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Geachte heer Van Zutphen,
Op 16 december 2015 heeft u een rapport uitgebracht naar aanleiding van uw
onderzoek naar wat gedetineerden mogen verwachten van de wijze waarop de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
zorg draagt voor redelijke winkelprijzen in een penitentialre inrichting. In dit
rapport heeft u een aanbeveling gedaan en mij gevraagd binnen drie maanden
aan te geven op welke manier ik hieraan invulling ga geven. U heeft uw
aanbeveling als volgt geformuleerd:

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
wiit u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

“Om dit redelijke prijspeil te waarborgen, geef ik het Ministerie van Veiligheid en
Justitie met nadruk in overweging om er scherp op toe te zien dat in de nieuwe
situatie vanaf 1 januari 2017 (met uniforme winkellijst vanuit de Dii), maar ook
tijdens het proces tot aan dat moment, de gerechtvaardigde verwachtingen van
gedetineerden worden waargemaakt, en actie te ondernemen indien dit niet het
geval is. Hierbij doel ik niet alleen op het toezicht op redelijke prijzen, maar ook
op de verhoudingen daarbij tussen prijs/kwaliteit en prijs/gewicht van de
producten. Ik verzoek u hierbij in acht te nemen dat ‘kostendekkende’ prijzen niet
automatisch redelijk zijn.
Verder geef ik u in overweging om tijdens het proces aandacht te hebben voor de
ontwikkeling van het winkelassortiment, en deze in redelijkheid te bezien vanuit
het perspectief van de gedetineerde. Dit, omdat het door u omschreven concept
“Winkel In-made”, waarbij de winkellijsten zullen worden geüniformeerd, het
risico in zich zullen dragen dat gedetineerden minder invloed op het assortiment
zullen gaan krijgen.
Hierbij zal de gedetineerde dienen te worden geïnformeerd over de wijze waarop
een verzoek kan worden gedaan om een product te laten toevoegen, waarom
bepaalde producten van de lijst geschrapt worden en op welke wijze zij deze
producten wel of niet kunnen verkrijgen. Ik verwijs u daarbij naar de, ook door u
zelf aangegeven, rol die de Dii heeft om ervoor te zorgen dat gedetineerden voor
acceptabele prijzen ook producten kunnen kopen die niet vanuit de Dii worden
verstrekt.
Ten slotte verzoek ik u om deze brief met bijlage ook door te sturen naar de
directeuren van de Pl’s in Nederland met aan hen het verzoek om de inhoud
ervan met de gedetineerdencommissies binnen hun inrichting te bespreken.”
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Ik zal uw brief met bijlage en deze reactie daarop toesturen aan de directeuren
van penitentiaire inrichtingen met het verzoek de inhoud ervan te bespreken met
de gedetineerdencommissies.
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Hoogachtend,
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de Staatssecretris vali Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S. Riedstra
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