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Geachte

Bij e-mail van 8 februari 2021 hebt u bij het ministerie van Algemene Zaken,
een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend.
U verzoekt samengevat weergegeven, om persoonlijke/ambtelijke logboeken die
betrekking hebben op de vergaderingen/besprekingen met het World Economic
Forum (WEF).

Uw verzoek betreft de periode 1 januari 2016 tot en met 1 februari 2021.

Verloop procedure
De ontvangst van uw Wob-verzoek is per brief van 10 februari 2021 bevestigd.
De beslistermijn is op 10 februari 2021 met vier weken verdaagd.

In reactie op uw verzoek bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat
er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, een recht op
openbaarmaking van informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan openbaarmaking
van informatie achterwege laten wanneer zich (een of meer van) de in artikel 10
en 11 van de wet genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.

Inventarisatie van de documenten

Er wordt door het ministerie van Algemene Zaken geen logboek bijgehouden over
de bijeenkomsten van het World Economic Forum (WEF) of gesprekken in dat
kader. Naar aanleiding van uw verzoek verstrek ik u een overzicht van de data
wanneer de minister-president de bijeenkomsten van het WEF heeft bijgewoond
dan wel een ontmoeting met van het WEF heeft gehad:
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kabinet Minister-President

Datum
28mei 2021

Onze referentie
4188918

Jaar Activiteit
2016 Deelname minister-president Rutte

World Economic Forum 20 en 21 januari 2016
2017 Deelname minister-president Rutte

World Economic Forum, 18 en ig januari 2017

2018 Deelname minister-president Rutte
World Economic Forum Davos, 24 en 25 januari 2018

2018 Diner op Catshuis met WEF op 3
september 2018

2019 Deelname minister-president Rutte
World Economic Forum Davos, 23-24 januari 2019

2020 Deelname minister-president Rutte
World Economic Forum Davos,, 22-23 januari 2020

2021 Deelname minister-president aan een digitale WEF-sessie
Transforming Food Systems and Land Use op 27 januari 2021.

Ten behoeve van de deelnames aan het World Economic Forum in Davos zijn
algemene spreekpunten ten behoeve van de pers opgemaakt. Deze spreekpunten
besluit ik openbaar te maken en treft u als bijlage bij dit besluit aan.

Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

De Secretaris-Ministerraad
mr. M. Hordijk

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt
hiertegen schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de gronden, bij de secretaris-
gen eraal van het ministerie van Algemene Zaken.

DE MINISTER-PRESIDENT,
linister van Algemene Zaken,
amens deze,
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SPREEKPUNTEN MINISTER-PRESIDENT RUTTE
PERSONTMOETINGEN WORLD ECONOMIC FORUM

20 EN 21 JANUARI 2016

Kernboodschap
- The Netherlands is well represented here in Davos.

Her royal Highness queen Maxima is present, in her
capacity as Special Advocate for Inclusive Finance for
Development of the UN.

- And several members of the government are here, as
well as many leaders from the Dutch business and
research communities.

- Royals, politicians, businesspeople and academics:
they all gather together in Davos. It’s great to be able
to meet so many people in such a short time.

- The Netherlands has a lot to offer the world. And with
our open economy, there are major opportunities for us
abroad.

- The Netherlands is the fifth-Iargest exporter of goods in
the world and the second-largest in the EU. And since
2007, we’ve ranked in the top ten on the WEEs Global
Competitiveness Index. We are number five now.

- Of course, our open economy also makes us
vulnerable to global economic problems, as we’ve
seen in recent years.

- Fortunately, we’re now seeing an economic upturn in
the Netherlands and in the EU as a whole. But still, too
many people are out of a job.

- It is my firm believe that Europe has the possibilities to
do something about this. We can enhance growth and
stimulate the creation of jobs.
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- To do that, we have to make better use of our growth
engine, the internal market. [And of the opportunities
the fourth industrial revolution offers.]

- At this moment, the Netherlands is in the driver’s seat,
as we are currently chairing the Council of the
European Union.

- You can count on us to do all we can to deepen the
internal market, for example in the field of digital
services.

- As EU-president we will do our utmost to strengthen
the Union and deliver tangible results.

- [1 look forward to discussing the results of our
endeavour next year, here in Davos.]
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SPREEKPUNTEN MINISTER-PRESIDENT RUTTE
PERSONTMOETINGEN WORLD ECONOMIC FORUM

18-19 JANUARI 2017

Kernboodschap
- Het World Economic Forum vormt het startschot van

een zeer interessant jaar.
- Deze week is de inauguratie van president Trump. En

2017 is verder het jaar van het begin van de Brexit
onderhandelingen en het jaar van verkiezingen in
Nederland, Frankrijk, Duitsland en waarschijnlijk Italië.

- In the high level panel ‘Which Europe now?’ l’ve
reflected on the future of Europe.

