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PRIVATISERING VAN GEVANGENISSEN: 

Lessen uit Amerika? 
In de discussie die her en der wordt gevoerd over de mogelijke privatisering van 
(delen van) het Nederlands gevangeniswezen wordt regelmatig (in negatieve zin) ver
wezen naar het land met de meeste ervaring op dit gebied: de Verenigde Staten!. 
Voorbeelden zoals hier onder gegeven worden daarbij ook aangevoerd. Maar zijn die 

. ervaringen aan de overkant van de oceaan wel zo slecht? Zijn de schrikbeelden van. 
Amerikaanse gevangenissen het gevolg van privatisering? Hoe· staat het met de vali
diteit van de argumenten? Zijn er principiële bezwaren die on~ zouden nopen tot 
grote terughoudendheid? 

DOOR BART STAPERT 

Privatisering van Amerikaanse gevangenissen is niet iets van de laatste jaren. Al in het midden 
van de 19de eeuw kre-gen zakenmensen een contract om de staatsgevangenis van de staat 
Louisiana te beheren.2 Op zich paste dit ook in de traditie: de gevangenis, Angola genoemd, was 
oorspronkelijk een plantage waar slavenarbeid werd gebruikt om het land te bewerken. Deze éer
ste golf van privatisering was in de meeste gevallen echter beperkt: gevangenenarbeid werd 
slechts verkocht aan particuliere bedrijven (het zogenaamde convict leasing). 

Geschiedenis 
Rond de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw o~tstond vanuit verschillende hoeken een krach
tige oppositie tegen deze situatie. Vanuit het bedrijfsleven werd gezegd, dat het gebruik van ge
vangenen oneerlijke concurrentie vormde en de vakbeweging verzette zich vanwege het gebrek 
aan rechten voor de gevangenen (en waarschijnlijk ook deels vanuit een soort vals concurrentie
argument). 'Maar, in de toen oplopende discussie over de noodzaak van hervormingen van het 
gevangenissysteem werd eveneens negatief tegen privatisering aangekeken. Gevangenissen 
moesten leiden tot heropvoeding en daarbij paste geen winstbejag. 
Die negatieve benadering veranderde in de loop van de vorige eeuw, in eerste instantie vooral in 
de voorziening van de jeugdgevangenissen. Daarin kwamen al vanaf de jaren vijftig steeds meer 
private actorén in het spel: een ontwikkeling die er toe leidde dat in 1989 zelfs tweederde van de 
instituties met daarin tweevijfde van de gevangenen in private handen was. 
Voor wat betreft volwassen gevangenen werden vanaf de jaren zeventig private gevangenissen 
gebruikt voor de opvang van illegale immigranten (deze worden in de V.S. in beginsel allen in uit
leveringsdetentie vastgehouden). In de jaren tachtig zette de privatisering zich sterk door en wer
den ook 'gewone' criminelen overgebracht naar private gevangenissen. De meest recente betrouw
bare cijfers dateren van juni 2001: toen zaten ruim 120.000 Amerikaansen gevangen in 154 
geprivatiseerde gevangenisinsteIlingen. Daarmee is ongeveer 6% van het gevangeniswezen in de 
Verenigde Staten geprivatiseerd. Het merendeel van deze gevangenissen staat overigens in het 
Zuiden en Westen van het land; in het Noordoosten wordt over het algemeen veel kritischer tegen 
privatisering aangekeken. 

1999: in Texas, twaalf voormalige bewakers van een particuliere 
meisjesgevangenis worden aangeklaagd voor seksuele rela
ties met de jeugdige gevangenen 

2000:' Louisiana neemt het beheer van een particuliere gevangenis 
terug nadat uit een rapport bleek dat de jongens zo hard 
werden geslagen dat hun trommelvliezen, kaken en 
geslachtsdelen schade opliepen. 
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De hernieuwde belangstelling voor privatise-. 
ring van gevangenissen werd gevoed door een 
aantal ontwikkelingen, waarvan de belangrijk
ste hier kort zullen worden aangestipt3

• De 
ambtstermijn van president Reagan was 
natuurlijk in de eerste plaats de zegetocht 
van de vrije marktideologen. Reagan beloofde 
net als zijn Britse collega Thatcher de rol van 
de overheid zo veel mogelijk te beperken. 

moeilijkheden om tot een statistisch relevante 
vergelijking te komen. Om het concluderend 
maar eens in Amerikaanse termen te zeggen: 
the jury is still out, maar het staat riiet vast 
dat privatisering in de praktijk leidt tot grote 
besparingen. 
In de discussie over kosten en efficiency 
wordt door tegenstanders van privatisering 
vaak aangevoerd dat private gevangenissen 

kosten zouden beheersen Daartoe .werden grote 
belastingverlagingen afge
kondigd! maar werd ook 
waar . mogelijk geprivati
seerd. De filosofie was dui
delijk: de overheid kon wei-

