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Aan de bevolking van de P.I. Vught:
Door het Ministerie van Justitie zijn aanvullende richtlijnen verstrekt inzake
de winkel. Kortheidshalve de voor u belangrijke punten hieruit:
a. Jaarlijks, in de maand september, wordt in overleg met de
gedetineerdencommissie een lijst samengesteld van artikelen die
verkrijgbaar zijn in de winkel. Deze lijst blijft een jaar geldig. Toevoeging is
niet mogelijk.
b. Verder is aangegeven welke kantine-artikelen van zakgeld mogen worden
aangekocht. Tot deze artikelen worden gerekend tabaksartikelen,
versnaperingen, frisdrank en sappen, verpakt broodbeleg, fruit,
smaakverfijnende artikelen, verpakte zuivelproducten, kruideniersartikelen,
toiletartikelen en schrijfbenodigdheden.
c. Ten laste van eigen geld kunnen de volgende betalingen worden gedaan:
1. betalingen ter voldoening van reeds vòòr de detentie ontstane
verplichtingen
2. betalingen aan familie en relaties
3. betalingen van boetevonnissen
4. reiskosten i.v.m. periodiek verlof
5. telefoon- en portokosten
6. kosten van reparatie en bewassing van eigen kleding en reparatie van
schoeisel
7. aanschaf van eigen kleding te gebruiken tijdens de detentie of met het
oog op naderend ontslag
8. aanschaf van studieboeken en studiemateriaal
9. abonnementsgelden van schriftelijke cursussen, inschrijf- en
examengelden onderwijsinstellingen
10. aanschaf kranten en tijdschriften
11. aanschaf grondstoffen en materialen voor huisvlijt en creatieve
vaardigheden
12. aanschaf van goederen waarvan de aanwezigheid door onze Minister is
toegestaan (conform hetgeen onder 4.5.1.2 van de huisregels is gesteld).
d. U heeft, binnen door de directeur te stellen grenzen, recht op aankoop
van artikelen die niet in het assortiment van de penitentiaire inrichting te
verkrijgen zijn / buitenkantine. Dit betreft echter maatwerk, waarbij de
individuele behoefte van de gedetineerde wordt beoordeeld binnen de
grenzen van de redelijkheid en billijkheid.
e. Het doen van aankopen als onder c. vermeld, is aan beperking
onderhevig. Blijkt het mogelijk te zijn de kantinewinkel uit te besteden aan
derden, dan zal het wellicht mogelijk zijn kranten en tijdschriften in het
assortiment op te nemen.
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