- In my opinion it is imperative that we focus on the need
to address the concerns of people. Economically sound
policies are needed, as well as concrete solutions for
everyday problems people face.

- For the EU it is essential to deliver this year, to show
results, solve problems. That doesn’t mean pushing for
more Europe, but working hard for a better Europe.

- Europe is one of the best places to live and work on this
planet, providing opportunities for next generations.

- The Netherlands in particular has a lot to offer the world.
And with our open economy, there are major
opportunities for us abroad.

- Nederland scoort hoog op internationale ranglijsten als
het gaat om zaken als innovatie, onderwijs en
infrastructuur.

- Since 2007, we’ve ranked in the top ten on the WEF’s
Global Competitiveness Index. We are number four
now.
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- Dat alles maakt Nederland tot een aantrekkelijke

vestigingsplaats voor bedrijven. En niet voor niets is
Nederland uitgenodigd om dit jaar de G20 bij te wonen

- The Netherlands is well represented here in Davos. Her
royal Highness queen Maxima is present, in her
capacity as Special Advocate for Inciusive Finance for
Development of the UN.

- And several members of the government are here, as
well as many leaders from the Dutch business and
research communities.

- Royals, politicians, businesspeople and academics: they
all gather in Davos. It’s great to be able to meet so
many people in such a short time.

- Zo heb ik onder meer gesproken met de Oostenrijkse
kanselier, de Vietnamese minister-president en de
Oekraïense president.

- Juist in dit tijdsgewricht is het World Economic Forum
een belangrijk podium om met elkaar van gedachten te
wisselen over het belang van internationale
samenwerking en economische dynamiek in een tijd
waar dit politiek onder druk komt te staan.
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SPREEKPUNTEN MINISTER-PRESIDENT RUTTE
PERSONTMOETINGEN WORLD ECONOMIC FORUM

DAVOS, 24 EN 25 JANUARI 2018

KERNBOODSCHAP
- WEF biedt gelegenheid om in korte tijd met een groot

aantal regeringsleiders, CEO’s en wetenschappers te
spreken.

- Belangrijk om in gesprek te blijven, zeker in tijd waarin
geopolitieke spanningen toenemen en er belangrijke
opdrachten liggen, zoals bestrijding klimaatverandering.

- Ook voor Europa belangrijk jaar. Er zal hard moeten
worden gewerkt aan de toekomst van onze
samenwerking en de toekomst van de monetaire unie.

- Bovendien moeten we dit jaar belangrijke stappen
zetten met de afspraken over de terugtrekking van het
VK uit de EU en over de toekomstige relatie met het VK.

- Vrijwel alle hoofdrolspelers in die discussies zijn hier
aanwezig. Het is een uitstekende gelegenheid om dit
belangrijke jaar voortvarend te starten.

ACTIEF
- Ook dit jaar is Nederland ruim vertegenwoordigd in

Davos. Koningin Maxima is aanwezig, evenals ministers
Zijlstra, Kaag, Hoekstra en Bruins en een ruime
vertegenwoordiging van het Nederlands bedrijfsleven en
de kennisinstellingen.
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- Goed om hier zelf ook weer te zijn. WEF is een goede

gelegenheid om in korte tijd met een groot aantal
regeringsleiders, CEO’s en wetenschappers te spreken.
[Macri Argentinië, Poroshenko Oekraïne, Chuck
Robbins van Ciscoj

- Belangrijk podium om met elkaar van gedachten te
wisselen over internationale samenwerking en
economische dynamiek. Zeker in een tijd waarin
geopolitieke spanningen, klimaatverandering en
cyberdreiging onze vragen aandacht.

- Als klein land met een open economie is het voor
Nederland van groot belang om ingebed te zijn in
internationale samenwerkingsverbanden en
organisaties als EU, NAVO, VN.

- De Nederlandse economie drijft op export. Het CBS
heeft berekend dat 31,5% van het BBP van Nederland
wordt verdiend met de export van goederen, diensten
en met wederuitvoer. Ruim 2 miljoen Nederlandse
banen zijn daaraan te danken.

- Nederland mengt zich daarom actief in internationale
discussies, en heeft ook veel te bieden. Niet voor niets
zijn we dit jaar weer uitgenodigd om de G20 bij te
wonen. En als tijdelijk lid van de VN-Veilig heidsraad
beslissen we dit jaar mee over VN-vredesmissies en
zetten we onze eigen accenten.

- Komend jaar ook een belangrijk jaar voor Europa.
Verkiezingen in o.a. Italië, de lopende discussies over
de toekomst van de Europese samenwerking en de
eurozone en ook de Brexit-onderhandelingen.



- In de FT ontbijtbijeenkomst en in het panel ‘New
momentum for Europe’ zet ik nog eens uiteen wat ik
belangrijk vind voor Europa in de toekomst.

- De Europese Unie biedt bescherming en welvaart.
Concrete resultaten moeten centraal staan. Brexit is
daarbij een wake-up call: Europa moet leveren.