De Veren inde Staten door te korten op de essen-
~ tiële voorzieningen. 

komen als Daarmee zou het niveau . 
van zorg voor de gevange

. nig dingen goed doen en 
het bedrijfsleven kon ook 
op het gebied van de meer 
klassieke overheidstaken 
een veel betere en zeker 
efficiëntere prestatie leve-

~ werelds hoogste 
nen onacceptabel worden. 
Ook hier geeft het onder
zoek echter geen duidelijk 
uitsluitsel. Er zijn zonder 
meer private gevangenissen 

gevangennemer 

uit de bus die slecht worden geope
reerd en waar bijvoorbeeld 
veel incidenten (ontsnap-ren. 

Daarnaast ontstond in dezelfde jaren ook een 
duidelijke verharding in het strafrecht. Waar 
het gevangencijfer in de Verenigde Staten in 
het midden van de jaren zeventig nog verge
lijkbaar was met het huidige niveau in de 
meeste Europese landen (110 gevangenen per 
100.000 inwoners) schoot dit in de jaren tach
tig sterk omhoog: van 310 in 1985 naar 447 
in 1990. Die tendens heeft zich daarna nog · 
doorgezet: in de laatste cijfers komt de Vere
nigde Staten als 's werelds hoogste gevangen
nemer uit de bus: 702, gevolgd door Rusland 
met 664 gevangenen per 100.000 inwoners. 4 

Praktijk 
Het belangrijkste voordeel dat voor de 

privatisering van gevangenissen wordt aqnge
geven, is dat in de vrije markt deze in
stellingen efficiënter zouden kunnen opere
ren. Op die manier zouden 'veel kosten wor
den bespaard en kunnen de toch al aanzien
lijke overheidsuitgaven voor het gevangenis
wezen relatief worden beperkt. 
Onderzoek vanuit de Amerikaanse praktijk is 
echter niet eensluidend op dit gebied. Een in 
opdracht van Congress uitgevoerde. evaluatie 
van alle kostenonderzoek in private gevan
genissen concludeerde in 1998 dat geen alge
meen patroon kon worden aangegevens. 
Sommige studies geven inderdaad een kosten
besparing aan van ruim 10%, maar worden 
bekritiseerd omdat zij niet alle kosten zouden 
hebben meegerekend. Enkele onderzoekers 
zijn van mening dat de aard van het gevan
geniswezen sowieso weinig flexibiliteit in 
kostenbeheersing tóestaat. Vrijwel alle litera
tuur op dit gebied verwijst expliciet naar de 

pingen, geweld door bewakers en tussen 
gevangenen onderling) hebben plaatsgevon
den. Maar ook in de publieke sector kunnen 
talloze van zulke gevangenissen worden aan
gewezen. De bedrijven die de private gevan-

. genissen beheren (de twee grootste zijn 
Wackenhut en Corrections Corporation of 
America) geven aan dat er bij hun contracten ' 
juist een hogere standaard 'geldt: zij moeten 
immers in veel gevallen voldoen aan de eisen 
van de American Correctional Association. 
Met uitzondering van de federale gevangenis
sen en een handvol staten geldt deze kwali
teitseis niet voor publieke gevangenissen. 
Private gevangenissen lijken wel vaak lagere 
salarissen uit te betalen aan hun personeel. 
Daarnaast lijkt vaker. dan in de publieke sec
tor gebruik gemaakt te worden van flexibele 
(lees: tijdelijke) arbeidskrachten. Dit zou 
ondersteuning kunnen geven aan de stelling 
dat privatisering deels ook bedoeld was om 
de macht van de vakbonden in het gevan
geniswezen te breken. 

Verharding 
Inperking va!1 het klachtrecht van de gevan

genen wordt eveneens vaak als mogelijk be
zwaar tegen privatisering aangevoerd. Maar 
gevangenen in particuliere instellingen in de 
Verenigde Statên hebben dezelfde juridische 
bescherming als hun 'collega's' in de publieke 
sector.6 Het probleem is echter dat die be, 
scherming in de afgelopen jaren zodanig is 
beperkt dat zij in de praktijk weinig meer 
voorstelt. De verharding in de samenleving 
heeft niet alleen invloed gehad op de lengte 
van de straffen, maar ook op manier waarop 
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zowel door de samenleving als door de rech
terlijke macht wordt gedacht over toelaatbare 
gevangenisomstandigheden. 
De vraag die dan opkomt is of die verharding 
misschien deels ook het g~volg is van de 
eventuele lobbyinvloed van de bedrijven die 
particuliere gevangenissen beheren. Immers, 
gevangenisondernemingen hebben belang bij 
een groeiende stroom 'cliënten' in de vorm 
van gevangenen, Zij zou-

