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Mazars-accountant Trump in de getuigenbank
Een partner bij Mazars is opgeroepen als getuige in de rechtbank door de advocaten van de voormalige
Amerikaanse president Donald Trump.
Donald Bender, partner bij Mazars, het accountantskantoor dat sinds de jaren tachtig de cijfers controleert van Trump
zelf, de Trump Organization en honderden gelieerde entiteiten, werd opgeroepen in een zaak die gaat over mogelijke
belastingfraude, zo meldt The Guardian.
De aanklagers hopen de ex-president te kunnen veroordelen op basis van onder meer getuigenissen van twee
topmanagers in de organisatie van Trump; het tweetal heeft in ruil voor een lagere gevangenisstraf en immuniteit
bekend op verschillende manieren belasting te hebben ontweken, met betrekking tot extraatjes die zij ontvingen van
de organisatie.
Het tweetal, Allen Weisselberg, de nanciële baas van het bedrijf, en Je rey McConney, een senior vice-president en
controller, staan centraal in een proces vol cijfers, spreadsheets, belastingaangiftes en loonadministratie, maar deze
week was het ook de beurt aan de accountant.

Grootste klant
Bender getuigde dat McConney hem "talloze keren" per week belde over allerlei belastingkwesties en dat hij bestookt
werd met e-mails van Weisselberg. Bender had naar eigen zeggen een stuk minder contact met Trump. Trump was zijn
grootste klant, en was zelfs bij zijn bruiloft in 2005, maar zou sindsdien slecht een paar keer per jaar contact met hem
hebben. Toen Trump president werd kwam hij ongeveer twee keer per jaar in het Witte Huis voor handtekeningen
onder aanvragen voor uitstel van belastingen.
Aanklagers overwogen de accountant ook als getuige op te roepen en hadden hem zelfs zes uur lang voorbereid tijdens
een Zoom-conferentie op zaterdag, maar besloten hem uiteindelijk over te laten aan de verdediging. Benders
getuigenis gaat volgende week verder.
Trump ging recent nog tekeer tegen Bender en Mazars op zijn eigen Truth Social-platform: "Dit zeer goedbetaalde
accountantskantoor had deze dingen routinematig moeten oppikken – we vertrouwden op hen. HEEL ONEERLIJK!", zo
schreef hij.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

22 september 2022

Staat New York klaagt Donald Trump aan wegens
fraude
De procureur-generaal van de staat New York heeft civiele rechtszaken
aangekondigd tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump en zijn
kinderen Donald Trump... 
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Mazars en Trump: een juridisch gevecht
Marcel Pheijffer

Ook als samenstel-accountant heb je verantwoordelijkheden ten aanzien van
de juistheid van gepresenteerde nanciële overzichten; zeker als het over de
oud-president... 
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Mazars doet niet langer de boekhouding voor Trump
Mazars, de accountantsorganisatie die de afgelopen tien jaar de boekhouding
verzorgde van de Trump Organization, staat niet meer achter de
jaarrekeningen die zijn... 
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Topeconomen: president Biden goed voor economie
en handel
De benoeming van Joe Biden tot nieuwe president van de Verenigde Staten is
goed voor de wereldwijde economie en internationale handel. Volgens
topeconomen zal hij... 
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'Trump ook verdacht van bank- en
verzekeringsfraude'
Een openbaar aanklager in het New Yorkse district Manhattan onderzoekt de
Amerikaanse president Donald Trump en zijn bedrijf in verband met
vermeende bank- en verzekeringsfraude,... 

