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD))

TELEFOON   02 239 12 72  
ALGEMENE INLICHTINGEN   gsd@rszppo.fgov.be

UW SOCIALEZEKERHEIDSAANGIFTE
BEHEER WERKGEVERS RSZPPO WERKGEVERSREPERTORIUM, KBO   repertoppl@rszppo.fgov.be
AANGIFTEN    Voor alle vragen over uw socialezekerheidsaangifte, gelieve contact op te  
       nemen met uw RSZPPO-dossierbeheerder. U kent uw dossierbeheerder niet?  
       Bel 02 239 14 00 of mail naar   Dmfappl53@rszppo.fgov.be
FINANCIËLE OPVOLGING AANGIFTEN   factuur@rszppo.fgov.be
PREMIES, TEGEMOETKOMINGEN   maribel@rszppo.fgov.be
AANVRAAG HULP TER PLAATSE BIJ LOKAAL BESTUUR   inspect@rszppo.fgov.be
STATISTIEKEN, CIJFERGEGEVENS   stat@rszppo.fgov.be

www.rszppo.fgov.be > deel ‘Werkgever’

UW KINDERBIJSLAGDOSSIER
Onze dossierbeheerders zijn elke werkdag bereikbaar:
•	 Via telefoon: 8u tot 12u en 13.30u tot 16u (behalve kantoor Luik: 8u tot 12u en 13u tot 16u30)
•	 Bezoek ter plaatse: 8u tot 16u (behalve kantoor Luik: gesloten tussen 12u en 13u, en open tot 16u30)

De contactgegevens van uw dossierbeheerder worden vermeld op elk document van uw kinder-
bijslagfonds. Vergeet niet om altijd uw dossiernummer of uw rijksregisternummer te vermelden.
ALGEMENE INLICHTINGEN   kb@rszppo.fgov.be

www.rszppo.fgov.be > deel ‘Burger’
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WEBSITE RSZPPO
DEEL ‘BURGER’
Informatie die gegroepeerd is op basis van belangrijke gebeurtenissen in het gezins- 
en werkleven, zoals de geboorte van een kind, de pensionering van een werknemer, 
een buitenlandse studie van een kind, een hospitalisatie van een gezinslid, ... De 
nadruk ligt op de gezinsbijslagen (kinderbijslag, kraamgeld en adoptiepremie), telkens 
aangevuld met het aanbod van de GSD voor de werknemers van de aangesloten 
besturen.

DEEL ‘WERKGEVER’
Werkgevers krijgen een antwoord op vragen als ‘Hoe kan ik aansluiten bij een 
pensioenstelsel voor vastbenoemde personeelsleden?’, ‘Welke bijdragen moet ik 
betalen?’, ‘Hoe kan ik een beroep doen op de Sociale maribel?’, ‘Hoe kan ik een 
werkgeversattest aanvragen?’, ... Deze informatie wordt telkens aangevuld met de 
nodige documentatie en formulieren, contactgegevens en nuttige links.

DEEL ‘RSZPPO’
Informatie over de RSZPPO met onder andere historiek, opdrachten, haar plaats in de 
socialezekerheidssector, contact- en plaatsgegevens en een vacaturepagina.

De inhoud van de website wordt geregeld geactualiseerd. Wie op de hoogte wil blijven 
van deze updates kan zich inschrijven op de nieuwsbrief.

www.rszppo.fgov.be>

PORTAALSITE SOCIALE ZEKERHEID
De RSZPPO richt zich ook via de portaalsite van de sociale zekerheid naar de 
aangesloten werkgevers.

www.socialezekerheid.be is een aparte site die de volledige socialezekerheidssector 
overkoepelt. Zij bevat informatie en onlinediensten waarmee ‘ondernemingen’ tal van 
aangiften elektronisch kunnen doorsturen: DmfA(PPL), Dimona(PPL), ASR, ...

Aangezien de lokale en provinciale werkgevers aangesloten bij de RSZPPO een 
aparte plaats innemen binnen de sector, is een deel van de portaalsite gereserveerd 
voor de ‘werkgevers RSZPPO’.

www.socialezekerheid.be>
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