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Dé gemeenschappelijke voorziening
in de justitiële ketens

Een Centraal Digitaal Depot:
digitaal opslaan van dossiers
van ketenpartners voor een
wettig en overtuigend bewijs

“Met het CDD biedt de Justitiële Informatiedienst een voorziening
voor de opslag en het door de tijd heen duurzaam bewaren en
uitwisselen van digitale bestanden. Een voorziening die bestaat
uit een stelsel aan services die in hun onderlinge samenhang door
ketenpartners kunnen worden gebruikt.
In de keten wordt het aan elkaar beschikbaar stellen van (formele)
stukken een essentieel onderdeel van het versterken van de prestaties. Versnellen van de verwerking, op meerdere locaties gelijktijdig kunnen gebruiken en tijd en plaats onafhankelijk werken
worden ermee mogelijk.”
Johan Wiltvank,
Algemeen directeur Justitiële Informatiedienst

Inleiding

Wat is het CDD?
Het Centraal Digitaal Depot (CDD) is
dé gemeenschappelijke voorziening
voor de archivering en uitwisseling
van digitale documenten. Met het CDD
beschikt de Justitiële Informatiedienst
(Justid) over een gemeenschappelijke
voorziening voor de archivering van
digitale bestanden in de justitiële ketens,
die voldoet aan de geldende wet- en
regelgeving.
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Voor wie is het CDD?
Het CDD is in principe bedoeld voor alle
organisaties binnen het domein van
Veiligheid en Justitie. Het CDD levert
een bijdrage aan de inrichting en optimalisatie van het digitaal werken in de
justitiële ketens. Hoe meer justitiële
ketenpartners aangesloten zijn op het
CDD, hoe sneller, gemakkelijker en completer de uitwisseling van informatie
tussen de partners.

Partijen die aangesloten zijn op het
CDD:
• Dienst Justitiële Inrichtingen
• Politie, eenheid Den Haag
• Immigratie- en Naturalisatiedienst
• Centraal Orgaan opvang asielzoekers
• Dienst Terugkeer en Vertrek
Daarnaast is de Justitiële Informatiedienst volop bezig met de aansluiting
van andere ketenpartners, zoals de natio
nale politie, het openbaar ministerie en
de rechtspraak. De minister van Veiligheid en Justitie, heeft in een brief aan
de Tweede Kamer aangegeven dat vanaf
2016 processtukken in de strafrechts
keten digitaal beschikbaar gesteld
moeten worden.

Digitaliseringsdienst - Scanstraat
De scanstraat biedt klanten de mogelijkheid om
grote hoeveelheden papieren archiefobjecten via
geavanceerde scanners om te zetten naar digitale
objecten. De scanstraat beschikt over scanners om
onder meer losbladige objecten in zijn originele
vorm te digitaliseren. Daarna worden de digitale
objecten opgenomen in het CDD. Ook is het
mogelijk dat de gedigitaliseerde documenten
eerst het werkproces doorlopen.

Centraal Digitaal Depot
Voorwoord
Inleiding
Uitwisselen, bewaren, bewijzen
Sneller, beter, goedkoper
Digitale duurzaamheid
Ketenpartners aan het woord
De Justitiële Informatiedienst

>
>
>
>
>
>
>

Wat doet het CDD?
Met het uitwisselen van documenten
wordt het delen van verwijzingen naar
een authentiek, integer, betrouwbaar
en bruikbaar informatieobject bedoeld.
De Justitiële Informatiedienst neemt de
rol van coördinator voor het uitwisselen
van deze verwijzingen op zich. Op deze
manier wordt het document eenmalig
opgeslagen en meervoudig gebruikt.
De Justitiële Informatiedienst wil de
ketenpartners ontzorgen door een effi
ciënte logistiek in te regelen. De werkprocessen van verschillende ketenpartners
moeten zo op elkaar afgestemd zijn, dat
de documenten aan de volgende partij
in de keten overgedragen worden.
Voor het aansluiten op het CDD heeft de
Justitiële Informatiedienst een standaard
procedure ontwikkeld. Het traject start
met de fase van het vooronderzoek.
Hierin wordt de haalbaarheid onder-

zocht door de huidige situatie te spie
gelen aan de mogelijke toekomstige
situatie waarin de gedigitaliseerde/
digitaal overgedragen documenten in
het CDD opgeslagen zijn.
Verduidelijking
In de vreemdelingenketen worden documenten uitgewisseld om bijvoorbeeld
de processen van asielaanvraag en uitzetting zo efficiënt mogelijk en binnen
gestelde termijnen te kunnen afronden.
Daartoe stellen ketenpartners elkaar
ervan op de hoogte dat een benodigd
document beschikbaar is in het CDD.
De geautoriseerde ketenpartner kan het
document ophalen en gaan gebruiken
voor zijn deel in het proces. Bij het ophalen van het document worden metadata van de ‘ontvangende partij’ aan
het document toegekend zoals de datum
van ontvangst, de naam van de organi
satie en het proces.

