De DPA-Jbox - Beveiligd elektronisch communiceren
Steeds meer griffies bezorgen de afschriften van vonnissen digitaal in de DPA-Jbox van de
betrokken advocaten.
WELKE VOORDELEN HEEFT DE DPA-JBOX
•
•
•
•
•

de communicatie verloopt sneller maar vooral veel veiliger. De documenten worden via
een uiterst beveiligd en gesloten kanaal verzonden en worden ontvangen in een beveiligde
omgeving binnen het DPA-platform.
de communicatie heeft een wettelijke waarde; de communicatie is traceerbaar;
de verzonden documenten (alle formats tot 12MB) moeten niet langer gescand worden omdat
met elektronische documenten wordt gewerkt;
het verzenden en ontvangen gebeurt onafhankelijk van de locatie en is niet tijdgebonden;
het systeem werkt enkel met adressen van geauthentiseerde bronnen.
HOE KAN DE DPA-JBOX GEACTIVEERD WORDEN?
De gebruiker van de DPA-Jbox moet u in het bezit zijn
van een advocatenkaart.
Advocaten die de DPA-Jbox wensen te gebruiken,
moeten dit te kennen geven door op het DPA-platform de
algemene voorwaarden voor het gebruik van de DPAJbox te aanvaarden, zodat de applicatie geactiveerd
kan worden. De algemene voorwaarden vindt u onder
“Instellingen” > “Mijn Gebruiksvoorwaarden”.

De DPA-Jbox vindt u onder “Mijn applicaties” via “Instellingen” of via de DPA Box. Administratieve
medewerkers krijgen in een latere fase toegang tot de DPA-Jbox.
HOE WERKT DE DPA-JBOX PRECIES?
1. De (gerechtelijke) instantie verstuurt een bericht (met de juridische waarde van een
aangetekende zending) naar de DPA-Jbox van de advocaat.
2. De advocaat ontvangt een mail met de melding dat er een zending is binnengekomen (een
notificatie).
3. De advocaat meldt zich aan op het DPA-platform met zijn advocatenkaart en kan het bericht
openen. Voor het ontvangen van zendingen van de griffies zullen geen kosten aangerekend
worden. Advocaten kunnen die berichten ook beantwoorden of zelf berichten en documenten
verzenden. Daarvoor wordt 1,00 euro aangerekend.
OPGELET: de DPA-Jbox mag niet gebruikt worden om verzoekschriften, conclusies en stukken
naar de griffie te versturen. Dit moet nog steeds via DPA-Deposit gebeuren omdat ze alleen op die
wijze terechtkomen in de daarvoor voorziene applicatie van de griffie.
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