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WAT IS DE DPA-JBOX?

De DPA-Jbox is een applicatie, die griffies gebruiken om afschriften van vonnissen
naar de betrokken advocaten te versturen.
Verzendingen via dit kanaal hebben dezelfde waarde als een aangetekende
zending en de advocaten ontvangen ze in een beveiligde omgeving binnen het
DPA-platform.
Advocaten van hun kant kunnen een bericht van de griffie beantwoorden of
nieuwe berichten versturen.

WAT HEBT U DAARVOOR NODIG?
•

uw advocatenkaart

•

een kaartlezer
Om in te loggen op het DPA-platform kunnen de meeste kaartlezers
(ook PINPAD-kaartlezers met digits) gebruikt worden

•

een pc met internetconnectie

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. De advocaat die de algemene voorwaarden heeft aanvaard
en de DPA-Jbox heeft geactiveerd, zal het bericht terugvinden in de bestaande
DPA-applicatie (DPA-Jbox). Voor het ontvangen van zendingen zullen geen kosten
aangerekend worden. Advocaten kunnen de berichten ook beantwoorden en zelf
berichten en documenten verzenden. Dat kost 1,00 Euro.

WAAR VIND IK DE DPA-JBOX?

A.

Log-in op het DPA-platform: https://secure.dp-a.be/rcas.

B. Klik in de menubalk op ‘Instellingen’ om naar de de profielpagina van uw
DPA-account te gaan.

C. Op de profielpagina van uw DPA-account, klik links beneden in het menu op
‘Mijn applicaties’ en selecteer ‘DPA-JBox’.

Let op: 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 DPA-Jbox te aanvaarden, zodat de applicatie geactiveerd kan worden.
U vindt de algemene voorwaarden van de DPA-Jbox onder de knop
‘Mijn Gebruiksvoorwaarden’.

OVERZICHT DPA-JBOX

U ziet links de twee tabs “Ontvangen berichten” en “Verzonden berichten”
Rechts boven is de knop “nieuw bericht”

Om het volledige bericht te lezen, klikt u op het onderwerp van de boodschap.

Om een nieuw bericht te verzenden klikt u op ‘Nieuw bericht’.
Selecteer de ontvanger door in het veld ‘Versturen naar’ te klikken.

Het ‘adresboek’ wordt geopend. Vul (minimun) 2 letters in het zoekveld in.

Selecteer de gewenste ontvanger door het vakje vóór de naam aan te vinken.
U kan een of meerdere ontvangers toevoegen.

Klip onderaan op “Volgende”

Vul het onderwerp en de essentie van het bericht in. Voeg, indien gewenst, de
bijlagen toe. Selecteer aan wie moet worden gefactureerd en voeg indien nodig
het dossiernummer toe.

U kan via de DPA-Jbox ook bijlagen versturen: alle documentformats (dus niet
alleen pdf’s) die niet groter zijn dan 12 MB.
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 alleen documenten die via dit kanaal verzonden
worden ook terechtkomen in de daarvoor voorziene applicatie van de griffie.

HULP NODIG?
Neem contact op met de DPA-Service Desk
• Tel.: 02 307 70 30
• e-mail: support@dp-a.be
• www.dp-a.be
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