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VOORWOORD  

Voor u ligt ons rapport naar aanleiding van ons onderzoek naar de afwikkeling van cheques door de overheid, 

die door de bank zijn geweigerd. 

De afgelopen jaren ervaart de Ontvanger een hoog aantal zogenaamde ‘bounced cheques’: cheques die aan 

de kassier worden afgegeven als betaling, waarvan later blijkt dat deze ongedekt zijn. Het gevolg is dat de 

service heeft plaatsgevonden, maar dat betaling achterwege blijft. In sommige gevallen wordt zelfs een 

kwitantie afgegeven, terwijl achteraf blijkt dat een betaling niet is verricht. 

De gezagsgetrouwe burger die netjes betaalt, wordt hierdoor niet gelijk behandeld. Het is aan de overheid om 

personen die betalen met ‘bounced cheques’ zo spoedig mogelijk op te sporen en alsnog te laten betalen. Dat 

doet de overheid zo goed zij kan. Echter, met de resultaten van onze audit, tonen we dat er verbeteringen 

zijn aan te brengen. 

Wij danken het ministerie van Financiën, voor de medewerking tijdens dit onderzoek evenals het 

Uitvoeringsorgaan Sociale- en Verzekeringsbank voor zijn input omtrent de (online) financiële omgeving 

aldaar. 
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SAMENVATTING 

Betalingen kunnen digitaal via de bank of aan de balie bij het Ontvangerskantoor (in contanten of met 

een cheque) worden gedaan. Bij de ontvangst van een cheque is nog niet bekend of de cheque door de 

bank zal worden geweigerd (bouncen), omdat het saldo, gelinkt aan de bankrekening, onvoldoende is. 

Nadat is gebleken dat de cheque is geweigerd, moet de betaling worden teruggedraaid. 

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen hoe het proces omtrent “bounced cheques” in de praktijk 

werkt, wat de procedure is om de betaling terug te draaien en wat de mogelijkheden zijn om problematiek 

omtrent cheques in de toekomst te voorkomen. 

De oplossing om foutieve chequebetalingen uit te bannen, ligt hoogstwaarschijnlijk in het doen van online 

bankbetalingen. De burger wordt zo in staat gesteld om via internet rechtstreeks betalingen aan de 

overheid te doen en hoeven niet meer met contanten of een cheque naar het Ontvangerskantoor. Elke 

betaling moet dan wel zo snel mogelijk worden verwerkt, gevolgd door een kwitantie. 

Het voordeel van online betalen is dat het aantal cash- en chequebetalingen tot een minimum wordt 

teruggebracht. De omvang van het aantal fysieke transacties bij het Ontvangerskantoor zal materieel 

afnemen. Er is minder capaciteit nodig voor het in ontvangst nemen van contanten en cheques, de 

administratieve verwerking daarvan en het arbeidsintensieve afwikkelen van de geweigerde cheques. 

Wat betreft de mogelijkheden van online betalingen, hebben wij als benchmark het proces van het 

Uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekostenverzekering (hierna: SZV) geanalyseerd. Vanwege de snelle 

afwerking van inkomende betalingen en de gekoppelde online omgeving is SZV in staat om binnen een 

dag of soms binnen enkele dagen, een digitale kwitantie te versturen aan de betaler. Het stimuleren van 

online betalingen heeft ertoe geleid dat het materiële probleem van “bad cheques” aldaar verleden tijd is 

geworden. 
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AANBEVELINGEN 

Gelet op onze bevindingen doen wij de volgende aanbevelingen aan de Minister van Financiën: 

 
• Ontwikkel beleid om online bankbetalingen te stimuleren waarbij spoedige en juiste afgifte van een 

(digitale) kwitantie een belangrijke rol speelt; 

• Treed in overleg met SZV en analyseer hoe de procedure en afwerking van online betalingen aldaar 

plaatsvindt; 

• Bied de Ontvanger ondersteuning in het verbeteren / digitaliseren van het proces.  

