Geslaagden van de RB Academy aan het woord:

‘Hoe gaat het nu met....?’
… Anne van Haga (32), mede-oprichter en -eigenaar van Humens
‘In 2010 heb ik de pilotenopleiding
afgerond. Omdat de pilotenbanen toen
niet voor het oprapen lagen, heb ik plan
B uitgerold door in dienst te treden bij
een administratie- en belastingadvieskantoor. In 2011 startte ik met de belastingconsulentenopleiding bij het Register Belastingadviseurs (RB). Mijn
toenmalige werkgever stimuleerde mij
om deze opleiding te doen. Verschillende collega’s, onder wie een van de partners, waren mij voorgegaan en hadden
ook de RB-opleiding afgerond. Zij waren
enthousiast over de kwaliteit van de
opleiding, het sluit goed aan bij de praktijk. Voor verdere verdieping ben ik vervolgens in 2013 met de adviseursopleiding gestart. De combinatie werk en
studie bleek pittig. Vorig jaar slaagde ik
voor de RB Academy.
Het fijne van de RB Academy is dat de
modules goed aansluiten bij de zakelijke
realiteit. Het waren interessante colleges
met goede docenten waarbij er ook vaak
praktijkvoorbeelden werden besproken.
De vakken internationaal belastingrecht,
inkomstenbelasting en loonheffingen
vond ik het meest interessant. Dat sloot
ook goed aan bij waar ik in de praktijk
mee bezig was en zorgde ervoor dat ik
de opgedane kennis gelijk in de praktijk
kon brengen. Soms was het druk om

‘Modules sluiten goed aan bij de zakelijke realiteit’ ( foto: Raphaël Drent)
werk en studie te combineren en daarom heeft het ook even geduurd voordat
ik afgestudeerd was.

Eigen bedrijf
Eind 2019 startte ik samen met mijn compagnon ons eigen bedrijf Humens. Wij
focussen ons op personeelsdienstverle-

ning in combinatie met salarisadministratie. Op dit moment zet ik mijn fiscale kennis vooral in op het gebied van
internationale werknemers (30%-regeling,
kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen) en loonheffing. Naast HRadvies zijn wij specialist in fiscale wet- en
regelgeving rondom loonheffingen.’
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