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CONSTRUBADGE 

BROCHURE WERKGEVER  
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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. 

MOET IK EEN CONSTRUBADGE AANVRAGEN VOOR MIJN BOUWVAKARBEIDER? 

Neen, Constructiv ontvangt alle Limosa-meldingen die betrekking hebben op de bouwsector via de elektronische 

gegevensstroom van de Belgische Sociale Zekerheid. Op basis van deze gegevens zorgt Constructiv voor een 

automatische uitgifte van de ConstruBadge. 

HOE KOM IK IN HET BEZIT VAN EEN CONSTRUBADGE VOOR MIJN BOUWVAKARBEIDER? 

Bij elke Limosa-melding zal Constructiv u per e-mail contacteren en kan u daaropvolgend de ConstruBadge bestellen via 

onze ConstruBadge web toepassing. Dit kan enkel gebeuren na het voltooien van uw registratie op deze web toepassing. 
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DE CONSTRUBADGE WEB TOEPASSING 

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT DE CONSTRUBADGE WEB TOEPASSING? 

Op basis van het bij Limosa gekende adres stuurt Constructiv elke werkgever automatisch een brief met een unieke code toe. U 

moet zich aanmelden op https://init.construbadge.be en met behulp van deze code en uw Limosa identificatienummer (FEE-

nummer) een account aanmaken. Na het voltooien van de registratie krijgt u toegang tot de ConstruBadge web toepassing. 

Tip: Noteer en bewaar uw tijdens de registratie opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. 

Let op: de unieke code is beperkt geldig. Als u zich niet binnen de 14 dagen na dagtekening van deze brief registreert zal u een 

nieuwe code moeten aanvragen bij Constructiv. 

WAAROM MOET IK MIJ AANMELDEN IN DE CONSTRUBADGE WEB TOEPASSING? 

Enkel na het voltooien van uw registratie kan u in het bezit komen van de ConstruBadge. 

Volgende acties moet u ondernemen om de ConstruBadge van uw bouwvakarbeider te bestellen : 

1. inloggen in de ConstruBadge web toepassing ; 

2. de bouwvakarbeider aanklikken waarvoor u een ConstruBadge wil bestellen ; 

3. de pasfoto van uw bouwvakarbeider opladen ; 

4. het leveringsadres vermelden naar waar de badge moet verzonden worden (Opgelet: leveringen zijn enkel mogelijk in 

België) ; 

5. overgaan tot de betaling van de badge  

Kostprijs badge: 20 EUR (inclusief verzendingskosten) 

 

• De badge(s) worden verzonden na volledige betaling en dit uiterlijk binnen de 10 werkdagen naar het opgegeven 
Belgisch leveringsadres. 

• Constructiv kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een leveringsadres foutief wordt opgegeven. 

• De bestelling kan uitsluitend betaald worden met een kredietkaart of debetkaart (via de beveiligde omgeving van 
betalingsprovider INGENICO payment services). 

EXTRA FUNCTIONALITEITEN VAN DE WEB TOEPASSING 

U kan : 

• een overzicht van de uitgegeven ConstruBadges raadplegen en downloaden ; 

• een vervangbadge bestellen + tijdelijk vervangattest afdrukken (bij verlies, diefstal of defect van een ConstruBadge). 

Opgelet: voor iedere vervangende badge moet er eveneens worden overgegaan tot betaling van 20 EUR ;  

• andere gebruikers uitnodigen om gebruik te maken van de web toepassing. 

KAN DE CONSTRUBADGE GEBRUIKT WORDEN VOOR DE AANWEZIGHEIDREGISTRATIE OP WERVEN OF 
ANDERE TOEPASSINGEN? 

De ConstruBadge is eerst en vooral een visueel identificatiemiddel op de bouwplaats. Daarenboven kan ze ook worden gebruikt 

om aanwezigheden op de bouwwerf te melden via o.a. track-and-trace toepassingen, systemen van tijdsregistratie of 

toegangscontrole en dit voor zover deze systemen deze mogelijkheid bieden.  

Wij raden u aan contact op te nemen met de hoofdaannemer om te informeren of één van bovenvermelde toepassingen 

beschikbaar is op de bouwwerf. 
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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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