HET

Verenigingsnieuws
Geslaagden van de RB Academy aan het woord

‘Hoe gaat het nu met....?’
Deniz Yașar RB, partner bij Stellar Tax Advice.
‘Ik begon met de studie tot Register Belastingadviseur in 2016 en
rondde de opleiding af in 2020. In het eerste gedeelte van mijn
carrière werkte ik in de controlepraktijk bij een middelgroot
accountantskantoor in IJmuiden. Vanaf mijn 18e jaar ben ik met
een na het gymnasium gestart met de RA Opleiding Accountancy
& Controlling aan de Nyenrode Business Universiteit. Na het
behalen van mijn bachelor in 2014 besloot ik om het op een
andere boeg te gooien, omdat slechts het afvinken van werkpro
gramma’s mij enorm tegen ging staan. Toen ben ik naar een deta

‘Mede door het Register
Belastingadviseurs ben ik
gegroeid van gesprekspartner
naar een echte trusted advisor’
cheringskantoor gegaan en ben ik ook werkzaam geweest voor
diverse administratiekantoren. Ik kwam erachter dat ik een goede
band met klanten kon opbouwen. Tijdens de gesprekken met
klanten merkte ik dat zij veel fiscale vragen hadden en dat ik daar
nauwelijks antwoorden op had. In overleg met mijn toenmalige
werkgever besloot ik om de RB Academy te gaan doen. Ik wilde
graag een vervolgopleiding die paste bij mijn accountancy-ach
tergrond. Deze vervolgstap bleek een schot in de roos. Nu ben ik
mede-eigenaar van Stellar Tax Advices, een multisdisciplinair
belastingadvieskantoor met diverse expertises in huis.
De praktijkgerichte opzet van de opleiding sprak mij erg aan. Je
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kunt direct het geleerde in de praktijk brengen. Door deze studie
werd ik een betere adviseur voor mijn klanten. Daarnaast staat
het Register Belastingadviseurs heel goed bekend bij klanten en
staat het goed aangeschreven in de markt. Om daar deel van uit
te maken, maakt mij heel erg blij.

Doorbijten
De combinatie van werken en studeren vond ik heel prettig, maar
ook wel eens zwaar. Af en toe houd ik wel van een feestje op de
vrijdagavond en dan was les op zaterdagochtend om tien uur wel
even doorbijten. Maar over het algemeen vond ik het heel fijn. De
vorm was voornamelijk klassikaal en dat beviel mij goed. Ik had
contact met veel medestudenten van wie je ook veel kunt leren
en waardoor je je netwerk direct uitbreidt.
Het meest interessante onderdeel was voor mij internationaal
belastingrecht. Heel boeiende materie, vind ik. Daardoor kwam ik
ook in aanraking met Transfer Pricing. Dit gaat – kort gezegd –
over het bepalen en vastleggen van een eerlijke, zakelijke prijs bij
bijvoorbeeld leveringen aan een dochtermaatschappij in het bui
tenland. Inmiddels heb ik mij hierin verdiept en heb ik een aan
vullende cursus gevolgd, zodat wij TP-rapportages kunnen opstel
len voor onze internationaal opererende klanten.
De kennis en vaardigheden die ik op de RB Academy geleerd heb,
helpen mij erg goed in de dagelijkse praktijk. Ik heb veel gesprek
ken met mijn klanten en kan hen nu dankzij de opleiding goed
bijstaan. Mede door het Register Belastingadviseurs ben ik
gegroeid van gesprekspartner naar een echte trusted advisor.’