Uitwisselen, bewaren, bewijzen

Substitutie: Na het digitaliseren is het digitale
document het origineel, het oorspronkelijke
papieren exemplaar kan vernietigd worden.
Dit digitale document is wettelijk gezien het
origineel.
Digitaliseren: Het vervaardigen van een digitale
reproductie van een fysiek informatieobject met
behulp van voor scanning ontwikkelde hard- en
software.
Born digital: Originele documenten die digitaal
zijn opgesteld.
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Het CDD is de gemeenschappelijke
voorziening voor de opslag en uitwis
seling van digitale documenten en
dossiers die voldoet aan de geldende
wet- en regelgeving. Daarbij is substitutie
van kracht: een wettelijk geregelde
werkwijze om papieren stukken om te
zetten in digitale stukken met behoud
van bewijskracht. Iedere ketenpartner
beheert zelf zijn eigen archief in het
CDD en bepaalt ook zelf wie welke
informatie mag inzien.
Een voorbeeld hiervan is de INDIGO/CDDintegratie van de primaire processen van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Relevante informatie wordt ge
creëerd in het primaire processysteem
van de IND (INDIGO) en opgenomen in
het CDD. Voor hergebruik door een

a ndere ketenpartner (bijvoorbeeld
Dienst Terugkeer en Vertrek) stelt de
IND met behulp van het CDD die
documenten beschikbaar.
Documenten en dossiers worden eenmalig centraal digitaal opgeslagen,
waardoor het mogelijk is informatie uit
te wisselen en veelvuldig te gebruiken.
Rechtsgeldigheid, vertaald in kwaliteits
eisen als authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en duurzame toegankelijkheid is hierbij onveranderd de basis.

De sleutelwoorden:
Uitwisselen
Bewaren
Bewijzen

Sneller, beter, goedkoper

Jan Smit, Senior functioneel
beheerder Justitiële Informatiedienst:
“Mijn taak is samen met de klant de
werkprocessen te analyseren. Dat leidt
niet alleen voor de klant tot optimaal
gebruik van het CDD maar zorgt ook
voor de verdere ontwikkeling van het
CDD, zodat er met elke volgende versie een nog
beter product ontstaat.”
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Door met elektronische documenten te
werken die aan dezelfde wettelijke eisen
voldoen als papieren dossiers, kunnen
alle processen sneller, beter en goedkoper uitgevoerd worden. Het uitwisselen
van documenten hoeft niet langer via
‘papieren kopieën’ die worden vervoerd
met een busje of verstuurd met de post.
Daarnaast levert het CDD kosten
besparing op de papieren archiefopslag
op. Regie op de uitwisseling van de
documenten maakt ketenprestaties nog
inzichtelijker.

Ketenpartners kunnen met het CDD ook
tijd en plaats onafhankelijk werken met
formele (proces)stukken.

De Justitiële Informatiedienst
levert de volgende diensten

>

De voordelen van het CDD

>

Alfred Stern, Productspecialist
Justitiële Informatiedienst:
“Als productspecialist bewaak ik de
archivistische concepten en principes,
zodat informatieobjecten nu en in de
toekomst authentiek, integer, betrouwbaar en toegankelijk zijn en blijven.”

Centraal Digitaal Depot
Voorwoord
Inleiding
Uitwisselen, bewaren, bewijzen
Sneller, beter, goedkoper
Digitale duurzaamheid
Ketenpartners aan het woord
De Justitiële Informatiedienst

>
>
>
>
>
>
>

De Justitiële Informatiedienst
levert de volgende diensten:

De voordelen
van het CDD:

De Justitiële Informatiedienst stelt
zich ten doel de ketenpartners op een
efficiënte manier te verbinden. Vanuit
de wetenschap dat het eindproduct van
de ene ketenpartner het startproduct
voor de volgende ketenpartner is,
levert de Justitiële Informatiedienst
de volgende diensten:
- Digitalisering onder substitutie
- Depot in een digitale archiefomgeving
met geautomatiseerde beheers
handelingen voor onder andere
selectie en beschikbaarstelling
- Trainingen archivistisch en
functioneel beheer CDD