• Verbeter de interne controle van de registratie van de geweigerde cheques en de afhandeling daarvan 

door:  

o de werkzaamheden van de Administratief medewerker door een andere functionaris te laten 

controleren;  

o de afwikkeling van de geweigerde cheques in totalen te controleren aan de hand van de 

gegevens volgens de dagafschriften en de interne vastleggingen. 
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1. HET ONDERZOEK 

In hoofdstuk 1 lichten we onze onderzoeksmethode toe. We beschrijven de grondslag, ons doel en welke 

hoofd- en deelvragen we beantwoorden. We leggen ons onderzoekskader uit en welke hoofdstukken aan bod 

komen. 

 

1.1 De grondslag 

Dit onderzoek betreft een doelmatigheidsonderzoek. Onze bevoegdheid om een doelmatigheidsonderzoek te 

doen naar het proces omtrent betalingen met “bounced cheques” is vastgelegd in artikel 30, eerste lid, van 

de Landsverordening Algemene Rekenkamer.  

1.2 Doel van het onderzoek 

Bij de ontvangst van de cheque is nog niet bekend of de cheque door de bank zal worden geweigerd.  

De doelstelling van ons onderzoek is om vast te stellen of er maatregelen zijn getroffen die waarborgen dat 

de cheques die door de bank zijn geweigerd, tijdig worden gecorrigeerd. Met andere woorden dat de 

verantwoording van de ontvangst wordt teruggedraaid.  

1.3 Hoofdvragen 

In dit rapport geven wij antwoord op de volgende hoofdvragen: 

- Zijn er voldoende maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de registratie van de geweigerde 

cheques en de afwikkeling daarvan, juist en volledig zal zijn? 

- Worden de verantwoorde kasontvangsten die zijn gedaan met ongedekte cheques tijdig en volledig 

in de administratie gecorrigeerd? 

- Hoe werkt het systeem bij het USZV en wat kan het Land daarvan opnemen?  

1.4 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 bespreken wij onze bevindingen wat betreft het proces van registratie van de geweigerde 

cheques en de afwikkeling daarvan. Ook geven we aan hoe SZV het chequegebruik aanzienlijk heeft doen 

afnemen. In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van de Minister van Financiën opgenomen, aangevuld met ons 

nawoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arsxm.org/wp-content/uploads/2018/07/Lvo-Algemene-Rekenkamer-AB-181.pdf
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2.  REGISTRATIEPROCES (GEWEIGERDE) CHEQUES 

2.1 De ‘bounced cheques’ procedure 

De procedure ‘Bounced cheques’ is beschreven in de ‘Draft Process Description manual, Ministry of Finance, 

Tax Administration Receivers Office, version 08-2011’.1 De beschrijving is nochtans niet definitief vastgesteld.2 

Figuur 1 toont het proces op hoofdlijnen. 

Figuur 1: schema administratieve verwerking in spreadsheet 

 

2.2 Interne organisatie 

De Administratief medewerker verricht uitvoerende (ontvangst van cash en cheques) en registrerende 

werkzaamheden (registratie in Bounced cheques spreadsheet van de financiële afwikkeling daarvan). Er 

ontbreekt echter een interne controle gericht op de betrouwbaarheid van het spreadsheet. Interne controle is 

belangrijk; er bestaat anders een groot risico dat abusievelijk foutieve mutaties plaatsvinden en dat niet meer 

te achterhalen is wat en door wie is gemuteerd. Het gebruik van een spreadsheet eist een strikte bewaking. 

Zekerheid over de betrouwbaarheid van het spreadsheet ontbreekt. De werkzaamheden van de Administratief 

medewerker worden intern niet door een andere functionaris gecontroleerd. Het is te adviseren dat periodiek 

in totalen wordt vastgesteld dat alle geweigerde cheques in het spreadsheet zijn opgenomen en dat de volgens 

het spreadsheet afgewikkelde geweigerde cheques hebben geleid tot ontvangsten of terugboekingen.   

2.3 Tijdelijke stop betaling via cheque 

De Ontvanger heeft in september 2019 de Minister geadviseerd om vanaf 2020 te stoppen met het accepteren 

van alle persoonlijke en zakelijke cheques. Dit vanwege het grote aantal ongewilde cheques dat de afgelopen 

jaren is ontvangen. De afweging werd gemaakt om, ondanks dat het merendeel met ‘goede’ cheques betaald, 

dergelijke betalingen te stoppen. 

