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‘Hoe gaat het nu met....?’
Rob van Lenthe RB, mede-eigenaar van Vechtdal Accountants B.V.
‘In maart 2017 startte ik met de opleiding 
tot Register Belastingadviseur en begin 
2020 rondde ik deze studie af met de ver-
dediging van mijn scriptie.
Sinds 1 januari 2020 ben ik mede-eigenaar 
van Vechtdal Accountants in Ommen. Elke 
klant is voor ons uniek en heeft andere 
wensen en doelen. Om met een klant mee 
te kunnen denken is het van belang om 
goede fiscale kennis in huis te hebben. 
Naast mijn persoonlijke interesse en ont-
wikkeling was de toekomstbestendigheid 
van ons kantoor een extra reden om voor 
de RB Academy te kiezen. Een voordeel van 
deze opleiding is dat er veelvuldig jurispru-
dentie aan bod komt. Dit heeft mijn leercur-
ve op een positieve manier beïnvloed.
Doordat ik eerder de opleiding hbo-
accountancy duaal volgde, wist ik al wat ik 
kon verwachten van de combinatie van 
werken en studeren.

Eigen visie
In de opleiding leerde ik de fiscale theorie 
met de dagelijkse praktijk te combineren. 
Ook leerde ik gestructureerd een beroep-
schrift uit te werken, woonde ik een zitting 
bij van de belastingkamer van het 
gerechtshof in Arnhem en als slotstuk 
schreef ik mijn scriptie. Het sprak mij aan 
dat er ruimte was om hierin mijn eigen 
visie te kunnen verwerken. In mijn scriptie 

heb ik de uitvoerbaarheid van de Neder-
landse heffingssystematiek voor IB-onder-
nemers geanalyseerd en beoordeeld, 
onder meer naar aanleiding van een artikel 
uit het Register 2018, nr. 6.
Formeel Belastingrecht vond ik de meest 
interessante module, omdat het de spelre-
gels aangeeft op basis waarvan de materi-
ele belastingschuld vastgesteld moet wor-
den. Daarmee is dit een continu 

terugkerend onderwerp in mijn dagelijkse 
praktijk.
Dankzij de RB Academy leerde ik kansen te 
herkennen en de fiscale gevolgen daarvan 
in te schatten. Zo heb ik inmiddels een aan-
tal ondernemers mogen helpen met het 
omzetten van hun rechtsvorm. Het geeft 
een kick om een ondernemer een beter 
inzicht in zijn financiële situatie met bijbe-
horende fiscale gevolgen te kunnen geven.’

Geslaagden van de RB Academy aan het woord

‘Dankzij de RB Academy leerde ik kansen te herkennen en de fiscale gevolgen daarvan in te 
schatten’ (foto: Raphaël Drent)
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Op zoek naar 
fiscaal talent? 
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