- De inhoud van het document blijft
volledig en ongewijzigd: integer,
authentiek, toegankelijk en
betrouwbaar
- De gegevens zijn voor de organisatie
24 uur per dag, 7 dagen per week en
op meerdere plaatsen beschikbaar
- Deze elektronische documenten
hebben dezelfde juridische bewijskracht als de papieren exemplaren
(substitutie)
- Eenmalig opgeslagen documenten
kunnen door partners worden her
gebruikt: sneller en goedkoper
- Binnen de toegekende autorisaties
worden alle documenten gelogd en
beheerd: versterking van de veiligheid
van gegevens

Digitale duurzaamheid

Douwe Huisman, Adviseur digitale
duurzaamheid Justitiële Informatiedienst: “Als adviseur digitale duurzaamheid breng ik de juridische kaders
in kaart waarbinnen archiefobjecten
worden opgesteld en bewaard. Dit is
nodig om de archiefobjecten gedurende
hun ‘leven’ te kunnen begrijpen en te achterhalen
wie ze opgesteld heeft.
Na het ‘leven’ bij de overheidsorganisatie moet
een onderzoeker of naar bewijszoekende burger
dit ook nog kunnen als de archiefobjecten naar
een openbaar archief zijn overgebracht.”
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Bij duurzaamheid wordt eerst gedacht
aan zorg voor onze omgeving. In de
betekenis van digitaal werken wil het
zeggen dat een document niet verandert;
het oorspronkelijk document dat is
ondertekend, blijft door de tijd heen
onveranderd. Duurzaamheid wordt
bevorderd door gebruik te maken van
duurzame bestandsformaten zoals
PDF/A.
Digitaal duurzame documenten ontstaan
door documenten in een duurzaam
bestandsformaat op te slaan. Een voorbeeld van een duurzaam bestandsformaat
is PDF/A. Dit betreft zowel gescande als
born digital documenten. De Justitiële

Informatiedienst adviseert de keten
partners over het gebruik van bestandsformaten. Door deze algemeen gebruikte
bestandsformaten kunnen keten
partners documenten eenvoudig met
elkaar uitwisselen.
Bij intelligent scannen wordt ook gebruik
gemaakt van PDF/A. Het intelligent
scannen houdt in dat de scanner scant
wat hij in het document ziet. Kleur,
grijswaarden of zwart-wit. Er hoeft niet
meer voor een van deze vormen gekozen
te worden. Het resultaat is een document
dat minder ruimte in beslag neemt en
gemakkelijker is uit te wisselen.

Aansluiting van ketenpartners op het CDD heeft voordelen voor de gehele keten.
De gegevens zijn voor de organisatie 24 uur per dag, 7 dagen per week en op
meerdere plaatsen beschikbaar. Deze elektronische documenten hebben dezelfde
juridische bewijskracht als de papieren exemplaren (substitutie).

Ketenpartners aan het woord

Kees Keuzenkamp,
plv. directeur Directie Regie Vreemdelingenketen:

“Het CDD biedt real-time ondersteuning aan
het primaire proces van de vreemdelingenketen.”

>

Peter Maes,
plv. directeur Directie Dienstverlenen:

“Het archief is gemakkelijk benaderbaar.
Op welke plek je ook werkt, je hebt de stukken
en informatie direct beschikbaar.”

Centraal Digitaal Depot
Voorwoord
Inleiding
Uitwisselen, bewaren, bewijzen
Sneller, beter, goedkoper
Digitale duurzaamheid
Ketenpartners aan het woord
De Justitiële Informatiedienst

>
>
>
>
>
>
>

>

Kees Keuzenkamp, plv. directeur Directie Regie Vreemdelingenketen:

“Het CDD biedt real-time ondersteuning
aan het primaire proces
van de vreemdelingenketen.”

