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

Maart 2021
Dinsdag 2 maart

Bijeenkomst met de Secretaris-generaal van het Ministerie van

Den Haag

Financiën over macro-economische ontwikkelingen
Stuurgroep van de Financial Stability Board (FSB) – teleconferentie
Bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting teleconferentie
Woensdag 3 maart

Bijeenkomst van het Banking and Risk Management Committee van
de Bank for International Settlements (BIS) – teleconferentie
Keynote speech bij de Amsterdam School of Economics over
monetair beleid in relatie tot Covid-19 - teleconferentie

Donderdag 4 maart

Afspraak met de media – teleconferentie
Bijeenkomst met woningbouwcorporatie Cordaan over hergebruik van
de satelliet van het DNB-gebouw Frederiksplein – teleconferentie
Lezing bij de leergang Banking and Regulation van de Universiteit
van Amsterdam (UvA) over financiële regelgeving in Europees
perspectief - teleconferentie

Vrijdag 5 maart

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

Zaterdag 6 maart

Jaarlijkse rondetafelbijeenkomst van de BIS over financiële stabiliteit
- teleconferentie

Maandag 8 maart

Global Economy Meeting (GEM) van de BIS - teleconferentie

Dinsdag 9 maart

Bestuursvergadering van de BIS – teleconferentie
Rondetafelbijeenkomst over klimaat gerelateerde financiële
informatie, georganiseerd door de VN-klimaatgezant

Woensdag 10 maart

Seminar van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank
(ECB) over de conjunctuur - teleconferentie
Seminar van de Raad van Bestuur van de ECB over gunstige
financieringsvoorwaarden - teleconferentie
Raad van bestuur van de ECB - teleconferentie

Donderdag 11 maart

Raad van bestuur van de ECB over monetair beleid – teleconferentie
Afspraak met de media

Amsterdam

Vrijdag 12 maart

Gastcollege bij de Universiteit van Groningen over economische
ramingen – teleconferentie
All Governors meeting van de Bank for International Settlements
(BIS) over de rol van de centrale banken bij de pandemie en
klimaatverandering - teleconferentie

Woensdag 17 maart

Afspraak met de media

Amsterdam

Donderdag 18 maart

Afspraak met de media

Amsterdam

Maandag 22 maart

Persconferentie jaarverslag, meerdere afspraken met de media

Dinsdag 23 maart

Afspraak met de media

Hilversum,
Amsterdam

Algemene vergadering van de Financial Stability Board (FSB) over de
aanpak van klimaat gerelateerde financiële risico’s
Woensdag 24 maart

Seminar van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank
(ECB) over financiële stabiliteit – teleconferentie
Raad van bestuur van de ECB - teleconferentie

Donderdag 25 maart

Seminar van de Algemene Raad van de ECB over macro-economische
ontwikkelingen en monetair beleid – teleconferentie
Algemene Raad van de ECB – teleconferentie
Algemene vergadering van het Europees Comité voor Systeemrisico's
(ESRB) – teleconferentie
Conferentie van het International Monetary Fund (IMF) over de
rechtstaat van Europa in de kandidaat buurlanden - teleconferentie

Vrijdag 26 maart

Vergadering van de Bankraad – teleconferentie
Bijeenkomst van de Standing Committee on Assessment of
Vulnerabilities (SCAV) van de Financial Stability Board (FSB) teleconferentie

Maandag 29 maart

Stuurgroep van de FSB over Non-Bank Financial Intermediation
(NBFI) – teleconferentie
Bijeenkomst met de staatssecretaris van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, NVB en MKB over kredietverlening
aan het MKB - teleconferentie

Dinsdag 30 maart

Spreker bij conferentie van de Financial Times over de rol van
centrale banken bij de klimaattransitie – teleconferentie
Periodiek overleg met de Minister-president
Periodiek overleg met de Thesaurier-generaal van het Ministerie van
Financiën

Woensdag 31 maart

Governors and Heads of Supervision (GHoS) van de Bank for
International Settlements (BIS) over strategische prioriteiten teleconferentie

Den Haag

