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November 2020   
 
Dinsdag 2 november Stuurgroep van de Financial Stability Board (FSB) over Non-Bank 

Financial Intermediation (NBFI) - teleconferentie 

Bijeenkomst van de Trilaterale Commissie over de wereld na de 
crisis - teleconferentie 

 

Woensdag 3 november Panellid bij de conferentie van het Official Monetary and Financial 
Institutions Forum (OMFIF) over de ontwikkeling van de 
kapitaalmarktunie in Europa - teleconferentie 

 

Vrijdag 6 november Bijeenkomst van het Economic Consultative Committee (ECC) van 
de Bank for International Settlements (BIS) - teleconferentie 

 

Zondag 8 november All Governors meeting van de BIS over big data in de centrale 
banken - teleconferentie 

Bijeenkomst van het Banking and Risk Management Committee 
van de BIS - teleconferentie 

 

Maandag 9 november Global Economy meeting van de BIS - teleconferentie  

Dinsdag 10 november Raad Europese Aangelegenheden (REA) 

Board of directors meeting van de BIS - teleconferentie 

Spreker bij de Europese conferentie van de UBS bank - 
teleconferentie 

Den Haag 

Woensdag 11 november Afspraak met de media - teleconferentie 

Jaarlijks forum van de Financial Stability Board (FSB) over 
emerging markets and developing economies (EMDEs) - 
teleconferentie 

Forum 2020 van de Europese Centrale Bank (ECB) over de 
gevolgen van mondiale veranderingen voor de centrale banken - 
teleconferentie 

 

Donderdag 12 november Afspraak met leden van de Tweede Kamer - teleconferentie 

Bijeenkomst van de FSB over initiatieven na Covid en het klimaat 
en financiële risico’s - teleconferentie 

Forum 2020 van de ECB over macro-economische kaders in een 
nieuwe economische omgeving – teleconferentie 

 

Vrijdag 13 november Bijeenkomst met de directeur van het Centraal Planbureau - 
teleconferentie 

 

Dinsdag 17 november Bijeenkomst van de Standing Committee on Assessment of 
Vulnerabilities (SCAV) van de Financial Stability Board (FSB) - 
teleconferentie 

 



   

Woensdag 18 november Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) - 
teleconferentie 

Seminar van de Raad van Bestuur van de ECB over de 
doelstellingen van prijsstabiliteit - teleconferentie 

 

Donderdag 19 november Periodiek overleg met de minister van Financiën - teleconferentie 

Bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité - teleconferentie 

 

Vrijdag 20 november Stuurgroep van de Financial Stability Board (FSB) over Non-Bank 
Financial Intermediation (NBFI) - teleconferentie  

 

Maandag 23 november Werkbezoek bij de Vaste Kamercommissie voor Financiën  Den Haag 

Woensdag 25 november Afspraak met de media 

Institutioneel Investor Dialogue (IID) bijeenkomst met de Raad 
van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) – 
teleconferentie 

Amsterdam 

Donderdag 26 november Afspraak met de media Amsterdam 

Vrijdag 27 november Governors & Heads of Supervision (GHoS) bijeenkomst van de 
Bank for International Settlements (BIS) – teleconferentie 

 

Maandag 30 november Rondetafelbijeenkomst van internationale organisaties over de 
mondiale klimaatagenda - teleconferentie 

 

 


