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Onderwerp Lijst toegestane voorwerpen op cel Bijlagen

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Geachte vestig ingsdirecteu r, brief behandelen.

Hierbij ontvangt u de geactualiseerde lijst Toegestane voorwerpen op cel. Deze
lijst maakte voorheen onderdeel uit van de Regeling model huisregels
penitentiaire inrichtingen.

Door de lijst Toegestane voorwerpen op cel lost te koppelen van de Regeling
model huisregels wordt het eenvoudiger de lijst te onderhouden. Van de Regeling
model huisregels heeft u recent een nieuwe versie ontvangen.

De geactualiseerde lijst Toegestane voorwerpen op cel heeft geen ingrijpende
wijzigingen ondergaan. Wel zijn de eisen aangescherpt die aan elektronische
apparatuur gesteld worden. Zoals bekend is de lijst Toegestane voorwerpen op cel
een opsomming van de voorwerpen die minimaal toegestaan worden. Het staat
de vestigingsdirecteur dus vrij om meer en andere voorwerpen toe te staan, tenzij
deze nadrukkelijk verboden zijn.

Met vragen over de lijst Toegestane voorwerpen op cel kunt u terecht bij
(contactgegevens zie rechts bovenaan deze brief).

Met vriendelijke groet,

Directeur Geva geniswezen



Toegestane voorwerpen op cel
(8 mei 2014)

Het is aan u toegestaan onder uw berusting te houden:

Kleding en schoeisel
• tien T-shirts of hemden;
• tien onderbroeken, (en indien van toepassing 10 bh’s);
• tien paar sokken;
• vier lange broeken of (voor vrouwen) rokken;
• twee korte broeken of (voor vrouwen) rokken;
• vijf overhemden of blouses;
• twee truien;
• twee joggings- of trainingspakken;
• twee sets sportkleding;
• een jack of colbert;
• een overjas;
• twee sets nachtkleding;
• een paar badslippers;
• een paar pantoffels
• twee paar (sport)schoenen;
• een riem;
• een muts, een sjaal en een paar handschoenen of wanten;
• een paar sporthandschoenen.

Persoonlijke zaken
• een niet-reflecterende bril en/of zonnebril, contactlenzen (inclusief bijbehorende

vloeistof in originele verpakking);
• enkele eenvoudige sierraden, waaronder een eenvoudig analoog horloge (zonder

opname-, ontvangst-, zend- en dataopslagmogelijkheid), twee ringen, een
halsketting, een armband, twee oorbellen, enkele eenvoudig te verwijderen
piercings;

• een niet-elektronische zakagenda en/of een niet-elektronisch adressenboek;
• schrijfgerei;
• maximaal 15 foto’s, waarbij de totale grootte de grootte van het foto- of

ophangbord niet mag overschrijden;
• niet-elektronische kaarten (m.u.v. zogenaamde 3D-kaarten) of posters, waarbij

de totale grootte de grootte van het foto- of ophangbord niet mag overschrijden;
• een wekker;
• alleen voor personen die dit nodig hebben voor hun geloofsbeleving: een

gebedskleedje niet groter dan 100 cm. x 50 cm. of een rozenkrans/bidketting.
• waardekaarten voor gedetineerdentelefoons, waarvan de waarde niet hoger mag

zijn dan wat in de winkel van de penitentiaire inrichting gekocht mag worden;
• maximaal 20 postzegels;
• maximaal 10 boeken en maximaal 10 tijdschriften;
• een elektrisch scheerapparaat en/of tondeuse met bijpassende oplader;
• een elektrische tandenborstel met bijbehorende oplader;
• verzegelde spelcomputerapparatuur (zonder zend-, ontvangst- en

dataopslagmogelijkheden, of waarvan deze mogelijkheden onklaar zijn gemaakt)
met maximaal tien computerspelletjes; noodzakelijke kabels en controller(s) (2
controllers bij een meerpersoonscel).

• elektronische handspellen (zonder zend-, ontvangst- en dataopslagmogelijkheden,
of waarvan deze mogelijkheden onklaar zijn gemaakt) met een ingebouwd
spelletje of een apparaat met maximaal 10 verwisselbare spelletjes.

• een verzegelde radio en/of een cd-speler zonder dataopslag- en
opnamemogelijkheid, dan wel een combinatie daarvan met vaste boxen niet
groter dan 40 cm x 40 cm x 40 cm. (mcl. luidsprekers), waarvan de eventuele



zend- en ontvangstmogelijk onklaar gemaakt is (niet zijnde de
ontvangstmogehjkheid voor radiosignalen);

• een draagbare radio en/of cd-speler (zonder video-output), inclusief bijbehorende
batterijoplader en hoofdtelefoon;

• een niet-draadloze hoofdtelefoon van standaard formaat, voorzien van een snoer
met een maximale lengte van 1,5 meter;

• maximaal 20 originele (niet gekopieerde) compact discs;
• enkele niet-elektronische gezelschapspellen en/of kaartspellen op zakformaat;
• een kleine vogelkooi, niet groter dan 35 cm. x 35 cm. x 50 cm., met maximaal

twee kleine vogels (maximaal 10 cm. lang) (in huis van bewaring en in
meerpersoonscellen in overleg met de directeur);

• (al/een in dien in de inrichting geen eigen voorziening voor gebruik door
gedetineerden aanwezig is) een koffie-/theezetapparaat is;

• (alleen indien in de inrichting een eigen televisietoestel in de verblijfsruimte is
toegestaan) een televisietoestel waarvan de beelddiagonaal maximaal 48 cm./19
inch bedraagt, inclusief afstandsbediening. Het televisietoestel beschikt niet over
een dataopslagmogelijkheid en zend- en ontvangstmogelijkheden anders dan die
nodig zijn voor het ontvangen van het televisiesignaal. Het televisietoestel
beschikt niet over usb-poorten.




