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Body

AMSTERDAM - Bradley Birkenfeld, de man die de massale belastingontduiking via de Zwitserse bank UBS naar 
buiten bracht, wordt daarvoor vorstelijk beloond. De Amerikaanse belastingdienst schenkt hem 104 miljoen dollar, 
ruim tachtig miljoen euro. 

Dat heeft de Internal Revenue Service (IRS) gisteren bekendgemaakt. De 47-jarige klokkenluider schrijft daarmee 
geschiedenis. Het is de hoogste vergoeding die de Amerikaanse belastingdienst een tipgever ooit heeft toegekend. 

UBS hielp rijke Amerikaanse klanten belasting te ontduiken door hun geld op Zwitserse bankrekeningen te zetten. 
Daardoor liep de IRS ten minste twintig miljard dollar mis. Begin 2009 trof de Zwitserse bank een schikking met 
justitie in de Verenigde Staten. 

Birkenfeld werkte vijftien jaar voor UBS. Hij gaf onder andere toe dat hij een Amerikaanse miljardair met illegale 
transacties ter waarde van tweehonderd miljoen dollar had geholpen. 

De rechter vond de medewerking die Birkenfeld jaren aan de belastingontduiking had verleend, zwaarder wegen 
dan zijn tips. De klokkenluider werd tot drie jaar en vier maanden veroordeeld. Begin vorige maand kwam hij 
voorwaardelijk vrij, maar hij mag zich nog steeds niet vrij bewegen. Bij de persconferentie die de internationale 
klokkenluidersorganisatie National Whistleblowers Center (NWC) gisteren belegde, was hij niet aanwezig. 

Door de bekentenissen van Birkenfeld kwam UBS zwaar onder druk te staan van de Amerikaanse belastingdienst. 
Uiteindelijk besloot de Zwitserse bank 780 miljoen euro schadevergoeding te betalen en de namen van 4450 
Amerikaanse belastingontduikers over te dragen. 

Toen bekend werd dat de Amerikaanse overheid over deze gegevens beschikte, besloten tienduizenden 
Amerikanen alsnog gebruik te maken van een spijtoptantenregeling. Dat leverde de Amerikaanse fiscus nog eens 
vijf miljard dollar achterstallige heffingen en boetes op.
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