
Online ingeven of wijzigen van het 

rekeningnummer van uw onderneming bij 

Constructiv

Handleiding



Constructiv biedt bouwbedrijven de mogelijkheid om zelf veilig een 

rekeningnummer door te geven of te wijzigen voor de betalingen die u van 

Constructiv verwacht via zijn online module Rekeningnummer. 
NB de toegangsrechten tot deze module worden beheerd via het rollenbeheersysteem van de overheid. 

Waarom een online module? 

✓ Veilige, snelle en eenvoudige communicatie van rekeningnummers (geen papier, 

kopie ID, etc.) 

✓ Automatische en snelle verwerking van (wijzigingen in) uw rekeningnummer

✓ Snellere correcte uitbetalingen door Constructiv

Om toegang te krijgen tot deze online module rekeningnummer, dient u zich te 

kunnen identificeren als werkgever (of vertegenwoordiger van de werkgever).

Daarnaast moet u, of diegene die het rekeningnummer zal doorgeven of wijzigen, de 

rol “Constructiv beheer van rekeningnummers” toegewezen hebben gekregen.
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Inleiding



Handleiding

Wanneer u het rekeningnummer van uw bedrijf voor de 1ste keer* aan

Constructiv wil doorgeven of wijzigen via de online module, moet u eerst

verschillende stappen doorlopen om het beveiligd toegangsbeheer op te

zetten. 
Afhankelijk van uw situatie, kunnen sommige stappen overgeslagen worden. 

Wat heeft u hierbij concreet nodig?

❑ e-ID van de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming

❑ RSZ-nummer van de onderneming

❑ Rijksregisternummer en telefoonnummer van persoon die hoofdtoegangsbeheerder moet

worden

❑ Rijksregisternummer van de wettelijk vertegenwoordiger

* Heeft u al eerder alle stappen doorlopen? Dan hoeft u dit enkel opnieuw te doen indien u iemand anders het 

rekeningnummer van uw onderneming bij Constructiv wil laten beheren, of indien u een rekeningnummer van 

een onderneming wil wijzigen of doorgeven dat nog niet opgenomen is in uw gegevens bij Constructiv. 
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De vereiste stappen

Stap 1 – Activatie van uw digitale sleutel

Stap 2 – Opzetten van toegangsbeheer voor uw organisatie via CSAM

Stap 3 – Toekennen van de rol “Constructiv beheer van rekeningnummers” 

Stap 4 – Uw rekeningnummer wijzigen via de online module van Constructiv 
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Stap 1 – Activatie van uw digitale sleutel 

Indien u reeds één of meerdere digitale sleutels (e-ID, itsme, etc.) geactiveerd heeft, kan u 

direct doorgaan naar stap 2 van deze handleiding. 

Digitale sleutels zijn verschillende manieren die worden aangeboden om u veilig in te 

loggen op de onlinediensten van bijvoorbeeld de overheid. Ook andere instanties 

(zoals Constructiv), kunnen gebruik maken van deze beveiligde manier van 

aanmelden. 

NB bij de 2 laatste mobiele opties, moet u op voorhand al itsme geïnstalleerd en geactiveerd hebben
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Activatie van uw digitale sleutel 

Indien u nog geen digitale sleutels geactiveerd heeft: 

1. Ga naar https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=nl
U heeft bij een eerste bezoek een e-ID + kaartlezer nodig om u aan te melden!

2. Maak vervolgens evt. andere digitale sleutels aan naar keuze (bv itsme)

Heeft u toch nog vragen? Bekijk de instructievideo’s over het aanmaken van een digitale sleutel: 

https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/instructievideos
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https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/instructievideos


Stap 2 – Opzetten van toegangsbeheer voor uw

onderneming via CSAM

Ga naar https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html om een

(hoofd)toegangsbeheerder aan te duiden*
* Enkel een wettelijk vertegenwoordiger of (hoofd)toegangsbeheerder van een onderneming kan rollen 

toekennen aan personen. (Zoals vb. de rol voor het beheren van het Constructiv rekeningnummer. 

Wat heeft u nodig?

❑ e-ID van de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming

❑ RSZ-nummer van de onderneming

❑ Rijksregisternummer en telefoonnummer van persoon die 

hoofdtoegangsbeheerder moet worden

❑ Rijksregisternummer van de wettelijk vertegenwoordiger

Indien u al wettelijk vertegenwoordiger bent van de onderneming, of u reeds een

“hoofdtoegangsbeheerder” aanduidde binnen uw onderneming voor andere

doeleinden, kan u direct doorgaan naar stap 3 van deze handleiding. 

