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Persbericht
Digitalisering Justitie:
grote stap voorwaarts dankzij DPA
Een moderne, efficiënte advocatuur komt ook ten goede aan de burger
Brussel/Vilvoorde, 6 juni 2017 - De Belgische advocatuur lanceert vandaag het DPA (DPA staat
voor Digital Platform for Attorneys). Hiermee kunnen advocaten op een betrouwbare manier
elektronisch conclusies neerleggen bij de rechtbank, documenten opladen, vertrouwelijk communiceren met griffies, collega’s én cliënten. De advocaat krijgt toegang tot het platform dankzij een
elektronische advocatenkaart die zijn identiteit en zijn status van actieve advocaat garandeert.
Jean-Pierre Buyle, voorzitter van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
(AVOCATS.BE) onderstreept: “Overhaast werken om nog net voor sluitingstijd conclusies en
stukken op de rechtbank neer te leggen of uren in de file staan op weg naar de rechtbank zijn
vanaf nu verleden tijd.”
De lancering van het DPA komt er precies één jaar na de ondertekening van een protocol tussen
minister van Justitie Geens en de juridische beroepen om samen te werken bij de informatisering
van Justitie. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) heeft hiervoor een samenwerking aangegaan met
de Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE) om een aantal applicaties
die zij zelf het meest nodig hebben samen te moderniseren. Andere zullen volgen.
”We stappen nu eindelijk de 21ste eeuw in en dat is geen moment te vroeg: de advocatuur moet
even modern werken als andere sectoren. Als wij efficiënter kunnen werken, komt dat ook ten
goede aan de dienstverlening van ons cliënteel,” zegt Dominique Matthys, voorzitter van de OVB.
Minister van Justitie Koen Geens: “Deze lancering betekent opnieuw een sprong naar het recht
van de toekomst. In een digitale wereld kan de digitalisering van Justitie niet achterblijven. De
advocaten zullen nu steeds meer digitaal kunnen werken en communiceren. Ondertussen werkt
Justitie verder aan de digitalisering van de rechtbanken. Ik ben bijzonder trots dat door een
optimale samenwerking de Ordes van advocaten en de FOD Justitie dat ambitieuze project
mogelijk maakten.”
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DPA: het neusje van de zalm
DPA is het nieuw centraal communicatieplatform voor de advocaat. Alle advocaten - ongeacht hun
nationaliteit - die in België hun beroep uitoefenen, worden daarop aangesloten. Het laat advocaten
toe op een beveiligde en geautomatiseerde manier te communiceren met collega’s, cliënten en
rechtbanken. Hierbij beschikt de advocaat steeds over de laatste adresgegevens van zijn collega’s
en rechtbanken.
Minister Geens zette tijdens zijn mandaat in op informatisering. Een heel belangrijke toepassing
was E-deposit, dat toeliet besluiten en stukken neer te leggen op digitale wijze. Door het DPA met
de dienst DPA-deposit te koppelen aan de diensten van Justitie, ontstaan heel wat interessante
toepassingen, waarbij DPA nog een stap verder gaat.
Waar advocaten via E-deposit (zonder hun status te controleren) enkel bij de rechtbanken die al
verbonden waren met E-deposit, digitaal conclusies en stukken konden neerleggen, kunnen ze
dat nu via DPA-deposit bij álle hoven en rechtbanken doen, met inbegrip van die rechtbanken die
een andere technologie gebruiken dan E-deposit (bvb omdat ze niet onder de bevoegdheid van
de minister van Justitie vallen). En niet enkel conclusies of stukken, maar alle soorten documenten,
naar alle partijen. Een aangetekende brief naar een cliënt? Een fax naar een confrater? Het kan nu
allemaal via het DPA-deposit kanaal van het DPA. DPA maakt de technische vertaalslag, zodat de
advocaat zich van de technische complexiteit van de verschillende systemen niets moet aantrekken.
Voor de niet-digitale communicatie (een bestemmeling die nog niet digitaal verbonden is zoals
bv. een arbeidsrechtbank) sloten de twee Ordes een overeenkomst af met Unified Post: dat zorgt
ervoor dat de brief vertrekkend vanuit het DPA afgedrukt en onder omslag wordt gedaan en gefrankeerd op de bus gaat. De advocaat gebruikt één kanaal op eenvoudige en uniforme wijze: hij
werkt via het DPA. Hij moet voor die ‘klassieke’ wijze van verzending per post niets extra’s doen.
