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Singerling heeft voor de editie
die op 7 januari in het Telstar-
stadion plaatsvindt, niemand
minder dan oud-profvoetballer
en voormalig assistent-trainer
van AZ Martin Haar uitgeno-
digd. Deze donderdag bespreekt
hij met zijn hoofdgast wat er
van hem wordt verwacht. 

In de geest van de beurs heeft
Singerling een aantal voetbal-
plaatjes-verzamelboeken meege-
nomen. Geïnteresseerd neemt
Haar een kijkje. Met de vinger
langs de plaatjes: ,,Kijk, daar
heb je Johnny Rep. En daar
Frank Kramer, leuke man was
dat.” Gelijk komt hij met een
anekdote: ,,Toen Frank Kramer
nog bij HFC Haarlem voetbalde,
hebben we een keer een grap
met hem uitgehaald. Hadden
we zijn auto, hij reed in een
lelijk eendje, helemaal onder het
schuim gespoten. Wat denk je?
Hij stapt in, zet de ruitenwisser
aan en rijdt weg. Dat was Frank
ten voeten uit.”

Zelf staat er ook een plaatje
van hem in het boek, tenslotte
was hij ooit een gevierd voetbal-
ler. Onder andere bij de voorma-
lige profclub HFC Haarlem,
waar hij in het seizoen 1981-1982
zelfs tot beste voetballer van
Nederland werd uitgeroepen.
Best bijzonder als je op dat
moment grote namen als Johan
Cruijff - ’Die was dat jaar halver-
wege het seizoen net weer te-
ruggekeerd bij Ajax’ - en Willem
van Hanegem onder je houdt.

Na zijn actieve voetballoop-
baan werkte Haar als assistent
bij AZ met een bont palet aan
toptrainers. Zo was hij de hulp
van onder andere Louis van
Gaal, Ronald Koeman, Co Adri-
aanse, Dick Advocaat, Marco van
Basten, Willem van Hanegem en
Gertjan Verbeek. Met al die

toptrainers vond hij een vorm
om goed mee samen te werken:
,,Ik ben altijd dicht bij mezelf
gebleven. Dat werkt het beste,
soms moet je ook gewoon tegen-
gas geven. Louis van Gaal, van
wie ik bijna vier jaar de assistent
ben geweest, vroeg bijvoorbeeld
regelmatig welke opstelling ik
voor een bepaalde wedstrijd in
mijn hoofd had. ’Dit zijn mijn
elf”, zei hij dan. ’Waar is jouw
opstelling?’ Dan moest je die
wel paraat hebben natuurlijk.”

Van trainer Willem van Hane-
gem weet hij nog dat die een
’fotografisch geheugen’ had.
,,Die haalde dagen na een wed-
strijd zo vier, vijf situaties voor
de geest die zich op het veld
hadden voorgedaan. Dat was
echt ongelofelijk. Alsof hij een
film van die wedstrijd nog in
zijn hoofd had.”

Hij vertelt dat hij tegenwoor-
dig begeleider van de jeugd van
AZ is. Leuk werk vindt hij het,
om de jeugdspelers te helpen op
weg naar het eerste elftal, in
samenspraak met de trainers.
,,Die jongens gaan op een gege-
ven moment ’het hekkie over’.
Mooi om daar een steentje aan
bij te dragen.” 

Na ongeveer een uur zit de
bespreking erop. 

,,Kun je zaterdag 7 januari er
om 10 uur zijn?”, vraagt organi-
sator Hans aan zijn gast. ,,Dan
vang ik je op bij de deur.” 

Haar knikt: ,,Prima, ik ben er.
Lijkt me wel leuk zo’n beurs. Al
die mensen die zoeken naar net
dat ene plaatje of speldje.”

Velsen-Zuid ■ De voetbalbeurs
staat voor de deur en organisa-
tor Hans Singerling zet deze
donderdag de laatste puntjes op
de i voor het evenement. 

Martin Haar (l) en Hans Singerling. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Ook wat te vertellen?
Kees de Boer is
nieuwsgierig naar uw
verhaal. Dagelijks zwerft
hij door Velsen maar u
mag hem ook tippen:
kees.de.boer@mediahuis.nl

Kees de Boer 
kees.de.boer@mediahuis.nl

Geen Voetbalbeurs
zonder mooie gast

kenhuis, inclusief Brandwonden-
centrum, werd jaren geleden in zijn
voortbestaan bedreigd en gered
door Zorg van de Zaak van onderne-
mer Marius Touwen.