“

Met de Justitiële Informatiedienst en de partners van de vreemdelingenketen
hebben we afgesproken dat het CDD, in combinatie met onder andere de
Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) zorgt voor gedigitaliseerde informatieuitwisseling tussen de ketenparters.
Informatie fysiek op papier uitwisselen kost tijd en soms zijn documenten niet
meer terug te vinden. Door de inzet van het CDD, waarmee snel informatie van de
ene organisatie naar de andere organisatie gaat, bestaat volstrekte zekerheid over
de status van de documenten die worden uitgewisseld. Er worden alleen maar
documenten uitgewisseld waarvan de verstrekkende partij heeft aangegeven dat het
definitieve documenten zijn waardoor de volgende partij daarop kan vertrouwen.
Daarmee heb je meer snelheid en zekerheid gecreëerd in informatie-uitwisseling
tussen de partijen in de vreemdelingenketen.
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Het CDD is in eerste instantie ontwikkeld als een archiefvoorziening. Het heeft zich
nu ontwikkeld naar een dynamische uitwisselingsvoorziening. Het CDD biedt realtime ondersteuning aan het primaire proces van de vreemdelingenketen: 24 uur
per dag, 7 dagen per week. Deze doorontwikkeling betekent uiteraard ook het
nodige voor de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst. De komende
tijd zal dus intensief met de ketenpartners samengewerkt moeten worden om dit
verder te finaliseren.”

X sluit venster

Peter Maes, plv. directeur Directie Dienstverlenen:

“Het archief is gemakkelijk benaderbaar.
Op welke plek je ook werkt, je hebt de stukken
en informatie direct beschikbaar.”

“

De IND is een van de eerste ketenpartners die met het CDD is gaan werken.
In 2008 kwamen we in gesprek met Justitiële Informatiedienst die een voor
ons passende oplossing bood ten aanzien van onze digitale documentopslag.
In 2009 zijn we begonnen met het onderbrengen van onze documenten in het CDD.
Het begon met een proef, waarin de Justitiële Informatiedienst een scanstraat heeft
ingericht en er in eerste instantie nog niet onder substitutie werd gescand en ge
archiveerd.
Vanaf eind 2014 gebeurt het scannen onder substitutie. Het is belangrijk dat je als
leverancier je eigen aanlevering en de kwaliteit van wat je bij het CDD archiveert
goed bewaakt. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
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In de toekomst zullen we steeds minder gedigitaliseerde documenten hebben en
steeds meer gearchiveerde gegevens. Vanuit de IND gebruiken we deze gegevens,
zodat onze klant (burger en vreemdeling) zo min mogelijk administratieve lasten
heeft. In ons beeld komen al deze gegevens samen in het CDD.
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We zien de voordelen in ons eigen bedrijfsproces en meer nog in ketenverband.
Door het delen van de documenten, en straks ook de gegevens, kan in ketenverband
met dezelfde informatie worden gewerkt. Zo worden overdrachtsmomenten beperkt,
is er tijdwinst en ontstaan er minder fouten. Door onder andere dit soort voordelen
en het gemak wat het CDD ons biedt, gebruiken wij het CDD.”

X sluit venster

De Justitiële Informatiedienst
Het toegankelijk maken van een integer en
integraal persoonsbeeld is de primaire taak
van de Justitiële Informatiedienst. De Justitiële
Informatiedienst ondersteunt de partners in de
justitiële ketens daarbij op meerdere manieren:
• Het opbouwen en ontsluiten van de
persoonsinformatie gedurende het traject
door de keten
• Het ontsluiten van informatie over zaken,
dossiers en feiten ten behoeve van het
primaire proces van de ketenpartners
• Het tot stand brengen van elektronische informatie-uitwisselingen tussen ketenpartners
• Het archiveren en beschikbaar stellen van
digitale documenten en dossiers van ketenpartners
Ook geeft de Justitiële Informatiedienst namens
de minister van Veiligheid en Justitie de strafrechtsketennummers (SKN’s) van verdachten

uit en vervult de Justitiële Informatiedienst de
rol van Matching Autoriteit. De Justitiële Informatiedienst beheert en onderhoudt belangrijke
ketenvoorzieningen als de Strafrechtsketen
databank (SKDB), het Justitieel documentatiesysteem (JDS), het Informatieportaal Justitiabelen
(Injus), het Generiek Casus Ondersteunend Systeem (GCOS), het Elektronisch Berichtenverkeer
(EBV) en het Centraal Digitaal Depot (CDD).
Door de dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst kunnen professionals in verschillende
organisaties beschikken over correcte en volle
dige informatie, zodat zij de juiste beslissingen
kunnen nemen in hun werk. Hiermee dragen
deze voorzieningen bij aan zowel het functioneren
van het primaire proces van een ketenpartner
als aan het functioneren van de justitiële ketens.
Dit maakt de rechtspleging effectiever en
efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een
veilige en rechtvaardige samenleving.

Meer informatie
Voor meer informatie over
onze producten en diensten
kunt u contact opnemen met
de Justitiële Informatiedienst.
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