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Delta Universal V.o.F. 

adviseren om kennis te 

nemen van de informatie 

die wij u verstrekken en u 

niet dol te laten maken 

door “de media” en ook 

niet door Per Saldo. Zij 

presenteren zich als be-

langenbehartiger voor bud-

gethouders, maar in 2013 

is overduidelijk gebleken 

dat zij regelmatig voor hun 

beurt spreken en veel on-

rust veroorzaken met ver-

onderstellingen en aanna-

mes. 

Raadpleeg regelmatig onze 

website of, als u erg on-

gerust bent, bel ons en dan 

bent u weer op de hoogte. 

 

Veel reuring rond PGB 

Geen verhoging van onze tarieven in 2014 

Het afgelopen jaar is, voor 

wat betreft het PGB-AWBZ, 

een bijzonder roerig jaar 

geweest. 

Het nieuw aangetreden 

kabinet maakte er een ge-

woonte van om van alles te 

roepen, de pers maakte er 

al voldongen feiten van en 

Per Saldo deed er in veel 

gevallen nog een flinke 

schep bovenop. 

Bij de aanvang van 2014 is 

er, eigenlijk, nog steeds 

weinig concreet. Heel veel 

zaken zijn nog steeds niet 

meer dan plannen of voor-

nemens en de uitvoerende 

instanties weten veelal nog 

niet hoe het allemaal zal 

worden geregeld. 

De gemeenten sputteren 

tegen de voorgenomen de-

centralisatie en de daarmee 

samenhangende overgang 

van delen van de zorg van 

AWBZ naar de gemeenten 

(Wmo). 

Het is de bedoeling dat er, 

naast het PGB-AWBZ en –

Wmo ook nog een budget 

via de zorgverzekeraar 

gaat komen. 

Ingewikkelder kunnen ze 

het niet voor u maken, be-

ter blijkbaar ook niet. 

Delta Universal blijft de 

ontwikkelingen met argus-

ogen volgen en we commu-

niceren zo veel mogelijk 

met Zorgkantoren, CVZ en 

SVB. 

Een aantal onderwerpen 

worden elders in deze 

nieuwbrief besproken. 

Voor u, als budgethouder, 

is het belangrijkste dat u 

de juiste zorg ontvangt van 

de zorgverleners waarvan u 

meent dat zij de meest 

geschikte zorgverleners 

zijn. U zult daar het ko-

mende jaar iets minder 

budget voor krijgen, maar 

het doel blijft hetzelfde. 

Wij kunnen u alleen maar 

de aanvraag van een (her-)

indicatie bij CIZ of Bureau 

Jeugdzorg niet verhogen. 

Op deze wijze proberen 

wij, blijvend, bij te dragen 

aan het dragelijk houden 

van de kosten die u moet 

maken voor de inkoop van 

zorg. 

We hebben in oktober 2012 

de verhoging van het BTW 

tarief niet doorberekend in 

de tarieven voor de cliënt-

ondersteuning. 

Voor 2013 zijn onze 

tarieven niet verhoogd en 

ook voor 2014 zullen we 

onze tarieven niet aanpas-

sen. Beter nog: we voegen 

wat toe aan ons volledige 

pakket cliëntondersteuning 

PGB-AWBZ/-Wmo, zonder 

de prijs te verhogen: we 

kunnen de aangifte IB (box 

1 en 3)  voor u verzorgen! 

Evenals vorig jaar zullen 

we ook nu de tarieven voor 

Inhoud: 

Werkbonus 2 

PGB tarieven 

2014 

2 

Verantwoording 

2e helft 2013 

2 

Meerderjarigheid 3 

Trekkingsrecht 3 

Wijziging loonhef- 

fingskorting 2014 

3 

Huisbezoek zorg-

kantoren 

4 

Zorgplannen 4 

Communicatie 4 

Heksenjacht en…… 5 

Nieuwsbrief 
Administratieve Dienstverlening 



Werkbonus voor uw zorgverlener 

PGB tarieven 2014 

men dat de Belasting-

dienst, achteraf, besluit dat 

er meer loonheffing moet 

worden afgedragen, ad-

viseren wij u om de werk-

bonus niet te laten toepas-

sen op het loon van uw 

zorgverleners. Neem in dit 

geval contact met ons op ! 