De overweging werd gemaakt dat men kan blijven betalen via contant geld, pinpas of (online) 

bankoverschrijving. Het advies van de Ontvanger is gebaseerd op de moeilijkheden die gepaard gaan bij het 

innen van geld vanwege een ‘bad cheque’. Terugboeken van betalingen na een langere periode is vrijwel 

onmogelijk aangezien de betalingen al door de Belastingdienst worden verwerkt.3 Met deze maatregel werd 

beoogd dat de inkomsten naar verwachting zouden toenemen, aangezien de uitgifte van ongewilde cheques 

zou worden geëlimineerd. 

Vanwege weerstand vanuit de private sector, besloot de Minister van Financiën al snel (december 2019) om 

betalingen via cheques weer mogelijk te maken. Hij beloofde daarbij om verbeteringen aan te brengen om 

‘bad cheques’ tegen te gaan.4 Van verbeteringen sindsdien is ons niet gebleken.  

 

 

 
1 Process # 3.8, Bounced cheques 
2 Gespreksverslag met de Ontvanger, d.d. 8 april 2021. 
3 Advies van de Ontvanger aan de Minister van Financiën, omtrent het stoppen met accepteren van cheques, d.d. 20 
september 2019, DIV#3339. 
4 https://www.soualiganewsday.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=29038:minister-irion-issues-retraction-

regarding-payment-with-business-and-personal-checks&Itemid=451 

STAP 1 
Cheque is 

geweigerd. 

STAP 2 
Contact met 

cliënt.  

STAP 3 
Ontvangst van 

contanten/gelden

.  

STAP 4 
Afdracht 

schatkist.  

STAP 5 
Terugdraaien in 

cashsysteem.  

http://www.arsxm.org/glossary/receiver/
https://www.soualiganewsday.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=29038:minister-irion-issues-retraction-regarding-payment-with-business-and-personal-checks&Itemid=451
https://www.soualiganewsday.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=29038:minister-irion-issues-retraction-regarding-payment-with-business-and-personal-checks&Itemid=451
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2.4 Reactie vanuit de private sector 

Vanuit de private sector werd met weerstand gereageerd op de maatregel van de overheid om niet langer 

cheques te accepteren. 5 Het fiscale systeem is niet technologisch en efficiënt afgestemd op de omgang met 

directe bankbetalingen. Bedrijven hebben dagelijks te maken met betalingen die ontbreken in het systeem 

van de overheid. Er zijn ervaringen met boetes vanwege de datum waarop een online betaling is uitgevoerd 

versus toen het door de ontvanger werd ontvangen. Het duurt soms drie werkdagen voor een interbancaire 

transfer wordt uitgevoerd.  

Er is vertraging in de verwerking van betalingen door de Ontvanger. Dit kan op zichzelf het aantal ‘bounced 

cheques’ verhogen, omdat veel kleine bedrijven werken met een strakke cashflow en hun administratie niet 

dagelijks op de hoogte houden vanwege kostenbeperkingen. Als de Ontvanger niet kan helpen door het 

belastingbetalingsproces efficiënter te maken, moet het tenminste niet nog moeilijker gemaakt worden.6 

Figuur 2: Argumenten voor (Ontvanger) en tegen (privésector) het stoppen van cheques  

 

2.5 Reactie van de Ontvanger 

Betalingen worden op de rekeningen gealloceerd, er zijn geen ontbrekende betalingen. Indien iemand die 

betaald (of de bank) niet aangeeft waar de betaling voor dient, wordt de betaling geboekt als ‘pre-paid’. 

Er wordt vervolgens contact gezocht met de betaler voor de correcte informatie. 

