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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z14231
Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister-President over het
karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum
naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen (ingezonden 12 augustus
2021).
Vraag 1
Hoe komt die betrokkenheid van kabinetsleden bij het World Economic Forum
(WEF) (zie antwoord vraag 3) tot stand?1
Vraag 2
Worden zij benaderd door het WEF?
Vraag 3
Worden alle kabinetsleden benaderd, of selecteert het WEF bepaalde
kabinetsleden? Indien dat laatste het geval is, waarom? Als alle kabinetsleden
worden benaderd, waarom nemen ze dan niet allemaal deel?
Vraag 4
Waarom zijn die profielpagina’s (zie antwoord vraag 2) op de website
verborgen? Wat is de reden dat ze zijn alleen te vinden zijn via een internetzoekmachine?
Vraag 5
Is dat gebeurd op verzoek van de betrokken leden van het kabinet?
Vraag 6
Hoever gaat de betrokkenheid van kabinetsleden bij het WEF?
Vraag 7
Is deze betrokkenheid van langere duur?
Vraag 8
Wordt er over die betrokkenheid gecommuniceerd met het kabinet?
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Antwoorden op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van
kabinetsleden met, het World Economic Forum, 16 juli 2021, Aanhangsel der Handelingen
2020–2021, nr. 3607 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/
detail?id=2021Z09209&did=2021D29509).
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Vraag 9
Indien dit het geval is, waarom wordt er over die betrokkenheid niet
gerapporteerd aan de Tweede Kamer en aan het Nederlandse volk?
Vraag 10
Kunt u de (schriftelijke) communicatie tussen het kabinet en het WEF over de
afgelopen vijf jaar naar de Kamer sturen?
Vraag 11
Kunt u van alle kabinetsleden afzonderlijk aangeven welke functie (spreker,
«agenda contributor», «(dag)voorzitter», et cetera) ze binnen het WEF
bekleden of hebben bekleed?
Vraag 12
Kunt u van alle kabinetsleden afzonderlijk aangeven bij welke WEFbijeenkomsten ze de afgelopen vijf jaar aanwezig zijn geweest?
Vraag 13
Wat wil het WEF met die platformfunctie (zie antwoord vraag 4) bereiken?
Heeft het WEF geen zelfstandig doel? Hoe zit het dan met de door het WEF
geformuleerde doelstellingen? Zijn die het gevolg van input van de verschillende deelnemers?
Vraag 14
Committeren deelnemers zich aan die doelstellingen als ze deelnemer
worden?
Vraag 15
Staan de Nederlandse WEF-deelnemers in het kabinet achter de WEFdoelstellingen? Zijn die dus ook doelstellingen van het kabinet?
Vraag 16
Wat is volgens u de agenda van het WEF en hoe verhoudt die agenda zich tot
het Nederlandse regeerakkoord?
Vraag 17
Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?
Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid van
Houwelingen (FvD) ingezonden op 28 mei 2021 (2021D20383)
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