Wanneer, achteraf, blijkt 

dat er toch recht is op de 

werkbonus, dan zorgt de 

Belastingdienst er bij de 

aangifte IB 2014 voor dat 

de zorgverlener deze als-

nog krijgt. 

U heeft één of meerdere 

zorgverleners in dienst die 

geboren zijn in 1950, 1951, 

1952 of 1953 en zij worden 

uitbetaald via de SVB. In 

dat geval komen deze 

zorgverleners in aanmer-

king voor de werkbonus. 

Wat is de werkbonus ? 

Het is een korting op de 

loonheffing, die maande-

lijks door de SVB wordt 

ingehouden. 

Wanneer recht op deze 

bonus ? 

De zorgverlener heeft recht 

op de bonus als diens to-

tale brutoloon over 2014 

ligt tussen € 17.327,00 en 

€ 33.694,00. De bonus kan 

alleen worden toegepast 

wanneer op het loon de 

loonheffingskorting wordt 

toegepast. 

Wanneer uw zorgverleners 

in aanmerking komen voor 

de werkbonus, hoeft u 

geen actie te ondernemen. 

Variabele uren of 2e in-

komen ? 

Verschilt het loon van uw 

zorgverlener per maand, of 

heeft uw zorgverlener 

naast het inkomen uit PGB 

nog een ander inkomen, 

dan is het mogelijk dat het 

loon lager of hoger uitvalt 

dan de hiervoor genoemde 

bedragen. Om te voorko-

Verantwoording 2e helft 2013 
Wanneer u het onderte-
kende formulier per mail 
aan ons retour stuurt, dan 
beide pagina’s van het 
formulier als PDF of JPG 
“attachen”.  

Het is weer tijd voor de 
halfjaarlijkse verantwoor-
ding.  

Om de verantwoording 
volledig en correct voor u 
op te maken dienen wij te 
beschikken over het 
volgende: 

 Wanneer wij niet be-
schikken over een 
volmacht op de PGB re-
kening: alle bankaf-

schriften van deze 
rekening over het 
tweede halfjaar 2013; 

 Nota’s, urenbriefjes en 
facturen van uw zorg-
verleners over het 
tweede halfjaar 2013, 

dus ook degene be-
treffende december 
2013 ! 

In de meeste gevallen 
beschikken wij over alle 
relevante stukken en hoeft 
u niets meer te doen. 

U ontvangt van ons het in-
gevulde verantwoordings-
formulier per post of via e-
mail. 

U dient dit formulier,  on-
dertekend  door de budget-
houder of diens wettelijk 
vertegenwoordiger, (per 
post of via e-mail) voor 6 
februari 2014 aan ons re-
tour te zenden. 
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Aangifte IB 

2013: 

 

Wij kunnen deze 

voor u 

verzorgen ! 

(box 1 en 3) 

De eerste voorschotten zijn 

begin januari op de reke-

ningen van de budgethou-

ders gestort. 

De PGB tarieven voor 2014 

zijn, met name voor de 

functies Persoonlijke Ver-

zorging en Begeleiding 

zeker 5% lager dan in 

2013. 

Op het moment van ver-

schijnen van deze nieuws-

brief zullen de toekennin-

gen door de Zorgkantoren 

zijn verstuurd en zult u 

weten wat uw budget voor 

2014 is. 



Meerderjarigheid 

Wijziging loonheffingskorting 

mededeling over doen. 

Delta Universal kan be-

windvoering of curatele 

voor u verzorgen, volgens 

de eisen die gesteld 

worden in het Burgerlijk 

Wetboek (1:431 e.v.) en 

conform de kwaliteitseisen 

en richtlijnen van het 

LOVCK (Landelijk Overleg 

Vakinhoud Civiel en Kan-

ton). 