Betalingen worden altijd geboekt op de datum van het afschrift. Wanneer via een andere bank wordt 

betaald, kan het tot 3 dagen duren voordat het op de bankrekening van de overheid verschijnt. De datum 

op de afschrift van de rekening van de overheid, is de datum die wordt aangehouden in de boeking als 

betaaldatum. Op de afschriften wordt niet vermeld welke betalingen via een andere bank binnen komen.7 

2.6 Uitvoeringsorganisatie Sociale en Ziektekosten Verzekeringen  

Maandelijks ontvangt SZV ongeveer 2.500 betalingen van klanten. 80% van de betalingen wordt per bank 

gedaan; ongeveer 500 met een cheque. Er wordt tussen de 10 en 15 cheques door de bank geweigerd. Dit is, 

vergeleken met het verleden, een aanzienlijke daling.8 Als gevolg hiervan hoeft SZV materieel minder tijd en 

moeite te besteden aan het afwikkelen van de geweigerde cheques. Dit heeft geleid tot een kostenbesparing.  

In vergelijking met SZV maken klanten van de Ontvanger minder gebruik van de mogelijkheid om per bank 

te betalen. Dat heeft onder andere te maken dat de klant vertrouwen laakt voor de (tijdige) verkrijging van 

een (digitale) kwitantie na een online betaling. De administratieve verwerking door de Ontvanger en SZV 

verschillen niet wezenlijk van elkaar. Het belangrijkste verschil is dat SZV de infrastructuur heeft om alle 

online-betalende klanten zo snel mogelijk een kwitantie ter beschikking te kunnen stellen.  

Wanneer betalingen bij de Ontvanger zijn geboekt, worden de kwitanties gesorteerd en verstuurd via de post. 

Dit is een handmatig proces en kost tijd.9 

 
5 http://shta.com/changes-to-accepted-payment-methods-have-negative-consequences/ 
6 http://shta.com/changes-to-accepted-payment-methods-have-negative-consequences/ 
7 Reactie van de Ontvanger op het concept rapport,  d.d. 12 juli 2021. 
8 Gespreksverslag met de financiële afdeling van SZV, d.d. 19 mei 2021. 
9 E-mail van de Ontvanger, d.d. 6 juli 2021.  

Ontvanger 
VOOR stoppen van cheques 

 

Privésector 
TEGEN het stoppen van cheques 

Groot aantal ‘bounced cheques’ 

Additioneel werk om betalingen alsnog 

te ontvangen 

Bijna onmogelijk om betalingen terug te 

boeken 

Overheid is niet efficiënt in verwerking van 

betalingen 

Er wordt geen rekening gehouden met tijd van 

banktransfers wat kan leiden tot boetes 

Betalingen ontbreken soms in het systeem 

http://shta.com/changes-to-accepted-payment-methods-have-negative-consequences/
http://shta.com/changes-to-accepted-payment-methods-have-negative-consequences/
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Een belangrijke oorzaak voor het verminderde chequegebruik bij klanten van SZV is de snelheid en de 

nauwkeurigheid van het verwerken van de bankontvangsten in de financiële administratie en de snelheid van 

het online beschikbaar stellen van een kwitantie. In de regel worden ontvangsten binnen een dag verwerkt. 

In de dagen vlak voor de uiterste maandelijkse betaaldag, duurt de verwerking en het digitaal beschikbaar 

stellen van de kwitantie enkele dagen langer. De klanten van SZV hebben door de werkwijze vertrouwen 

gekregen dat zij binnen een tot enkele dagen een kwitantie krijgen en zijn daarom graag bereid om per bank 

te betalen. 

2.7 Reactie van de Ontvanger op de vergelijking met SZV 

Het is gebruikelijk dat SZV wordt vergeleken met de Ontvanger, ondanks dat de omstandigheden anders 

zijn. Bijvoorbeeld: in 2021 zijn de gemiddelde betalingen per maand op het kantoor van de Ontvangers 

ca. 16.000, bestaande uit 19% online betalingen, 20% cheques en 61% contant geld. In vergelijking met 

2019 was dit gemiddeld ca. 17.000 betalingen bestaande uit 6% online betalingen, 24% cheques en 70% 

contant. 

Ook al verschillen de administratieve processen tussen beide organisaties niet zo groot, het aantal 

transacties per maand verschilt wel sterk, wat bijdraagt aan verschillen in verwerkingstijd. Er is een 

verschuiving gaande waarbij meer klanten gebruik maken van de mogelijkheid van online betalen. Om 

deze trend te behouden zouden investeringen in een portaal moeten worden gedaan om ervoor te zorgen 

dat de belastingbetaler binnen een dag of twee, zo niet onmiddellijk, een kwitantie ontvangt. Zo wordt 

het ook voor boekhouders en accountants efficiënter om namens hun klant te betalen. Een dergelijk 

portaal is reeds aangevraagd, maar vanwege het verouderde systeem, dienen de nodige upgrades te 

worden uitgevoerd. 