Het RKZ is na overname van een
stichting in een BV-vorm met priva-
te eigenaar gegoten. Om die reden is
het ziekenhuis volgens de Belas-
tingdienst verplicht om vennoot-
schapsbelasting te betalen. Zorgin-
stellingen kunnen daarvan worden
vrijgesteld, mits zij geen winst aan
aandeelhouders uitkeren. Bij een BV
bestaat de mogelijkheid van winst-
uitkering volgens de fiscus altijd.
Het ziekenhuis is het daar niet mee
eens, heeft daarom sinds 2017 haar
statuten aangescherpt en opgeno-
men dat winstuitkeringen beslist
niet mogen.

Het meningsverschil tussen het
ziekenhuis en de fiscus heeft meer-
dere rechtszaken tot gevolg gehad.
Door de dreiging van een miljoe-
nenclaim zijn diverse potentiële
nieuwe financiers afgehaakt, zo
stelt het RKZ. In 2020 is besloten tot
ontvlechting van het ziekenhuis van
Zorg van de Zaak en het RKZ als
zelfstandige BV door te laten gaan.

Het gerechtshof in Den Haag
heeft nu uitspraak gedaan en heeft
de Belastingdienst in het gelijk ge-
steld. „Helaas valt de beslissing ne-
gatief voor ons uit”, stelt Keuzen-
kamp. „Dat geld kunnen we veel be-
ter aan de zorg besteden.” Met een
naheffing van ruim drie miljoen eu-

Het RKZ is de fiscus tenminste ruim
3 miljoen euro aan vennootschaps-
belasting over de jaren 2014 tot en
met 2017 verschuldigd. Dat bedrag
kan voor de periode 2018-2022 even-
tueel oplopen met nog eens 5 mil-
joen.

De tegenvaller haalt geen streep
door nieuwbouwplannen van het
ziekenhuis, waarvan de voorberei-
dende werkzaamheden in volle
gang zijn. Voor het huidige RKZ
komt een gloednieuw complex met
zes operatiekamers, de afdeling
spoedeisende hulp, ambulancehal
en een huisartsenpost. Aan het pro-
ject, dat in 2024 moet zijn voltooid,
hangt een prijskaartje van zo’n 100
miljoen euro.

Ook patiënten zullen geen nadeli-
ge gevolgen ondervinden van de fi-
nanciële strop, zo verzekert de RKZ-
top. „Dit dossier bezorgt mij dan
wel hoofdpijn, onze patiënten zul-
len er helemaal niks van merken”,
bezweert RKZ-bestuurder Hugo
Keuzenkamp.

De miljoenenschuld is een erfenis
uit het verleden, legt hij uit. Het zie-

ro heeft het ziekenhuis min of meer
rekening gehouden en speciaal hier-
voor geld opzij gezet. Dat bedrag zal
stapsgewijs worden betaald.

„Dat we dreigen meer te moeten
gaan betalen, vinden wij niet leuk,
zelfs unfair. We voelen ons bena-
deeld”, zegt Keuzenkamp. „Onze
aandeelhouder, de familie Touwen,
wil helemaal geen dividend. Die ziet
het RKZ als kroonjuweel, gunnen
het ziekenhuis het voortbestaan.
Dat is de hele reden waarom zij ooit
zijn ingestapt.”

Het RKZ heeft bijna 1700 mede-
werkers, behaalde in 2021 een omzet
van 175 miljoen euro en nettowinst
van 8,3 miljoen. Er waren vorig jaar
bijna 11.000 opnames en ruim
192.000 poliklinische bezoeken. Bij
de eigenaar en ziekenhuis-top be-
staat voldoende vertrouwen dat het
RKZ financieel levensvatbaar blijft.

Tegenstrijdig
Keuzenkamp laat doorschemeren
dat de ziekenhuisleiding overweegt
in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.
„De discussie met de Belasting-
dienst over de laatste 5 miljoen hou-
den we voorlopig. Ik ben geen jurist
of fiscalist, maar het is tegenstrijdig
en bijzonder dat de Wet Toetreding
Zorgaanbieders winstuitkering ver-
biedt, wij ons daar keurig aan hou-
den, zelfs statuten aanpassen en
toch worden aangeslagen voor ven-
nootschapsbelasting. Daarover is
het laatste woord nog niet gezegd.”