U kunt op onze website 

meer informatie over dit 

onderwerp vinden. Ui-

teraard kunt u hierover ook 

telefonisch contact met ons 

opnemen en, eventueel, 

een afspraak maken voor 

een persoonlijk gesprek. 

Wanneer de budgethouder 

de leeftijd van 18 jaar be-

reikt is hij of zij meerderja-

rig en wordt hij of zij 

geacht handelingsbekwaam 

en —bevoegd te zijn. Wan-

neer de beperking of aan-

doening hier geen invloed 

op heeft, dan kan de 

budgethouder, zelfstandig, 

de verantwoording over het 

PGB op zich nemen. 

Kort na de achttiende ver-

jaardag zal het Zorgkan-

toor de budgethouder uit-

nodigen voor een “bewust-

wordings gesprek”. Men 

tracht tijdens dit gesprek te 

beoordelen of de budget-

houder de regels van het 

PGB begrijpt en of hij/zij 

weloverwogen beslissingen 

kan nemen en zijn/haar 

handelen kan overzien. 

Wanneer dit niet het geval 

is, dan zal er een wettelijk 

vertegenwoordiger moeten 

zijn of worden aangesteld. 

Dit kan in de vorm van een 

bewindvoerder of een cura-

tor, benoemd door de kan-

tonrechter. 

Een wettelijk vertegen-

woordiger is niet een per-

soon die een zogenaamde 

aansprakelijkheidsverkla-

ring tekent ! Dit tracht ten-

minste één zorgkantoor u 

wijs te maken, maar dit 

mist elke wettelijke basis ! 

Delta Universal is hierover 

in overleg met het CVZ en 

zal daar spoedig nadere 

Heeft uw zorgverlener een 

inkomen hoger dan, onge-

veer, € 4.300,00 per 

maand (en geschiedt uitbe-

taling via de SVB) dan ont-

vangt hij of zij in 2014 een 

lager netto loon dan in 

2014. 

Vragen ? Bel of mail ons, 

dan kunnen wij u met raad 

en daad bijstaan. 

Elk jaar wijzigen, per 1 

januari, de tarieven voor 

de loonheffingen en de 

premies voor de werkne-

mersverzekeringen. Per 1 

januari 2014 wijzigt ook de 

loonheffingskorting. 

De loonheffingskorting 

wordt inkomensafhankelijk. 

Voor hoge inkomens wordt 

de loonheffingskorting la-

ger, voor de overige inko-

mens wordt deze juist ho-

ger. 

Heeft u een zorgverlener 

met een lager inkomen 

dan, ongeveer, € 4.300,00 

per maand (en wordt deze 

zorgverlener uitbetaald via 

de SVB) ?  

Dan ontvangt hij of zij in 

2014 een hoger nettoloon 

dan in 2013. 
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Doe-het-zelf kan 

aardig zijn, maar 

niet met de 

uitbestede PGB 

administratie ! 

 

Wij zorgen voor een 

correcte en volledige 

afhandeling en het 

oplossen van 

problemen. 

 

Doe-het-zelf kan 

leiden tot grotere 

problemen en 

misverstanden ! 

Nr. 3, januari 2014 

Trekkingsrecht 
mens een aantal cliënten) 

deel aan een pilot van 

zorgkantoor Zorg & Zeker-

heid (Leiden) en de SVB, 

zodat wij bij de definitieve 

invoering (vermoedelijk op 

01-01-2015) over de ver-

eiste kennis en ervaring 

beschikken. 

Er wordt druk gewerkt aan 

de (her-)invoering van het 

trekkingsrecht. 

Trekkingsrecht betekent, in 

het kort, dat uw PGB 

budget niet meer op een 

bankrekening wordt ge-

stort, maar dat het budget 

door het zorgkantoor wordt 

“overgemaakt” naar de 

SVB. Deze laatste zal dan, 

aan de hand van ingedien-

de declaraties, de betaling-

en aan de zorgverleners 

verrichten. 

Voor uw relatie met Delta 

Universal zal dat geen 

wijziging betekenen. Onze 

controle– en plannings-

werkzaamheden zullen, 

meer dan in het verleden, 

vitaal zijn voor het goed 

verlopen van uw PGB. 

Momenteel nemen wij (na-



Huisbezoek zorgkantoren 

Communicatie 

declaraties en facturen en 

betaalbewijzen) naar het 

zorgkantoor. Op deze ma-

nier weet men bij aanvang 

van het bezoek reeds of 

alles correct is geadmini-

streerd. 

Het is van groot belang dat 

er zorgplannen zijn, op-

gesteld door zorgverleners 

en dat wij deze zorgplan-

nen in het dossier hebben. 

Ook ouders, partners en 

familieleden dienen, jaar-

lijks, een zorgplan op te 

stellen (zie ook het artikel 

hieronder). 

Steeds vaker worden 

budgethouders geconfron-

teerd met een huisbezoek 

door (medewerkers van) 

het zorgkantoor. Dit ge-

beurt in het kader van de 

aangescherpte controle op 

de besteding van het PGB. 

Tijdens een dergelijk huis-

bezoek wordt bekeken hoe 

het PGB wordt ingezet en 

wordt aan de budgethouder 

gevraagd of hij/zij tevreden 

is met de geleverde zorg. 

Ook wordt beoordeeld of 

de, meerderjarige, budget-

houder in staat is om zijn/

haar budget te beheren of 

dat hij/zij een weloverwo-

gen keuze heeft gemaakt 

om de administratie uit te 

besteden. 

De budgethouder (of diens 

wettelijke vertegenwoordi-

ger) moet deze vragen zelf 

kunnen beantwoorden. 

Een huisbezoek wordt 

voorafgegaan door een 

administratief vooronder-

zoek. Dit deel kunnen wij 

(in de meeste gevallen 

zonder uw tussenkomst) 

voor u regelen. 

Wij sturen alle benodigde 

stukken (zorgovereen-

komsten, zorgplannen, 
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onze dienstverlening is de 

communicatie met het 

zorgkantoor en/of de SVB. 

Om misverstanden en on-

duidelijkheden te voorko-

men is het raadzaam dat u 

niet zelf gaat commu-

niceren met deze instan-

ties. Wij weten de weg en 

spreken “hun taal”. Vaak 

hebben wij hele korte lijnen 

en kunnen meer bereiken 

en regelen dan u zelf kunt. 

Het is van vitaal belang 

voor de kwaliteit van onze 

dienstverlening en de sta-

tus van uw PGB-dossier dat 

wij beschikken over alle 

relevante gegevens: 

 Het juiste e-mail en/of 

postadres voor het 

toesturen van for-

mulieren, declaraties en 

dergelijke; 

 Het juiste telefoonnum-

mer, zodat wij contact 

met u kunnen opnemen 

wanneer er vragen of 

problemen zijn. 

Wij communiceren bij 

voorkeur via e-mail, omdat 

de postafhandeling niet 

echt betrouwbaar is. Wan-

neer uw PC niet of niet 

goed werkt, wilt u ons dat 

laten weten, dan kunnen 

we overgaan op verzending 

per post. 

Een belangrijk facet van 

Zorgplannen 
 Hoe vaak (per dag, per 

week of per maand) er 

zorg verleend wordt; 

 Hoeveel tijd de zorgver-

lener besteedt aan 

iedere activiteit; 

 Zijn de doelstellingen 

van de vorige periode 

gehaald en wat zijn de 

doelstellingen voor de 

komende periode. 

In het artikel over het huis-

bezoek is aangegeven dat 

er, jaarlijks, zorgplannen 

moeten worden opgesteld 

door de zorgverleners en 

dat deze zorgplannen in 

het dossier dienen te 

worden opgenomen. 

In een zorgplan moet een 

vast aantal punten worden 

opgenomen: 

 Naam, adres, woon-

plaats en BSN van de 

budgethouder; 

 Naam, adres en woon-

plaats van de zorgver-

lener. Bij een particulier 

ook de geboortedatum 

en het BSN, bij een 

instelling het KvK num-

mer; 

 Een beknopte omschrij-

ving van de aandoening 

waaraan de budgethou-

der lijdt; 

 Een omschrijving van 

hetgeen de zorgver-

lener doet; 

 Welke doelen wil de 

zorgverlener bereiken; 



Heksenjacht en budgethouder pesten ? 

Steeds meer en steeds 

intensievere controles. 

Aanscherpen van regels tot 

in het belachelijke. 

Waarom ? Fraudebestrij-

ding en –preventive, be-

zuinigingen via een “om-

weg”. 

Dagelijks worden we ge-

confronteerd met “nieuwe” 

regels en bijna ridicule 

interpretaties van bestaan-

de regels. 

Het lijkt wel of de Zorgkan-

toren zich willen bewijzen, 

sterker nog, alsof ze me-

nen boven de wet te staan. 

“We accepteren geen cor-

respondentie-adres”, “Wij 

weigeren een  volmacht ex 

BW 3:60 e.v.”, “Voor ons is 

een getekende aansprake-

lijkheidsverklaring hetzelf-

de als wettelijke vertegen-

woordiging”, “Als er maar 

een handtekening van de 

budgethouder onder staat, 

ongeacht of hij handelings-

bekwaam is”. 

Dit is een aantal uitspraken 

van (medewerkers van) 

Zorgkantoren. 

Dit alles is, volgens zeg-

gen, nieuw beleid om frau-

de te bestrijden en te 

voorkomen. 

Wordt er zo veel gefrau-

deerd door budgethou-

ders ? Het antwoord is 

neen ! Er worden fouten 

gemaakt, veelal het gevolg 

van onwetendheid. 

Waar zit “het lek” dan ? 

Voor een deel bij zorgver-

leners, met name zorg– en 

woonboerderijen die, onder 

valse voorwendsels beslag 

leggen op kleinschalige 

wooninitiatief toeslagen, 

budgethouders door intimi-

datie en misleiding grote 

sommen geld aftroggelen 

en, nog veel erger, het 

Delta Universal levert al meer dan 25 jaar 

administratieve diensten voor het Midden- 

en Klein Bedrijf, overheden, instellingen en 

particulieren. 

Met onze ruime ervaring en brede kennis 

kunnen wij onze klanten van dienst zijn op 

velerlei gebieden. 

Bij onze dagelijkse werkzaamheden laten wij 

ons leiden door onze betrokkenheid, vast-

houdenheid, accuratesse en ons streven 

naar een optimale kwaliteit. 

schandalig frauduleuze 

declaratie gedrag van Zorg 

in Natura leveranciers. 

Doet datzelfde zorgkantoor 

iets aan de misstanden 

zoals genoemd in de voor-

gaande alinea ? Neen, 

helemaal niets. Signalerin-

gen worden genegeerd, 

schriftelijke meldingen ver-

dwijnen in de bureaulade. 

Doet Per Saldo hier, daad-

werkelijk, iets aan ? We-

derom: neen. 

Waarom wordt de PGB 

budgethouder dan zo 

zwaar gecontroleerd ? Wij 

weten het ook niet, maar 

het lijkt op gemakzucht, 

lafheid en onkunde. 

Het zou er beter uitzien als 

onze volksvertegenwoordi-

gers eens realiteitszin zou-

den tonen, in plaats van te 

jagen op electorale winst. 

Postbus 28 

4180 BA  Waardenburg 

Tel.: 0418 651 124 

(maaandag t/m donderdag  

van 09:00-12:00 uur  

en van  12:30-16:30 uur) 

 

E-mail: info@delta-universal.nl 

Veelzijdig, degelijk en Veelzijdig, degelijk en 

betrouwbaar sinds 1986betrouwbaar sinds 1986  

www.delta-universal.nl 

http://www.delta-universal.nl

