Factsheet:

CDD+

Met het CDD+ beschikt JenV altijd over een duurzaam en toegankelijk digitaal archief. CDD betekent Centraal Digitaal Depot en de
‘plus’ duidt op de toegepaste expertise en overige bijbehorende
dienstverlening.

Wat is het?
Het CDD+ behoort tot de gemeenschappelijke documentdiensten
en richt zich op alle onderdelen binnen JenV. De archieffunctie is
het primaire doel, maar de dienst biedt daarnaast een basis voor
het delen van gegevens zoals dat al jaren in de migratieketen
gebeurt. Bij het opnemen van een archief in het depot moet
worden voldaan aan een reeks criteria en wettelijke richtlijnen,
die de kwaliteit, veiligheid en privacy waarborgen.
In het CDD+ worden persoons- en procesdossiers en onderdelen
van dossiers met bijbehorende metadata opgeslagen. Het gaat
hierbij niet alleen om digitale tekstdocumenten, maar bijvoorbeeld ook om multimediabestanden. Op het moment dat de
vernietigingstermijn is aangebroken, gaat er een signaal naar de
betreffende gebruiker. Archieven die permanent bewaard moeten
blijven, kunnen via een digikoppeling worden overgebracht naar
het e-depot van het Nationaal Archief.

Waarom CDD+?
Elke gebruiker binnen het CDD+ heeft zijn afgescheiden archief en
bepaalt zelf of, en zo ja, welke functionarissen van ketenpartners
toegang krijgen tot bepaalde documentsoorten. Dit gebeurt op
basis van autorisaties. Op deze manier hebben partijen binnen de
vreemdelingenketen zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Koninklijke Marechaussee (KMar), Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en
AVIM (de vreemdelingenpolitie) elkaar geautoriseerd voor
toegang tot bepaalde gegevens.
Voordelen
• Het CDD+ is gebaseerd op het principe ‘enkelvoudige opslag,
meervoudig gebruik’.
• De archieven worden duurzaam opgeslagen. Duurzaam
betekent hier: ook in de toekomst opvraagbaar, bruikbaar/
leesbaar en toegankelijk.
• Er is maar één waarheid: van documenten die in het CDD+ zijn
opgeslagen wordt de integriteit gewaarborgd; er worden geen
wijzigingen meer aangebracht. Zo levert de dienst ook een
bijdrage aan de verantwoordingsfunctie van de overheid.
• Archieven in het CDD+ blijven onder verantwoordelijkheid van
de betreffende gebruiker.
• Het CDD+ is veilig: het voldoet aan de geldende voorschriften
voor informatiebeveiliging.

Hoe werkt het?

Vragen?

De gebruiker wijst de personen binnen de organisatie aan die
toegang krijgen tot het betreffende archief in het CDD+.
Vervolgens zijn een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om aan
de slag te kunnen. In een autorisatiematrix kan tot op documentniveau worden vastgelegd wie toegang heeft tot welk document.
Binnen CDD+ worden alle handelingen gelogd. Zo kan -wanneer
nodig- worden getoond wie een bepaald dossier of document
geraadpleegd heeft.

Neem contact op met de Frontoffice van de Justitiële
Informatiedienst (Justid) als je gebruik wilt maken van CDD+ via
088 998 90 00. Voor algemene vragen over CDD+ kun je terecht
bij Alex Maas, domeinhouder Werkplek-, Applicatie- en
Documentdiensten bij DI&I via a.maas@minjenv.nl.

Goed om te weten:
• De gebruiker van het CDD+ is een organisatie, geen persoon.
• Bij gebrek aan expertise binnen de organisatie kan de Justid
Academy trainingen geven, bijvoorbeeld over de Archiefwet en
over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).
• Bij het opslaan van een document zijn ongeveer tien metadata
nodig. Kunstmatige intelligentie kan de ontbrekende metadata
toevoegen.
• CDD+ is géén documentmanagementsysteem.

Nancy, senior Gebiedsgebonden Politie / Vreemdelingen: ‘Ik gebruik CDD+ elke dag. Ik raadpleeg het e-depot eigenlijk bij elke
vreemdeling waar ik tijdens mijn dienst mee te maken krijg, omdat dit mij het meest volledige beeld van de vreemdeling geeft. Je
krijgt namelijk ook een overzicht van de informatie die de ketenpartners over de betreffende persoon hebben. Zo kan ik een betere
afweging maken bij het beoordelen van de maatregel die ik wil opleggen in het kader van de Vreemdelingenwetgeving.
Sterke punten zijn wat mij betreft de gebruiksvriendelijkheid, de snelheid, de overzichtelijkheid en de volledigheid. Er zijn twee
kleine verbeterpunten: we moeten veel stukken opslaan onder de categorie ‘overig ketendocument’, dus de categorieën zouden
nog verder verfijnd kunnen worden. En soms is niet alle beschikbare informatie up-to-date, wat lastig kan zijn als je gesprekspartner over info beschikt die nog niet in het e-depot is opgenomen.
CDD+ heeft toegevoegde waarde voor het werkproces, en het gebruik ervan motiveert mij om ook zelf informatie aan het e-depot
toe te voegen. We moeten als ketenpartners immers samenwerken en alle beschikbare informatie is dan van belang. Sommige
ketenpartners hebben hun weg in CDD+ nog niet gevonden, en dat levert direct vertraging en extra werk op omdat we stukken
moeten nasturen. Ik raad de dienst zeker aan bij mijn collega’s.’

