
SMartBe denkt 
aan alles! 

Als kunstenaar of creatieve werkkracht werk je heel vaak op projectbasis. In tegenstelling tot 

‘gewone werknemers’ werk je soms in het buitenland of ben je soms burgerlijk aansprakelijk voor eventuele 

fouten of gebreken. Vaak werk je ook onbezoldigd of ben je tussendoor bezig met repetities of andere voorbe-

reidingen. Daarom bieden we een zo ruim mogelijk pakket verzekeringen aan die gelden voor al onze 

contracten (artistiek, niet-artistiek, KVR) en voor al onze entiteiten (Secretariaat voor Tijdelijke Werkkrachten, 

Verenigde Producties, Het Interimpaleis).

Onze verzekeringen dekken veel meer risico’s dan de wet oplegt:

     De verplichte verzekering arbeidsongevallen, op weg naar en van het werk: 

alle ongevallen tijdens de dagen dat je met een SMartBe-contract werkt.

     Een verzekering voor ongevallen in de privésfeer. Dit is een uitbreiding van de ar-

beidsongevallenverzekering die geldt vanaf de eerste dag dat je met een SMartBe-contract 

werkt tot één jaar na je laatste SMartBe-contract. Je bent dus ook gedekt tijdens voorberei-

dingen, repetities, rustdagen van een tournee, enz.

     Business Mobility voor opdrachten in het buitenland. Een reisbijstandsverzekering 

voor professionele opdrachten. Medische kosten, overlijden, grote vertragingen, annulering 

van de reis, diefstal of verlies van je bagage… zijn allemaal verzekerd.

     Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een rechtsbijstandsverze-

kering. Als je schade berokkent aan personen en goederen tijdens de uitvoering van een 

SMartBe-contract kan je hierop terugvallen.
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Laurent werkt backstage voor verschillende theaters 
en concertzalen. Hij houdt zich bezig met het opstellen 
van decors, muziekinstrumenten en alles wat zich achter 
en rond het podium afspeelt. 

“Zoals vaak waren we weer eens gehaast. We moesten 
het decor afbreken en snel in een vrachtwagen laden. 
Toen ik bezig was met een hoop metalen buizen te her-
schikken ging in enkele seconden de hele stapel aan 
het schuiven. Mijn middenvinger raakte geplet. De pijn 
viel nog mee, maar de huid was gescheurd en ik kon 
verschillende dagen niet werken.” 

In het geval van Laurent heeft de verze-
kering de consultatie bij de dokter, de 
apotheekuitgaven en twee dagen werk-
onbekwaamheid vergoed.

	De wettelijk verplichte arbeidsongevallen-
verzekering komt tussenbeide als je die dag een 
contract hebt. De basisvoorwaarde is dat er een 
lichamelijk letsel moet zijn. Verder moet het om een 
onverwachte gebeurtenis gaan die plaats vond 
tijdens de uitvoering van het werk of het traject naar 
of van het werk.

[  O P G E L E T:  D I T  Z I J N  S L E C H T S  V O O R B E E L D E N ,  E L K  D O S S I E R  W O R D T  A F Z O N D E R L I J K  B E O O R D E E L D  D O O R  D E  V E R Z E K E R A A R .  ]

Isabelle is grafiste. Zoals veel andere SMartBe-leden 
heeft ze na haar werkdag nog een druk sociaal leven. 
Zo was ze op een vrijdagavond bij een aantal vrienden 
langsgegaan voor een vernissage. 

“Toen ik iets na middernacht naar huis ging, ben ik uitge-
gleden op de trap. Eerst dacht ik dat er niets ernstigs aan 
de hand was, een paar blauwe plekken op mijn billen en 
een gescheurde panty. Maar de volgende dag merkte 
ik dat ik moeite had om te stappen, zitten, liggen,… De 
maandag daarna zei de dokter dat ik moest rusten.” 

Isabelle kreeg alle medische uitgaven 
terugbetaald alsof dit ongeval tijdens de 
werkuren zou zijn gebeurd. 

	Aangezien veel kunstenaars en creatieve  
werkkrachten vaak zonder contract actief zijn (repeti-
ties, voorbereidingen…), heeft SMartBe de verplichte 
arbeidsongevallenverzekering uitgebreid naar de pri-
vésfeer. Op deze manier ben je ook in het gewone 
leven altijd verzekerd.

Ongeval in  
de privésfeer

Werk-  
ongevallen
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[  O P G E L E T:  D I T  Z I J N  S L E C H T S  V O O R B E E L D E N ,  E L K  D O S S I E R  W O R D T  A F Z O N D E R L I J K  B E O O R D E E L D  D O O R  D E  V E R Z E K E R A A R .  ]

Bernard is cameraman. Voor een televisieprogramma 
moest hij naar Mauritius.  