- In Europa moet iedereen zijn eigen huis op orde
brengen. De straat doen we samen.
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SPREEKPUNTEN MINISTER-PRESIDENT RUTTE
PERSONTMOETINGEN WORLD ECONOMIC FORUM

DAVOS, 23-24 JANUARI 2019

ALGEMENE BOODSCHAP

- Het WEF is bij uitstek de gelegenheid om in korte tijd
veel interessante gesprekspartners te treffen [o.a.
premier Ardern van Nieuw-Zeeland, president
Porosjenko van OekraÏne, Tim Cook van Apple, Jack
Ma van Alibaba].

- Het is belangrijk om in gesprek te blijven, zeker in
onzekere tijden waarin geopolitieke spanningen
toenemen en er tegelijkertijd belangrijke opdrachten
liggen, zoals klimaatverandering.

- We clearly need to step up our efforts to tackie this. It
will require action from all actors, inciuding governments
and businesses. Dat zal ik hier in Davos ook
benadrukken in bijeenkomsten en ontmoetingen.

- Terecht dat klimaatverandering één van de
hoofdthema’s is op het WEF dit jaar. Het is hét
voorbeeld van een terrein waarop we elkaar
internationaal nodig hebben.

- Nederland is er van overtuigd dat er geen tegenstelling
bestaat tussen nationaal belang en internationale
samenwerking. De multilaterale wereldorde zoals die na
W02 is opgebouwd, heeft de wereld heel veel goeds
gebracht.

- De realiteit is helaas dat dit systeem onder druk staat,
maar ons uitgangspunt is en blijft dat we op veel
terreinen alleen samen vooruit komen. Niet alleen
klimaat, maar bijvoorbeeld ook internationale handel.
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- Het is in het belang van Nederland én de rest van de

wereld dat het multilaterale systeem goed blijft werken.
Daar maak ik me ook hier in Davos hard voor.

- Ook dit jaar is Nederland weer goed vertegenwoordigd.
Naast mijzelf zijn ministers Kaag, Hoekstra, Bruins, Van
Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven
namens het kabinet in Davos. Koningin Mâxima is in
haar hoedanigheid als UNSGSA aanwezig en als
vanouds is er een ruime vertegenwoordiging van het
Nederlands bedrijfsleven en de kennisinstellingen.
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SPREEKPUNTEN MINISTER-PRESIDENT RUTTE

PERSONTMOETINGEN WORLD ECONOMIC FORUM
DAVOS 22-23 JANUARI 2020

Actieve boodschap
- Het World Economic Forum, dat dit jaar al voor de

vijftigste keer plaatsvindt, is bij uitstek de gelegenheid
om in korte tijd veel interessante mensen te spreken.

- Ik benut die gelegenheid graag, want veel problemen
kunnen we alleen samen oplossen. En met ‘samen’ doel
ik niet alleen op landen, maar ook op internationale
organisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

- Dat geldt zeker voor de klimaatproblematiek, die
bovenaan de agenda staat hier in Davos, nog
nadrukkelijker dan dat vorig jaar al het geval was.
Terecht. Want geen enkel land kan die problemen
alleen oplossen en ook internationale organisaties
kunnen dat niet.

- We hebben landen en internationale organisaties
natuurlijk nodig, om kaders te stellen en doelen te
formuleren, maar het is het bedrijfsleven dat die schone
auto’s en zuinige vliegtuigen moet bouwen en dat
samen met kennisinstellingen met de innovatieve
ideeën moeten komen om alle plannen mogelijk te
maken.

- Ik spreek hier dan ook met gesprekspartners van
verschillende pluimage: politici natuurlijk (o.a. Andrej
Plenkoviô, Volodymyr Zelensky, lvân Duque Mrquez,
Ana Brnabié) maar ook vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven (o.a. topmensen Tata Steel, IBM,
Facebook, Apple) en wetenschappers zoals Yuval Noah
Harari, de auteur van boeken als Sapiens en 21 lessen
voor de 2lste eeuw.

- Zo is dit een gelegenheid om praktische afspraken te
maken maar zeker ook om nieuwe ideeën op te doen.
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- Natuurlijk komen hier ook andere onderwerpen aan de

orde die Nederland als open en internationaal
georiënteerd land aan het hart gaan, zoals
internationale samenwerking en handel. Bovendien
spreken we over alle actuele onderwerpen die nu
spelen.

- Het zou mij alleen zeker niet lukken om in de korte tijd
die we hier hebben alle voor ons relevante mensen te
spreken. Het is dan ook goed dat ook de ministers
Kaag, Hoekstra en Bruins en Van Veld hoven hier zijn,
elk met hun eigen programma. Ook Koningin Mâxima is
in Davos, in haar hoedanigheid als Secretary-General’s
Special Advocate for Inciusive Finance for Development
(U NSGSA).