Meer uitleg nodig? Surf naar https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf
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Stap 3 - Toekennen van de rol

“Constructiv beheer van rekeningnummers” 

Ga naar https://iamapps.Belgium.be/rma en klik op ‘Aanmelden’
Doet u dit voor de eerste keer, dan moet u éénmalig akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst.

https://iamapps.belgium.be/rma
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1. Kies ‘Het overzicht van je huidige roltoekenningen bekijken” 

onder ‘Mijn roltoekenningen’

Mijn eGov-rollenbeheer
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2. Klik op “Roltoekenningen beheren” en dan op ‘Een roltoekenning geven via 

het rijksregisternummer’

Mijn eGov-rollenbeheer
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3. Geef het rijksregisternummer in van de persoon aan wie u een rol wilt 

toekennen. Wanneer deze persoon gevonden wordt, klik op “Toevoegen”. 

● U kan nog een extra persoon zoeken (via het rijksregisternummer) of 

● U kan verdergaan via de knop “Volgende stap”

Mijn eGov-rollenbeheer
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4. Selecteer de onderneming waarvoor u een rol wilt toewijzen en klik op

“Volgende stap”

Mijn eGov-rollenbeheer
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5. Selecteer de rol ‘Constructiv Beheer van rekeningnummers’ en voeg deze via

het pijltje toe aan de kolom ‘Gekozen waarden’. Klik vervolgens op “Volgende

stap”.

Mijn eGov-rollenbeheer
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6. Geef een geldigheidsduur in voor deze roltoekenning of kies voor de optie

‘Onbeperkt’ door de checkbox aan te vinken. Klik vervolgens op “Volgende stap”. 

Mijn eGov-rollenbeheer
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7. Vul het e-mailadres in van de persoon/personen die u heeft geselecteerd voor

deze rol en klik op “Volgende stap”.

Mijn eGov-rollenbeheer
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8. Kijk het overzicht goed na voordat u op ‘Roltoekenning aanmaken’ klikt.

Wenst u toch nog wijzigingen aan te brengen, kies dan dan voor ‘vorige stap’ totdat

terecht komt op het scherm dat u wil wijzigen.

Mijn eGov-rollenbeheer

xxxxxx xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx
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9. Om de status van de net toegekende rol te controleren, kan u nog teruggaan

naar het menu “Roltoekenningen beheren”. Klik op “Details tonen” bij de

onderneming waarvoor u de rol toegekend heeft.

Mijn eGov-rollenbeheer
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10. Een overzicht van de toegekende rollen wordt getoond. Controleer de status

van laatste roltoekenning:

● bij status “Actief” kan u direct verder gaan naar de Constructiv website om het

rekeningnummer van de onderneming te wijzigen

● bij status “Aangevraagd”: ga verder naar punt 11.

Mijn eGov-rollenbeheer
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11. Ga naar het menu “Mijn openstaande taken”

Mijn eGov-rollenbeheer
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12. Selecteer de rol (combinatie van rol en onderneming) die u wil activeren door

het vakje in de linker kolom aan te vinken en klik op “De geselecteerde

aanvragen bekijken en beoordelen”.

Mijn eGov-rollenbeheer
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13. De details van de roltoekenning worden getoond. Controleer deze en

bevestig door op de knop “Goedkeuren” te klikken.

Mijn eGov-rollenbeheer
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14. Ga eventueel terug naar 10. om de status van de rol te controleren. De roltoekenning zou nu de

status “Actief” moeten hebben.
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15. De toegewezen persoon en de persoon die de toewijzing heeft gedaan,

ontvangen allebei een e-mail met bevestiging dat de roltoekenning is geslaagd.

Mijn eGov-rollenbeheer



Mijn eGov-rollenbeheer

Naast het toekennen van een rol op basis van een 

rijksregisternummer, zijn er andere mogelijkheden om een rol toe te 

kennen. 

Raadpleeg https://rma-help.fedict.belgium.be/nl voor meer 

informatie!
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Stap 4 – Uw rekeningnummer wijzigen via de 

online module van Constructiv 

1. Ga naar de website van Constructiv constructiv.be/bankaccounts/companies en

klik op de online module

2. Meldt u aan met uw digitale sleutel: eID of ITSME
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https://secure.constructiv.be/bankaccounts/companies?culture=nl-BE


3. Indien u gemachtigd bent voor meerdere bedrijven, geef dan aan voor welk

bedrijf u het rekeningnummer wenst te wijzigen
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Voornaam Achternaam

xxxx.xxx.xxx xxxx.xxx.xxx

Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam

Online module van Constructiv 
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Online module van Constructiv 

4. U komt in het scherm met de gegevens van het bedrijf waarvoor u het

rekeningnummer kan ingeven/wijzigen: vul hier het rekeningnummer in en druk op

‘Bevestigen’
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Online module van Constructiv 

5. U heeft uw rekeningnummer succesvol ingegeven/gewijzigd!

XXXXX

XXXXX

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx


