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Vertrouwelijk 

• In vervolg op de evaluatie van het KLKG van CBS van mei 2022, heeft 
CBS per brief d.d. september 2022 laten weten de taken te willen 
voortzetten. U heeft afgelopen november besloten de CBS als 
onafhankelijk vangnet te handhaven. Voor 2023 was al €3 mln. aan 
budget gereserveerd voor CBS om hun taken voort te kunnen zetten.  

• CBS heeft ook aangegeven haar taken te willen verruimen naar casussen 
van micro-MKB-ers en voorstander te zijn van een ruimere 
aanmeldingsmogelijkheid bij CBS. Met deze uitbreiding wordt het voor 
meer instanties mogelijk om bij CBS complexe casussen aan te dragen en 
wordt het bereik vergroot. U wordt geadviseerd hiermee in te stemmen. 
Indien u akkoord bent, ontvangt u een voorstel om het mandaatbesluit 
van het IMG op deze punten te wijzigen, zodat het IMG, met advies van 
CBS, dergelijke besluiten kan nemen.  

• Verwacht wordt dat de mandaatuitbreiding past binnen het huidige budget 
van de CBS (€ 3 mln. per jaar). Ten eerste omdat blijkt dat het budget de 
afgelopen tijd niet volledig wordt uitgeput, zo treedt in 2022 waarschijnlijk 
ca. € 1,5 mln. onderuitputting op. Ook zal het aantal nieuwe zaken voor 
het CBS als gevolg van de mandaatuitbreiding naar verwachting beperkt 
blijven. Mocht blijken dat het budget toch ontoereikend is dan wordt voor 
dekking gekeken naar onderuitputting van CBS over eerdere jaren of het 
budget van het Interventieteam vastgelopen dossiers. 

• Omdat het bij de uitbreiding naar het micro- MKB gaat om hulp, al dan 
niet in de vorm van geld, aan ondernemers, dient de uitbreiding te passen 
binnen de staatssteunregels. Dit zal samen met CBS nader worden 
uitgewerkt. 

• De herbenoeming van de leden van CBS en de hiervoor genoemde 
voorgenomen uitbreidingen van het mandaat van het IMG worden met 
bijgevoegde Kamerbrief aan de Tweede Kamer medegedeeld. Hiermee 
geeft u invulling aan de toezegging in de Kamerbrief van 29 juni 2022 dat 
u de Kamer informeert over het vervolg.  




