Agenda Klaas Knot
President van De Nederlandsche Bank N.V.
Lid van de Raad van Bestuur van de ECB

December 2020
Dinsdag 1 december

Werkbezoek aan de Europese Commissie - teleconferentie

Woensdag 2 december

Macro-prudentieel Forum van de Europese Centrale Bank (ECB) teleconferentie
Raad van Bestuur van de ECB - teleconferentie

Donderdag 3 december

Seminar van de Algemene raad van de ECB over Covid-19 en
digitalisering - teleconferentie
Algemene raad van de ECB – teleconferentie
Jaarlijkse conferentie (1) van de Bank for International
Settlements (BIS) over centrale banken en de macro-economie teleconferentie

Vrijdag 4 december

Plenaire vergadering van de G30 over het nieuwe normaal:
Monetair en fiscaal beleid voor de lange termijn - teleconferentie

Maandag 7 december

Bestuurlijk overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) teleconferentie

Dinsdag 8 december

Raad voor Europese Aangelegenheden (REA) en Politieke vijfhoek
Periodiek overleg met de Minister-president
Kwartaalgesprek met het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat
Periodiek overleg met de minister van Financiën

Woensdag 9 december

Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) –
teleconferentie, met als onderwerpen

Donderdag 10 december

-

Conjunctural seminar

-

Informele beleidssessie

Raad van Bestuur van de ECB over monetaire besluitvorming –
teleconferentie
Jaarlijkse conferentie (2) van de BIS over de toekomst van geld teleconferentie

Vrijdag 11 december

Vergadering van de Bankraad – teleconferentie
Overleg voorzitters grootbanken (OVG) - teleconferentie

Zaterdag 12 december

Bijeenkomst van de Euro50 group over de schuldenkwestie in het
eurogebied - teleconferentie

Den Haag

Dinsdag 15 december

Werkgroep van de Financial Stabilitiy Board (FSB) over de
effecten van de klimaatverandering op de financiële stabiliteit –
teleconferentie
Algemene vergadering van het Europees Comité voor
Systeemrisico's (ESRB) – teleconferentie

Woensdag 16 december

Afspraak met de media – teleconferentie
Werkbezoek van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) aan
DNB - teleconferentie

Donderdag 17 december

Bijeenkomst met de president van de Centrale Bank van Curaçao
Stuurgroep van de Financial Stability Board (FSB) over Non-Bank
Financial Intermediation (NBFI) - teleconferentie
Periodiek overleg met de minister van Financiën - teleconferentie

Vrijdag 18 december

Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) –
teleconferentie

Amsterdam