Het zou voordelig zijn indien de Ontvanger rekeningen heeft bij alle banken, waardoor betalingen op 

dezelfde dag nog kunnen worden ontvangen. Figuur 3 toont schematisch de belangrijkste verschillen. 

Figuur 3:  administratieve proces verwerking ontvangsten Ontvanger en SZV   
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3.  REACTIE VAN DE MINISTER EN ONS NAWOORD 

3.1 Reactie van de Minister van Financiën 

In het kader van ons onderzoeksprotocol is het conceptrapport aangeboden aan de Minister van Financiën op 

8 juli 2021. De Minister heeft op 13 juli 2021 gereageerd. Zijn reactie is integraal opgenomen: 

 

 
 

Minister van Financiën 
 

 

Aan: De Algemene Rekenkamer      VERTALING 

Datum: 13 juli 2021 

 

Onderwerp: Feedback Minister van Financiën concept Mini-audit Bounced Cheques 

 
De mini-audit geeft een eerste indruk aan een van de uitdagingen waar de overheidsorganisatie 

voor staat, inherent aan een gebrek aan investeringen, die direct verband houdt met het gebrek 

aan financiering. 

 

De regering van Sint Maarten heeft de afgelopen jaren uitgebreid voorbereidingen getroffen 

om het beheer van de overheidsfinanciën te verbeteren en te moderniseren. De plannen 

omvatten het upgraden van de boekhoud- en ICT-systemen om de integratie van de relevante 

afdelingen en processen te verzekeren. Training en her-training aan het personeel waar van 

toepassing. Opeenvolgende toezeggingen om financiering te ontvangen waren van korte duur, 

echter de meest recente en nog steeds lopende inspanning is die van de structurele 

hervormingen, in samenwerking met de Nederlandse overheid en de recent opgerichte 

Tijdelijke Werk Organisatie (TWO). Voor de voorbereiding en uitvoering van dit programma 

zijn wederom middelen beschikbaar gesteld. Als onderdeel van dit programma zijn diverse 

plannen van aanpak goedgekeurd, zoals het Plan van Aanpak Transformatie Belastingdienst, 

het Plan van Aanpak Financiële Werkprocessen en het Plan van Aanpak Budgetprocessen. 

 

Inmiddels hebben bescheiden initiatieven plaatsgevonden, die hebben geleid tot een betere 

facilitering van online betalen en is een project goedgekeurd om de database op te schonen. 

Dit moet de kwestie van een onjuiste administratie van betalingen, om welke reden dan ook 

aanpakken, zowel de zogenaamde "ontbrekende betalingen" oplossen als het debiteurensaldo 

verminderen. 

 

Minister van Financiën / Minister of Finance 

 

 
Minister of FIN / Minister van FIN 

Government Administration Building 

Post Office Box 943, Philipsburg / Soualiga road 1, Sint Maarten 

https://www.facebook.com/gacsxm/videos/614382459086506/
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3.2 Ons nawoord 

In het verleden zijn legio plannen opgesteld om de Belastingdienst (en de Ontvanger) te moderniseren, met 

name via digitalisering. Om uiteenlopende redenen (financiering, implementatie etc.) werkt de Ontvanger 

thans met verouderde systemen. Met de implementatie van de Landspakketten en in samenwerking met de 

Tijdelijke Werk Organisatie spreken wij de hoop uit dat binnen afzienbare tijd, de nodige investeringen worden 

gemaakt ter verbetering van de systemen. Een digitaal portaal, waarbij men gemakkelijk betalingen kan 

verrichten en direct zo dan niet binnen enkele dagen, een kwitantie ontvangt, maakt hopelijk van ‘bounced 

cheques’, een thing of the past.   

Wij danken de Minister van Financiën en de Ontvanger voor de medewerking tijdens ons onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


