
   

Agenda Klaas Knot 
President van De Nederlandsche Bank N.V. 

Lid van de Raad van Bestuur van de ECB  

 

 

     

December 2021 
 

  

Woensdag 1 december  Vergadering van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale 

Bank (ECB) - teleconferentie 

Seminar van de Raad van Bestuur van de ECB over 

herinvesteringsmodaliteiten - teleconferentie 

 

Donderdag 2 december  Vergadering van de Algemene Raad van de ECB – teleconferentie 

Algemene vergadering van het Europees Comité voor 

Systeemrisico's (ESRB) – teleconferentie 

 

Vrijdag 3 december Overleg Voorzitters Grootbanken (OVG) – teleconferentie 

Plenaire vergadering van de G30 - teleconferentie 

High level workshop van de G30 over kunstmatige intelligentie en 

digitale financiële diensten - teleconferentie 

 

Maandag 6 december  Rondetafelbijeenkomst als voorzitter van de Financial Stability 

Board (FSB) en de voorzitters van 5 andere internationale fora 

(IMF, WTO, WB, OECD, ILO) met de premier van China - 

teleconferentie 

 

Dinsdag 7 december  Keynote speech bij een bijeenkomst van de FSB over 10 jaar 

afwikkelingsregelingen voor financiële instellingen - 

teleconferentie 

 

Donderdag 8 december Spreker bij het jaarlijkse betalingsverkeerseminar van DNB met 

de Nationale Bank van de Republiek van Macedonië (NBRM) – 

teleconferentie 

Kwartaalgesprek met de bestuursvoorzitter van de Autoriteit 

Financiële Markten - teleconferentie 

 

Vrijdag 9 december Vergadering van de Bankraad - teleconferentie  

Maandag 13 december Bijeenkomst van de G7 over het herstel van de wereldeconomie 

na Covid-19 voor een groenere, betere toekomst - teleconferentie 

 

Woensdag 15 december Vergadering van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale 

Bank (ECB) - teleconferentie 

Seminar van de Algemene Raad van de ECB over macro-

economische ontwikkelingen en monetair beleid – teleconferentie 

 

Donderdag 16 december Vergadering van de Raad van Bestuur van de ECB - 

teleconferentie 

 



   

 Bijeenkomst van de benoemingscommissie van het Network for 

Greening the Financial System (NGFS) – teleconferentie 

Afspraak met media - teleconferentie 

 

Vrijdag 17 december Afspraak met media  Hilversum 

Maandag 20 december Afspraak met media  

Woensdag 22 december Afspraak met media  

 


