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Geachte Voorzitter, 
 
Hierbij zend ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Van 
Houwelingen (Forum voor Democratie) over mogelijke verwarring die recent is 
ontstaan op een antwoord op eerdere vragen over het karakter van, en de relaties 
van kabinetsleden met, het World Economic Forum (WEF) (kenmerk 
2021Z24315), ingezonden op 30 december 2021. 
 
 
 
 
Henk Staghouwer 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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1 
Bent u bekend met de verwarring die mogelijk is ontstaan bij de zeer 
gewaardeerde collega en ambtsgenoot Segers over uw rol binnen het WEF naar 
aanleiding van het antwoord dat door het kabinet is gegeven (17 december 2021) 
op vraag 4 van een serie met Kamervragen over het karakter van, en de relaties 
van kabinetsleden met het WEF? 
 
Antwoord 
Ja. 
 
2 
Kan u hierover duidelijkheid verschaffen en voor de huidige kabinetsperiode 
(Rutte III) opheldering geven over uw precieze rol binnen het WEF, een overzicht 
verstrekken van de bijeenkomsten en/of initiatieven van het WEF waarbij u 
betrokken bent (of was) en alle bijbehorende documentatie (dat wil zeggen: in 
ieder geval de correspondentie met het WEF over de desbetreffende 
bijeenkomsten en/of initiatieven en de bijbehorende vergaderstukken, notulen en 
afspraken) sturen? 
 
Antwoord 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (Rutte III) is nooit 
bij een bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) geweest. Het ministerie 
van LNV is betrokken bij de Food Innovation Hubs geïnitieerd door het WEF. Bij de 
beantwoording van de vragen over de Nederlandse bijdrage aan het plan van het 
World Economic Forum voor een wereldwijde voedseltransitie van Van Meijeren 
van 15 december 2021 heb ik reeds documentatie meegestuurd (kenmerk 
2021D50094). In de bijlage vindt u aanvullende documentatie. 
 
 
 


