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 Via deze toepassing kan je dossiers strafrechtelijke verdediging 
voor een verkeersinbreuk voor een Belgische Politierechtbank zelf 
inbrengen. Onder bepaalde omstandigheden zal er onmiddellijk 
een opdracht aan de gekozen advocaat vertrekken, zonder 
tussenkomst van de binnendienst van Euromex.  

Om een web-aangifte te doen, klik je in het hoofdmenu van My 
Euromex op “schadedossiers” en “nieuwe aangifte”.  

 

Operational 
excellence 

Web-aangifte 
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Hier geef je de basisgegevens in: het polisnummer, de 
nummerplaat en de datum van de feiten, zoals vermeld op de 
dagvaarding. Als de overtreding werd begaan als voetganger of met 
een voertuig zonder nummerplaat (bijv. een fiets), klik je “dit is een 
risico zonder nummerplaat” aan.   

Het systeem controleert of het een polis in jouw portefeuille (*) is 
en of het gaat om een gedekte nummerplaat. Als alles OK is, 
ontvouwt het scherm zich verder. Vul alle verdere gegevens in.  

(*) Het is van het belang in te loggen met 

het juiste producentennummer. Voor aparte 
polissen Euromex met een E-nummer, voor 
inclusie met een Baloise-nummer. Als je 
verschillende producentennummers hebt, 
moet je altijd met het nummer gekoppeld 
aan de polis, inloggen.  



5 

        #Rechtsbijstand    @EuromexBE 

  

 

 

Bij “Communicatie” vermelden we automatisch het polisnummer en 
het in onze bestanden gekende e-mailadres. Je kan dit aanpassen.  

Standaard staat aangevinkt dat de verzekeringsnemer de gedaagde is. Als 
een andere verzekerde wordt gedaagd, kan je dat uitvinken en de naam 
van een andere verzekerde invullen.  
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Per aangeduide rechtbank worden een aantal advocaten voorgesteld 
waarvan we weten dat ze volledig correct in onze bestanden 
opgenomen zijn. Als één van deze advocaten wordt gekozen, bestaat 
de mogelijkheid dat de opdracht onmiddellijk wordt doorgestuurd. 

Vrije keuze betekent uiteraard dat er ook voor een andere advocaat 
kan gekozen worden. Klik dan op “Andere advocaat kiezen” en vul de 
contactgegevens in. In dit geval zal het dossier later afgeleid worden 
naar de binnendienst van Euromex (voor controle van de gegevens 
o.a. om achteraf correct te kunnen betalen).  
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Aan de rechterkant van het scherm moeten enkele vragen beantwoord worden.  
Valt de aangifte binnen de scope van de toepassing? Is er op de dagvaarding sprake van 
herhaling? Gaat het om één of meerdere van betichtingen, die mogelijk een uitsluiting in 
de polis zijn? De antwoorden staan standaard op rood. Je moet uitdrukkelijk positief 
antwoorden door te klikken op de knop zodat de antwoorden groen oplichten.  

Het systeem gebruikt deze gegevens om na te gaan of het volautomatisch proces kan 
doorgezet worden. 

Onderaan is er de mogelijkheid om documenten te uploaden. Belangrijk is om in ieder 
geval de dagvaarding te uploaden, zodat de advocaat meteen aan de slag kan. Aangiftes 
zonder een dagvaarding, vertrekken nooit volautomatisch naar de advocaat. Best dus te 
wachten tot je de dagvaarding hebt gekregen van de verzekerde, alvorens een web-
aangifte te doen.  

 



8 

        #Rechtsbijstand    @EuromexBE 

  

 

Alles ingevuld? Klik op  
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 Een laatste check. OK ? Klik op  
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Een dossier werd gecreëerd. Er is een automatische opdracht aan de advocaat 
vertrokken. Je krijgt hiervan een bevestiging per mail en je ontvangt een kopie van de 
opdrachtbrief aan de advocaat. 

Je kan naar het dossier door op de knop “open webconsultatie” te klikken.  

Je kan een nieuwe web-aangifte doen door op “een nieuwe aangifte starten” te 
klikken.  



Als er geen automatische opdracht aan de advocaat kan vertrekken, 
krijg je de melding dat het dossier werd doorgestuurd naar de 
binnendienst van Euromex. 

Het dossier is sowieso geopend en krijgt een dossiernummer. Je krijgt 
daarvan bevestiging via mail.  

De aangifte wordt prioritair onderzocht door een schadebeheerder van 
Euromex die je op de hoogte brengt van de verdere afwikkeling.  

 

Helpdesk 

Kan deze handleiding je niet helpen? Probleem? Suggestie?  
Mail naar ict@euromex.be.  
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