“Een deel van mijn opnameapparatuur had ik bij ver-
schillende bedrijven gehuurd en een ander deel had ik 
geleend. Toen ik op het vliegtuig aan het wachten was, 
zijn dieven ermee op de loop gegaan. Daar stond ik, 
alleen in de luchthaven en beroofd van mijn kostbaar 
materiaal!” 

De opnameapparatuur van Bernard 
wordt beschouwd als bagage. De Busi-
ness Mobility verzekering betaalt maxi-
maal 7500€ terug, met een plafond van 
3000€ per gestolen voorwerp. Hij moest 
enkel de franchise van 125€ zelf betalen.

	Business Mobility is een reisbijstandsverzeke-
ring voor professionele opdrachten in het buitenland. 
Deze bestaat uit twee luiken: een verzekering tegen 
diefstal, annulatie,… en bijstand in geval van nood 
(ziekte, overlijden, diefstal,…). 

Business 
Mobility

Burgerlijke  
aansprakelijkheid
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Assistentie nodig? 
Contacteer Business Mobility 
24/24 en 7/7 
Telefoon +32 2 552 53 95 
Ons referentienummer:  
730 258 859. 
OPGELET: Vergeet niet ook 
SMartBe te contacteren!

Josefien maakt decors en installaties. Onlangs was ze 
een decor aan het inladen in een SMartBe-busje voor 
een performance die in Parijs zou doorgaan. 

“Het was nog vroeg en ik was duidelijk nog niet goed 
wakker. Ik was bezig grote panelen naar buiten te dragen 
tot de wind plots vat kreeg op een plank. Voor ik het 
goed en wel doorhad, lag het uithangbord van de apo-
theek naast mijn atelier in scherven op de grond! Veel tijd 
om mij zorgen te maken had ik niet want ik moest ver-
trekken. Ik heb dan maar alles opgeruimd en een briefje 
achtergelaten.” 

Josefien kreeg een factuur van de apo-
theek en de verzekering heeft alles zon-
der morren vergoed. 

	Voor materiële schade vergoedt de verze-
kering tot 250.000€ en voor lichamelijke schade is 
dat zelfs 2.500.000€. Als je een risicoberoep (hoog-
tewerker, vuurspuwer, circusartiest,…) beoefent, kost 
dit niets extra maar je moet dit wel op voorhand laten 
weten. Deze verzekering dekt ook eventuele schade 
door fabricagefouten en omvat ook een rechtsbij-
standsverzekering.



Praktisch

Je moet ons zo snel mogelijk en zeker binnen de 
acht dagen op de hoogte brengen. Anders loop je het  
risico dat de verzekeraar het dossier weigert.  

 +32 2 542 10 80
 + 32 2 420 52 93
@ smart@smartbe.be
	Emile Féronstraat 70, 1060 Brussel 

Welke informatie hebben we nodig?

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: M

ar
c 

M
ou

ra
, S

M
ar

tB
e 

Em
ile

 F
ér

on
st

ra
at

 7
0 

in
 1

06
0 

B
ru

ss
el

. ©
 Il

lu
st

ra
tie

s 
va

n 
de

 h
an

d 
va

n 
A

lic
e 

B
ou

illa
rd

.

Noodnummers

100  Ambulance/brandweer 

101  Politie

112  Algemeen Europees noodnummer 

 Naam en adres van alle betrokkenen. 

 Een beschrijving van het ongeval. Het is  
belangrijk zo volledig mogelijk te zijn. Vermeld 
zeker datum en uur, de plaats (adres), de om-
standigheden, de naam en contactgegevens 
van eventuele getuigen of betrokkenen en of je 
de prestatie moest stopzetten. 

 De naam, het adres en het aansluitingsnum-
mer van je ziekenfonds. 

 Naam en adres van de behandelende genees-
heer. 

 Beschrijf eventuele verwondingen en kwetsu-
ren. 

 Beschrijf eventuele schade en voeg een scha-
declaim van de benadeelde derde toe. 

 Alle documenten: ziekenhuis, arts, apotheek…

Hoeveel kost dit allemaal?

Als je via SMartBe werkt, heb je automatisch recht op 
deze verzekeringen. Doordat we duizenden leden verze-
keren kunnen we gunstige tarieven afdwingen.
Om te weten hoeveel jij daarvoor betaalt, moet je je 
loonbrieven bekijken of onze loonsimulator gebruiken. 
De loonsimulator vind je in SMartTools als je een nieuwe 
prestatie ingeeft. Daar zie je de prijs voor de verplichte 
wetsverzekering (arbeidsongevallen, uitgebreid tot het 
privéleven en Business Mobility) en de burgerlijke aan-
sprakelijkheidsverzekering.
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