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

Februari 2021
Maandag 1 februari

Bijeenkomst van de NL group van de Trilaterale commissie (TLC)
over economische ontwikkelingen en monetair beleid teleconferentie

Woensdag 3 februari

Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) over
strategische tussentijdse evaluatie – teleconferentie
Seminar van de Raad van Bestuur van de ECB over
klimaatverandering en duurzame investering - teleconferentie

Donderdag 4 februari

Bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Europese Commissie
(EC) over financiële stabiliteit – teleconferentie
Periodiek overleg met de minister van Financiën over macroeconomische ontwikkelingen – teleconferentie

Vrijdag 5 februari

Bijeenkomst van het Bilderberg Forum over digitale valuta teleconferentie

Dinsdag 9 februari

Bijeenkomst met de Maatschappelijke Alliantie over Deltaplan
jeugd - teleconferentie
Bijeenkomst met de staatssecretaris van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, NVB en MKB over
kredietverlening aan het MKB - teleconferentie

Donderdag 11 februari

Keynote speech bijeenkomst van Breugel over duurzame
financiering en Europa’s Green Deal - teleconferentie

Maandag 15 februari

Bestuurlijk overleg met de Nationale Hypotheek Garantie over
ontwikkelingen in de koopwoningmarkt – teleconferentie
Bijeenkomst van de Tafelronde over Parijs en klimaatkeuzes in
Europa - teleconferentie

Dinsdag 16 febaruari

Bijeenkomst van de Surveillance Framework Group van de
Financial Stability Board (FSB) - teleconferentie

Woensdag 17 februari

Seminar van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank
(ECB) over strategie en klimaatverandering – teleconferentie
Raad van Bestuur van de ECB – teleconferentie

Vrijdag 19 februari

Afspraak met de media – teleconferentie

Bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) teleconferentie
Dinsdag 23 februari

Politieke Vijfhoek over macro-economische ontwikkelingen

Den Haag

Raad voor Europese Aangelegenheden (REA) over macroeconomische ontwikkelingen
Juridische rondetafelbijeenkomst over strategie van de Europese
Centrale Bank (ECB) - teleconferentie
Vrijdag 26 februari

G20 - Bijeenkomst van ministers voor Financiën en Centrale bank
presidenten over economisch herstel - teleconferentie

Den Haag