Principieel 
Alleen op basis van praktische argumenten 

is een keuze voor of tegen privatisering'bijna 
niet te maken. Er zijn zonder meer proble
men, maar voorstanders geven daarbij 
(terecht) aan dat deze zich zeker zo sterk 
voordoen in de Amerikaanse publieke gevan
genissen. Zij stellen dat contractueel vastge
legde hoge kwaliteitseisen ~n. zorgvuldige 

controle adequate garanties 
den het debat meer in de 
. richting van repressie en 
strafverzwaring kunnen 
beïnvloeden. In de Vere
nigde Staten zijn ze ook 
bereid om hun belangen 
actief te ondersteunen. 
Onderzoek van het Natio
nal Institute on Money in 
State Politics gaf aan dat 

Gevangenhouding is 
bieden om die problemen te 
voorkomen . 
Resteert dus de meer princi-

meest vergaande . piële afweging. 
Gevangenhouding is deel 
van de meest vergaande 
ingreep van de overheid in 
het leven van haar burgers: 
het opleggen van een vrij-

ingreep van de 

overheid in het ·Ieven 

deze bedrijven ruim een van burgers 
miljoen dollar bijdroegen 
aan de verkiezingscam- . 
pagnes van 830 kandidaten in het jaar 2000. 
Maar liefst 90% van deze steun was effectief 
in de zin dat de gesteunde kandidaten ook 
verkozen werden: het geld van de gepriva
tiseerde gevangenisbedrijven kan dus heel ' 
goed een rol spelen in het vaststellen van het 
criminaliteitsbeleid in de betreffende staten. 
Daar tegenover kan echter gesteld worden dat 
de vakbonden van gevangenbewaarders uit de 
publieke sector een veel groter bedrag bij
dragen aan de verkiezingsraces. De bond van 
gevangenbewaarders in de staat Californië 
geeft bijvoorbeeld miljoenen dollars en wordt 
beschouwd als één van de grootste politieke 
donoren in de staat. Haar politieke bijdrage in 
een staat is veel groter dan de bijdragen van 
alle gevangenisbedrijven verspreid over 14 
staten. 

Noten: 

heidsstraf. De functies van 
de vrijheidsstraf zijn pri
mair de bescherming van de 
samenleving en de rehabili-

tatie van het individu. De overheid heeft hier
in een legaal monopolie dat, overigens ook in 
de Verenigde Staten, expliciet is vervat in een 
wettelijk kader. Absolute zorgvuldigheid ten 
aanzien van de belangen van alle betrokken
en, zeker ook de gedetineerden, moet daarin 
voorop staan. Daarin past geen winstmotief. 
Het principiële argument dat aan het eind van 
de 19de eeuw in de Verenigde Staten tot 
afschaffing van private gevangenissen leidde, 
heeft aan kracht niets ingeboet. 

De auteur is werkzaam als onderzoeker bij het 
. Willem Pompe Instituut voor Strafrechlsweten
schappen aan de Universiteit Utrecht. 
Daarvoor werkte hij twaalf jaar als onder
zoeker en advocaat in de Verenigde Staten, 
o.a. in doodstrafzaken. 

1. In de Verenigde Staten opereren 154 private gevangenissen, in Australië 15 en in Engeland 10. De enige 
andere landen die op meer experimentele basis gevangenissen hebben geprivatiseerd zijn Nieuw Zeeland, 
Schotland en Zuid Afrika. 

2. Phil Smith, Private Prisons: Profits of Crime, Covert Action Quarterly, Fall 1993 
[http://www.mediafilter.org/ mff/prison.html) 

3. Ook van invloed waren bijvoorbeeld de steeds toenemende juridische en politieke haalbaarheid van grote 
publieke bouwprojecten en frustraties met de sterke rol van de vakbeweging in de publieke sector. Richard 
Harding, Private Prisons, 28 Crime and Justice 265 (2001). 

4. Nederland zit met 87 op dit moment ongeveer in het midden van de Europese landen: Portugal 131, 
Engeland 126, Spanje 116, Duitsland 97, België 85, Ierland 78, Frankrijk 75, Denemarken 62, Finland 52. 
Bron: Finse Ministerie van Justitie. 

5. Douglas McDonald et al , Private Prisons in the United States, An Assessment of Current Practice, Abt Associates, 
1998 . . 

6. Zij kunnen aanspraak maken op 42 United States Code, section 1983, een artikel voor de bescherming van 
grondrechten. 


