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Brussel, postdatum
ConstruBadge 2018

Mevrouw, Mijnheer,
De sociale partners van de Belgische bouwsector willen de strijd aangaan tegen de sociale dumping in de sector. Een 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.

CONSTRUBADGE
De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider. Dit zijn niet alleen de arbeiders van Belgische
bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten die door een
erkend interimkantoor worden tewerkgesteld in de bouw, krijgen een ConstruBadge.
De ConstruBadge moet zichtbaar worden gedragen op bouwwerven in België.

GEPENSIONEERDEN
In de loop van de maand december 2017 wordt de ConstruBadge 2018 verzonden naar de arbeiders. Volgens onze gegevens bent u met
vervroegd of wettelijk pensioen waardoor u niet automatisch een ConstruBadge krijgt. Als u het werk hervat of reeds hervat hebt, vragen wij u de
gegevens op de keerzijde van deze brief aan te vullen en deze zo vlug mogelijk aan onze diensten of aan uw vakbond over te maken zodat wij uw
persoonlijke ConstruBadge tijdig kunnen bezorgen.

INFORMATIE
Voor vragen en informatie over de ConstruBadge verwijzen wij u graag door naar onze website www.construbadge.be. Voor specifieke vragen kan
u altijd contact opnemen met ons Callcenter, een e-mail sturen naar construbadge@constructiv.be of kan u contact opnemen met uw vakbond.
Met vriendelijke groeten,
De directie

Constructiv behandelt met de grootste zorg de ontvangen persoonlijke gegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht
deze gegevens te raadplegen of te verbeteren.
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GEGEVENS IN TE VULLEN DOOR DE ARBEIDER
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (voornaam, naam en INSZ arbeider)
bevestigt hierbij dat hij/zij het werk heeft hervat/zal hervatten bij: ..................................................................................................................................

Omschrijving

Gegevens (verplicht in te vullen)

Benaming werkgever

RSZ- / Ondernemingsnummer werkgever

Datum werkhervatting

Datum: ………. / .......... / ..........

Handtekening arbeider,

..........................................................................

Constructiv behandelt met de grootste zorg de ontvangen persoonlijke gegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht
deze gegevens te raadplegen of te verbeteren.

