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Ziektekosten exploderen in Amerikaanse gevangenissen

Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis onderging kortgele-
den een gevangene een succesvolle harttransplantatie – een medi-
sche ingreep die belastingbetalers in de staat Californië ruim een
miljoen euro kostte. Maar als de huidige trend doorzet, zullen de
komende jaren nog veel van zulke dure ingrepen volgen.

In toenemende mate worden Amerikaanse gevangenissen gecon-
fronteerd met een onverwacht bijeffect van de omarming van
zware gevangenisstraffen: vergrijzende gedetineerden, met in hun
kielzog explosief groeiende uitgaven voor medische kosten.

Gezondheidszorg voor de 157.000 Californische gevangenen,
aldus de autoriteiten, zal dit jaar 760 miljoen euro kosten – bijna
vijfduizend euro per gevangene en tweeënhalf keer zo veel als vier
jaar geleden.

De snelle toename van de gemiddelde leeftijd is het indirecte
gevolg van een in 1994 door Californiërs aangenomen wet. Op
grond van de wet, bekend onder de van het honkbalspel afgeleide
naam ‘drie slag en je bent uit’, krijgen recidivisten automatisch een
tientallen jaren durende gevangenisstraf, ook voor relatief kleine
vergrijpen. Bijna zevenduizend gevangenen zitten inmiddels op
grond van de Californische wet een levenslange gevangenisstraf uit

– het merendeel voor niet-gewelddadige misdrijven. Nog eens vele
duizenden zitten voor 25 tot 50 jaar vast. Sommigen van hen
belandden voor tientallen jaren achter de tralies nadat ze, na twee
keer eerder veroordeeld te zijn, betrapt werden op het stelen van
een schroevendraaier of een paar koekjes. Veel gedetineerden zijn
verslaafd geweest, en zijn in die periode besmet geraakt met geel-
zucht of aids – veelal chronische ziekten die op lange termijn tot
enorme gezondheidsuitgaven leiden.

‘Dit zijn dingen waar we 25 jaar geleden niet aan dachten,’
noteerde de New York Times uit de mond van Scott Chavez, vice-
voorzitter van de National Commission on Correctional Health
Care. ‘De kosten kunnen hoog worden, maar niemand kan nog
voorspellen hoe hoog precies.’

Voorstanders van de lange gevangenisstraffen tonen zich voorals-
nog niet onder de indruk. ‘Het is de prijs voor het veilig houden
van onze samenleving,’ aldus de republikeinse politicus die zijn
handtekening onder de groeiende gevangenisbegroting moet zet-
ten. ‘Niemand heeft ooit gezegd dat het goedkoop zou zijn om
mensen opgesloten te houden.’ 

(Peter Vermij, Washington)

‘Met het vertrek van het Norton Rose-trio staan alle neuzen bij ons
nu weer dezelfde kant op. Hun vertrek was onvermijdelijk gezien
onze keuze om zelfstandig te blijven.’ Houthoff-bestuurder Bas le
Poole geeft zo een positieve draai aan het abrupte vertrek (‘gisteren
hebben ze opgezegd’) van Ep Hannema (venture capital), Weero
Koster (erergie) en Gijs van Leeuwen (banking). Le Poole: ‘Deze
karren zullen nu worden getrokken door respectievelijk Eddie
Meijer, Jan van der Horst en Hans Schreuder. Ook zullen we
extern op zoek gaan naar versterking.’ Houthoff had 64 partners. Le
Poole: ‘Een verlies van drie op 64 kan nooit rampzalig zijn.’

Met deze laatste ontwikkeling is een einde gekomen aan een
strijd van jaren binnen Houthoff Buruma tussen link uppers en
stand aloners. Vorig jaar vertrokken managing partner Arent van
Wassenaer (nu managing partner van Norton Rose Nederland) en
Marjolein Geus, Harry Rek en Wouter Pors (naar Bird & Bird).
Juist nu alle link uppers het kantoor hebben verlaten opent
Houthoff een vestiging in Londen. Hiermee wordt het stand alone-
model juist onderstreept. De vestiging zal vooral werken voor
Nederlandse cliënten met activiteiten in Engeland en vice versa.
Daarnaast krijgt het een belangrijke functie in het ‘opvangen’ van
referrals van Houthoffs Engelse vrienden waaronder, Nabarro
Nathanson, Denton Wilde Sapte Macfarlanes en Travers Smith
Braithwaite.

Norton Rose is bezig met een agressief Europees offensief. Met
name in Duitsland heeft dat geleid tot een ware slachting. Het top-

kantoor Gaedertz dat tien vestigingen had werd medio vorig jaar
verscheurd, waarbij Keulen, München (deels) en Brussel (deels)
naar Norton Rose gingen. Daarna opende het kantoor in Frankfurt
en Milaan en breidde in Parijs aanzienlijk uit.

Norton Rose ontstond rond 1800 als zeerechtkantoor. Thans
ligt een sterk accent op international finance en energie. Dat accent
is zo sterk dat recent negen Duitse partners (IE/IT, bouwrecht) uit-
braken om in Keulen zelfstandig verder te gaan.

Ook de Nederlandse praktijk zal zich richten op Norton Rose’s
kerncompetenties. Arent van Wassenaer: ‘Daarnaast zijn we sterk in
aviation. We gaan concurreren met vooral Freshfields, Clifford
Chance en Allen & Overy.’ Banking wordt van eminent belang in
Amsterdam. Recent trad Norton Rose op voor ABN Amro bij de
verkoop van hun Griekse en Turkse brokers. Van Wassenaer:
‘Banken werken tegenwoordig met shortlists van kantoren die ze
dan uitnodigen voor een pitch. Wij staan op die lijsten.’ Hij is niet
bang voor ruzie met Houthoff over cliënten omdat ze ‘een nieuwe
markt gaan betreden’. Of er medewerkers mee zullen komen is nog
niet bekend. Volgens van Wassenaer wordt voorlopig gemikt op 25
fee earners en zullen de partners niet ver onder het maximale winst-
deel zitten van 670.000 Pond. ‘Maar we moeten ons natuurlijk wel
gaan bewijzen.’

Norton Rose is gevestigd in het Atriumgebouw naast het WTC
in Amsterdam.

(Micha Kat)

Houthoff Buruma vrij van Anglicanen


