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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  Den Haag 
 

Datum 29 oktober 2010
Onderwerp Vragen van het lid Gesthuizen (SP) inzake het verstrekken van 

voedsel aan gedetineerden 
 
Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen 
(SP) van uw Kamer over het verstrekken van voedsel aan gedetineerden in 
gevangenissen (ingezonden 9 september 2010). 
 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-Generaal 
Preventie, Jeugd en 
Sancties 
Directie Sanctie- en 
Preventiebeleid 
 

Schedeldoekshaven 100 
2511 EX  Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/justitie 
 

Ons kenmerk 
5669968/10/DSP 
 

Uw kenmerk 
2010Z12858 
 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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Antwoorden van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op vragen 
van het lid Gesthuizen (SP) over het verstrekken van voedsel aan 
gedetineerden in gevangenissen. (Ingezonden  
9 september 2010, nr 2010Z12528) 
 

1
Bent u bekend met het feit dat in een aantal penitentiaire inrichtingen 
tegenwoordig minder voedsel wordt verstrekt aan gedetineerden dan voorheen, 
dat er bijvoorbeeld een half brood voor twee dagen en slechts één stuk fruit per 
dag wordt verstrekt? 1) Is dit in iedere penitentiaire inrichting het geval?  
 
Antwoord. 
 
Ja. De levering aan en verstrekking van voedsel in de penitentiaire inrichtingen is 
recent aanbesteed in het kader van een Europese aanbesteding. Afhankelijk van 
de voorheen verstrekte hoeveelheden voeding is het mogelijk dat deze 
hoeveelheden binnen de werking van het nieuwe contract zijn verminderd. Het 
gecontracteerde voedingspakket is in lijn met de door het Voedingscentrum 
geadviseerde hoeveelheden en samenstelling. De door de voedingsdeskundigen 
aanbevolen hoeveelheid (bruin)brood per dag komt overeen met een half brood 
per twee dagen. De aanbevolen hoeveelheid fruit bedraagt 2 stuks per dag. In het 
geval dat in bepaalde penitentiaire inrichtingen ten onrechte slechts 1 stuks fruit 
is verstrekt, is de leverancier daar inmiddels op aangesproken. 
 

2
Is het waar dat het verminderen van het voedsel een gevolg is van de 
voortdurende bezuinigingen in het gevangeniswezen? Zo nee, wat is dan de 
reden? Was er geen andere oplossing voor het feit dat er teveel voedsel werd 
weggegooid dan voor alle gedetineerden de hoeveelheid voedsel terug te 
brengen? 
 
Antwoord 
 
De wijziging van het voedselpakket is ingegeven door de huidige inzichten op het 
gebied van de kwantitatieve en kwalitatieve verstrekking van voeding tegen een 
zo scherp mogelijke prijs. Hiermee is tevens een bijdrage geleverd aan de 
taakstelling van DJI. Het uitgangspunt blijft dat er zo min mogelijk voedsel wordt 
weggegooid. Dit uitgangspunt heeft echter geen rol gespeeld bij het samenstellen 
van het gecontracteerde voedingspakket.  
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3
Zijn er landelijk minimum hoeveelheden vastgesteld die de penitentiaire 
inrichtingen in acht moeten nemen bij het verstrekken van voedsel? Deelt u de 
mening dat iedere gedetineerde eigenlijk de richtlijnen van het Voedingscentrum 
voor gezonde voeding zou moeten kunnen volgen, waaronder bijvoorbeeld de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid van twee stuks fruit? Zo nee, waarom niet? 
Bent u bereid hiervoor te zorgen? 
 
Antwoord 
 
De te verstrekken hoeveelheden zijn neergelegd in het programma van eisen van 
de aanbesteding en in het contract met de leverancier. De verstrekking van het 
totale pakket waarborgt een gezonde voeding, waaronder de verstrekking van 
twee stuks fruit per dag. Zoals ik in mijn antwoord op vraag 1 aangaf, is het 
gecontracteerde voedingspakket in lijn met de door het Voedingscentrum 
geadviseerde hoeveelheden en samenstelling. Er zal overigens op worden 
toegezien dat gedetineerden die daarom verzoeken per dag meer brood krijgen 
dan in het standaardpakket is voorzien. 
 

1) Uit meldingen blijkt dat gedetineerden in enkele inrichtingen een half 
brood krijgen voor twee dagen (voor vier maaltijden), 1 stuk fruit per dag 
en een liter melk voor vier dagen.  

 


