CONSTRUBADGE
BROCHURE ARBEIDER

WAT IS DE CONSTRUBADGE?
De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider. In het kader van de strijd
tegen de sociale fraude dringen de sociale partners er sterk op aan dat de ConstruBadge zichtbaar wordt gedragen op
bouwwerkplaatsen.

WAT IS HET DOEL VAN DE CONSTRUBADGE ?
De sociale partners van de Belgische bouwsector willen de strijd aangaan tegen de sociale dumping in de sector. Eén van
de elementen in hun actieplan is de ‘ConstruBadge’. Constructiv werd belast met de uitgifte van deze badge die enkel
wordt opgemaakt op basis van officiële gegevens binnen de Sociale Zekerheid.

WELKE GEGEVENS STAAN ER OP DE CONSTRUBADGE?

WIE ONTVANGT EEN CONSTRUBADGE?
Constructiv verzendt de ConstruBadge rechtstreeks naar het thuisadres van de arbeiders van Belgische bouwbedrijven en
van de uitzendkrachten die door erkende interimkantoren worden tewerkgesteld in de bouw.
Ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België ontvangen een ConstruBadge.
Deze wordt na betaling van de kostprijs verzonden naar het adres in België dat door de buitenlandse werkgever wordt
meegedeeld.

HOE KOMT HET DAT MIJN COLLEGA GEEN CONSTRUBADGE HEEFT GEKREGEN ?
Het kan dat één van uw collega’s geen ConstruBadge heeft ontvangen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

GEEN RSZ-GEGEVENS VOOR DEZE ARBEIDER GEKEND BIJ CONSTRUCTIV
Constructiv geeft de ConstruBadge uit op basis van de gegevens die worden meegedeeld aan de sociale zekerheid. Als uw
werkgever een nieuwe arbeider aanwerft, dan moet hij dit via de Dimona-aangifte melden. Indien dit nog niet is gebeurd,
moet hij deze aangifte zo snel mogelijk doen, zodat Constructiv de ConstruBadge kan opmaken.

GEEN ARBEIDER VAN DE BOUWNIJVERHEID
Als uw collega een bediende is of behoort tot een ander Paritair Comité, dan heeft hij geen ConstruBadge. Constructiv kan
en mag immers enkel ConstruBadges uitgeven voor bouwvakarbeiders.
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GEEN FOTO BESCHIKBAAR
Het Rijksregister kon ons geen foto bezorgen van de bouwvakarbeider daar deze niet gedomicilieerd is in België. Uw
werkgever wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en kan de foto via de web toepassing van Constructiv opladen.

LANGDURIG ONGESCHIKTEN
Uw collega die meer dan een jaar arbeidsongeschikt is krijgt niet automatisch een badge. Hij/Zij kan wel een formulier (*)
invullen waarmee hij/zij de badge kan aanvragen als hij/zij het werk zou hervatten.

GEPENSIONEERDEN
Uw collega die reeds een officiële pensioendatum heeft, krijgt niet automatisch een badge. Hij/zij kan wel een formulier (*)
invullen waarmee hij/zij de badge kan aanvragen als hij/zij aan het werk zou blijven na deze pensioendatum.
(*) Dit formulier kan gedownload worden op www.construbadge.be

WAT BIJ VERLIES OF BESCHADIGING VAN MIJN CONSTRUBADGE?
Uw ConstruBadge is verloren gegaan of beschadigd? Meld dit dan onmiddellijk aan uw werkgever, zodat hij een vervangende
badge kan aanvragen via de webapplicatie. De vervangbadge wordt uiterlijk binnen de 5 werkdagen verzonden naar het
officiële adres van de werkgever.
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Wenst u meer informatie of hebt u vragen over de ConstruBadge?
U kan Constructiv op volgende manieren contacteren.

Telefoon
+32 2 209 66 16

E-mail
construbadge@constructiv.be

Website
www.construbadge.be
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