Rode Kruis Ziekenhuis moet miljoenen aan Belastingdienst betalen na verloren rechtszaak, nieuwbouw komt niet in gevaar

RKZ moet miljoenen aan fiscus betalen
Martijn Gijsbertsen

Beverwijk ■ Het Rode Kruis Zie-
kenhuis (RKZ) in Beverwijk, het
enige particuliere ziekenhuis
van Nederland, moet vanwege
een verloren rechtszaak tegen de
Belastingdienst diep in de buidel
tasten.

De overvaller die zich had vermomd
met hoody en sjaal, schreeuwde
meermalen om geld. Hij sprong
over de balie en om zijn eis kracht bij
te zetten maakte hij zwaaiende be-
wegingen met een groot stalen mes.
De medewerkster keek recht in de
punt van het wapen.

De vrouw zag zich gedwongen om
de kassalade te openen. De overval-
ler greep ongeveer 300 euro uit de
kassa en nam ook twee pakken met
sigaretten mee. Het personeelslid en
haar collega vluchtten naar het ma-
gazijn. Pas nadat de overvaller hals
over kop was vertrokken, durfden ze
alarm te slaan.

De 34-jarige M.A. uit Amsterdam
zat donderdag vol schuldgevoel als
verdachte voor de rechtbank in
Haarlem. Het was alleen zijn bedoe-
ling geweest om geld te stelen, zo
maakte hij duidelijk. „Ik wilde echt
niemand pijn doen.” De man had
sinds een paar maanden geen inko-
men meer. Omdat zijn vriendin en
haar twee kinderen toch moesten
eten, besloot hij tot de overval.

Die beslissing nam de verdachte
in een roes. Hij had die middag met
vrienden cocaïne, XTC en ketamine
gebruikt. Op een bedrijventerrein in
Amsterdam had hij het mes gevon-
den en bij zich gestopt. De verdachte
sloeg toe bij het tankstation op een
rustig moment.

Na afloop gooide A. een deel van
zijn gebruikte kleren weg om her-
kenning te voorkomen. De kleren
zijn naderhand teruggevonden
door politiehond Ben. Op die ma-
nier kwam de politie aan DNA-spo-
ren, die een match opleverden met
het DNA van een man die eerder in
Spanje was veroordeeld voor drie
gewapende overvallen op benzine-
stations. De Amsterdammer is in
september opgepakt.

De gewelddadige overval maakte
grote indruk op de twee slachtof-
fers, zo bleek op de zitting. De
vrouw ziet nog overal spoken, zo
stond in haar slachtofferverklaring
die door haar advocaat werd voorge-
lezen. „Ik ben een angstig vogeltje
geworden”, aldus de vrouw die op-
schreef te hopen dat de overvaller
zijn verdiende straf zou krijgen.

De vrouw claimde ruim 11.000 eu-
ro aan schadevergoeding en smar-
tengeld. Haar niet aanwezige man-
nelijke college vroeg een vergoeding
van 34.000 euro. Dat hoge bedrag
hield vooral verband met het feit dat

de man in juni besloot te stoppen
met zijn werk bij het tankstation.
Hij kon het geestelijk niet meer aan.

De verdachte was aangedaan door
de verhalen van de slachtoffers. De
tranen stonden in zijn ogen. Hij zei
dat hij veel spijt heeft en dat hij er
alles aan gaat doen om de slachtof-
fers te helpen.

De officier van justitie vond dat A.
een zeer ernstig feit heeft gepleegd.
Zij stelde dat de man met zijn daad
heel veel levens in de narigheid
heeft gestort. Niet alleen die van de
directe slachtoffers maar ook de le-
vens van hun familie en vrienden en
die van zijn vriendin en kinderen.
De aanklaagster eiste een celstraf
van drie jaar, waarvan een half jaar
voorwaardelijk.

Advocaat Azad Zeeman vond de
helft meer dan voldoende. Hij voer-
de aan dat de overval te wijten is aan
de drugsverslaving van zijn cliënt.
De raadsman sprak over een ’onfor-
tuinlijke wanhoopsdaad’ om aan
geld te komen.

Uitspraak is op 5 januari.

Overval op tankstation om eten te
kopen voor vriendin en kinderen
Frits Verhagen

Haarlem ■ Twee medewerkers
van een tankstation aan de Am-
sterdamsevaart (A200) in Haar-
lem zagen op 3 februari dit jaar
rond half vier in de middag een
man met snelle pas binnenko-
men. Dat gaat helemaal mis,
dacht de vrouwelijke kassamede-
werker meteen. En zij kreeg ge-
lijk.

Dankzij politiehond Ben kon de overvaller van de TotalEnergies-pomp langs de
N200 worden opgepakt. FOTO POLITIE NOORD-HOLLAND


