Persbericht

SMA Accountants krijgt Wta-vergunning
Nieuwegein, 30 september 2008; Vandaag kreeg SMA Accountants NV bericht van de
Autoriteit Financiële Markten dat zij een Wta-vergunning met OOB (Organisaties van
Openbaar Belang)-aantekening heeft verkregen. Omdat SMA zichzelf ziet als een
aantrekkelijk alternatief voor de grotere accountantsorganisaties, was het van groot
strategisch belang om over de vergunning te kunnen beschikken.
In SMA Accountants NV wordt samengewerkt door een twintigtal MKB accountantskantoren.
De doelstelling van SMA is, om gezamenlijk grote accountants- en adviesopdrachten aan te
nemen die voor de kantoren afzonderlijk niet uitvoerbaar zouden zijn, hetzij vanwege de
omvang hetzij vanwege de complexiteit. Alle aan SMA verbonden accountantskantoren zijn
lid van SRA en hebben een Wta-vergunning aangevraagd (bijna allemaal zonder OOB
aantekening). Het lag voor de hand dat SMA als organisatie een stap verder zou gaan en
een Wta-vergunning met OOB aantekening zou aanvragen.
Complicatie
De procedure voor het verkrijgen van een Wta-vergunning is ingezet in het najaar van 2006.
Terwijl de beoordeling van de vergunningaanvraag door de AFM in volle gang was, trad in de
zomer van 2007 een complicatie op in de vorm van de periodieke toezichtkosten die de
AFM in rekening zou brengen aan vergunninghouders. Deze leken voor SMA te hoog te
worden. Begin 2008 werd echter duidelijk dat de systematiek van de heffing in voor SMA
gunstige zin zou worden aangepast. Thans is de aanvraag met succes afgerond.
Strategisch belang
SMA Accountants NV acht het van groot belang om over deze Wta-vergunning te
beschikken. Niet alleen omdat thans controleopdrachten worden uitgevoerd bij negen
organisaties van openbaar belang. SMA Accountants NV ziet zichzelf als een alternatief voor
de grote accountantsorganisaties (onder meer vanwege de aantrekkelijke tarieven) en dient
ook om die reden de vergunning te bezitten om dat alternatief te kunnen blijven. Het is
daarom van strategisch belang voor onze aangesloten kantoren om door middel van SMA
Accountants NV toegang te hebben en te houden tot dit gedeelte van de controlemarkt.