Via DPA-deposit worden documenten niet enkel verzonden, maar ook, indien de advocaat dat
wenst, voor hem gedurende minimaal twee jaar bewaard in een centrale documentendatabank, de
DPA-box. De servers zijn beveiligd volgens de huidige moderne standaarden en bevinden zich in
België. De advocaat kan zijn DPA-box altijd raadplegen.
In een latere fase wordt in nauwe samenwerking met Justitie gewerkt aan de uitbreiding van diensten
van het DPA, waaronder de elektronische betaling en de ontvangst van vonnissen en arresten, de
communicatie met gerechtsdeurwaarders en notarissen, met gevangenissen, edm.
Aanmelden via advocatenkaart biedt garanties
Advocaten kunnen zich op het DPA enkel aanmelden via de digitale advocatenkaart. De gegevens
in de chip op de kaart garanderen dat de advocaat actief is en bijvoorbeeld niet geschrapt is van
het tableau of geschorst is. De baliesecretariaten staan in voor de verdeling en opvolging hiervan.
De advocaten kunnen met hun vragen i.v.m. het DPA – in hun eigen taal - terecht bij de gemeenschappelijke service desk.
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DPA-deposit biedt meer bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten,
rechtbanken en cliënten, waardoor de privacy van de burgers en de bedrijven optimaal wordt verzekerd.
Uitgetest
“De lancering van het DPA is een mijlpaal in de broodnodige digitalisering en professionalisering
van ons beroep. Na jaren van bloed, zweet en (budgettaire) tranen, is de ontsluiting van de authentieke bron met live en up-to-date gegevens van alle Belgische advocaten een feit. DPA zal hopelijk
een katalysator blijken te zijn om te komen tot een volledig digitale procesvoering en – ook voor de
andere stakeholders – een stimulans om blijvende inspanningen te leveren.”
Michiel Roets, advocaat balie Turnhout en lid van de OVB-commissie IT.

“Elektronische neerlegging van conclusies en stukken wordt met DPA-Deposit erg eenvoudig. Een winwin voor alle betrokken partijen, die tijd en kosten kunnen besparen. Paperless Justitie komt in zicht.”
Benoît Beele, advocaat balie Kortrijk en lid van de OVB-commissie IT

“Met het protocol van 22 juni 2016 heeft minister Geens het startschot gegeven voor wat meteen ook
het eerste en meest uitdagende gemeenschappelijke project is geworden van OVB/AVOCATS.BE enerzijds en FOD Justitie anderzijds. Digital Platform Attorneys bewijst dat samenwerken tussen OVB/
DIPLAD en AVOCATS.BE mooie resultaten kan opleveren.”
Dirk Laurijssen, projectmanager DPA-deposit
Kostprijs?
Het zijn de twee Ordes die het project financieren (meer dan € 1,5 miljoen). Voor het gebruik
van het platform wordt aan de advocaten een gebruiksvergoeding gevraagd. De efficiëntieverbetering voor de advocaat in zijn dagelijkse praktijk compenseert ruimschoots de vergoeding. Die
transactievergoedingen maken het mogelijk om de investering van de Ordes in het DPA-project
terug te betalen. Documenten ontvangen op het platform is gratis.
Betrokken firma’s
Voor OVB volgde Diplad cvba (diplad.be), de IT-dochterorganisatie van de OVB, het project inhoudelijk op en leidde alles in goede banen. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux
francophones et germanophone vertrouwden de uitwerking van het DPA toe aan Axi.
Unified Post staat in voor de verzending van de niet-digitale communicatie.
De advocatenkaart werd ontwikkeld door Zetes, die ook de Belgische elektronische identiteitskaart
uitgeeft.
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Advocatensoftware
te koppelen aan bestaande advocatensoftwarepakketten. Dat betekent nog meer tijdswinst en
nog efficiënter werken voor de advocaat. Vanuit de eigen software zal de advocaat DPA kunnen
aanspreken zodat de communicatie en facturatie automatisch verloopt.
Enkele cijfers
Advocatenkaart: kan aangevraagd worden sinds 10 april 2017. 6 000 advocaten hebben dat intussen
gedaan en meer dan 3 000 advocaten hebben hun kaart al laten activeren. n
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