
1. Gegevens van klager / klaagster  

Naam  
(Indien rechtspersoon:  
naam vennootschap) 

     Stichting Wakkere Accountant (SWA) 

adres      Leopoldhove 55    

Postcode/plaats       2726 CV Zoetermeer 

Telefoonnummer      0655358730 ra@wakkereaccountant.nl 

2. Gegevens van de accountant tegen wie de klacht is gericht 
Let op! De klacht kan slechts zijn gericht tegen iemand die is/was ingeschreven  
- in het register van de NBA (RA of AA) of 
- in het register van het NIVRA (een registeraccountant, RA) of  
- in het register van de NOvAA (een Accountant-Administratieconsulent, AA).  

Raadpleeg zo nodig het register op www.nba.nl 

Naam Pieter Jongstra RA (1956) tot 1-7-2014 partner bij EY.-----------------M 

Marc Hogeboom RA (1967) partner bij KPMG------------------------- M 

Viviana Kooistra-Voorwald RA RC (1972) partner bij PwC -----------V 

 Adres Jongstra P.J.A.M., Oostwaard 54, 3602 XA Maarssen 
Hogeboom,M.A., Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen 
Kooistra-Voorwald,V.W.J., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam 

Postcode/plaats Zie onder adres       

Telefoonnummer              onbekend onbekend 

Werkzaam bij 
  

Jongstra P.J.A.M.,                 NBA Amsterdam 
Hogeboom,M.A.,                  KPMG Amsterdam 

Kooistra-Voorwald, V.W.J.   PWC Rotterdam 

3. Gegevens inzake de klacht  

Zie bijgaand klaagschrift d.d. 31 oktober 2017 

 

Is de klacht voorgelegd aan de klachtinstantie van het accountantskantoor van betrokkene of aan een 

klachten- of geschillencommissie waarbij deze organisatie is aangesloten? Zo nee, waarom niet? 
 

De aard van deze klacht over het oligopolistische OOB-karakter van de NBA leent zich daar niet voor.     

In het klaagschrift moeten de relevante feiten en de tuchtrechtelijke bezwaren daartegen worden 
vermeld. Verder moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken bij het klaagschrift worden 
overgelegd. 
Productie 1: Schrijven bestuur SWA aan bestuur NBA  d.d. 3 oktober 2017 

Productie 2: Schrijven bestuur NBA aan bestuur SWA  d.d. 6 oktober 2017 

Productie 3: Schrijven bestuur SWA aan bestuur NBA  d.d. 24 oktober 2017 

 
Het ondertekende en van een datum voorziene klaagschrift (met bijlagen) zijn in tienvoud (en 
vergezeld van dit ingevulde formulier) aangetekend verzonden naar: 

  
Accountantskamer, Postbus 10067, 8000 GB  Zwolle. 
 

http://www.nba.nl/

