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Oktober 2020 
  

 

Donderdag 1 oktober Bijeenkomst van de Standing Committee on Assessment of 

Vulnerabilities (SCAV) van de Financial Stability Board (FSB) – 

teleconferentie 

Overleg voorzitters grootbanken (OVG) - teleconferentie 

 

 

 

 

Vrijdag 2 oktober Bijeenkomst met vertegenwoordigers van de G30: Corporate 

Revitalization Interview - teleconferentie 

Afspraak met de media - teleconferentie 

 

Maandag 5 oktober Bijeenkomst van de Financial Stability Board (FSB) - 

teleconferentie 

 

Dinsdag 6 oktober Speech bij de EY webcast Tomorrow’s Economy over Europa en de 

Nederlandse economie – teleconferentie 

Raad Europese Aangelegenheden (REA) 

 

 

Den Haag 

Woensdag 7 oktober Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) en 

gedachtewisseling met de Brexit-onderhandelaar van de Europese 

Commissie – teleconferentie 

Seminar van de Raad van Bestuur van de ECB over fiscaal beleid - 

teleconferentie 

 

Donderdag 8 oktober 

 

Stuurgroep van de Financial Stability Board (FSB) over Non-Bank 

Financial Intermediation (NBFI) - teleconferentie  

Afspraak met de media - teleconferentie 

 

Vrijdag 9 oktober Bijeenkomst met de president van de Nationale Bank van 

Oostenrijk (OeNB) over de conjuncturele situatie in Europa - 

teleconferentie 

 

Dinsdag 13 oktober Periodiek overleg met de Minister-president  

Periodiek overleg met de minister van Financiën 

Den Haag 

Woensdag 14 oktober  Speech bij de International Banking Federation (IBFed) over 

BigTech and Banking – teleconferentie 

Bijeenkomst met de president van de Centrale Bank van 

Suriname (CBvS) over nadere samenwerking- teleconferentie 

Speech bij de jaarvergadering van het Institute of International 

Finance (IIF) over de economische vooruitzichten in Europa na 

Covid-19 - teleconferentie 

 

Donderdag 15 oktober Werkgroep van de Raad van Bestuur van de ECB 

Presentatie van de Early Warning Exercise van het International 

Monetary and Financial Committee (IMFC) van het International 

Monetary Fund (IMF) - teleconferentie 

 



   

Keynote speech bij een bijeenkomst van de Euro50 Group over 

het monetaire klimaat na Covid-19 - teleconferentie 

Vrijdag 16 oktober Deelnemer paneldiscussie bij de Hong Kong Fintech Week over de 

centrale bank en de digitale economie – teleconferentie 

Bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Union Bank of 

Switzerland (UBS) over ontwikkelingen op de financiële markt - 

teleconferentie 

Speech bij forum van de Financial Times en Citibank over 

economisch herstel – teleconferentie 

Voorzitter van de kiesgroepvergadering van het IMF en de 

Wereldbank - teleconferentie 

 

Zondag 18 oktober Televisie-interview Buitenhof  

International banking seminar van de G30 - teleconferentie 

Amsterdam 

Maandag 19 oktober Afspraak met de media - teleconferentie  

Dinsdag 20 oktober Bijeenkomst met de Argumentenfabriek over het rapport “De 

toekomst van de woningmarkt” - teleconferentie 

 

Woensdag 21 oktober Afspraak met de media – teleconferentie 

Rondetafel van het Amerikaanse ministerie van Financiën over 

financiële regelgeving - teleconferentie 

 

Donderdag 22 oktober Bijeenkomst van de Standing Committee on Assessment of 

Vulnerabilities (SCAV) van de Financial Stability Board (FSB) – 

teleconferentie 

 

Vrijdag 23 oktober Gastcollege bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over macro-

economie en Covid-19 - teleconferentie 

 

Maandag 26 oktober Bijeenkomst van de FSB - teleconferentie  

Dinsdag 27 oktober Bijeenkomst met BlackRock over de lange termijn lessen van 

Covid-19 - teleconferentie 

 

Woensdag 28 oktober Seminar van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank 

(ECB) over het pandemie-opkoopprogramma (PEPP) - 

teleconferentie 

 

Woensdag 28 en 

donderdag 29 oktober 

Raad van Bestuur van de ECB - teleconferentie  

Donderdag 29 oktober  Bijeenkomst van de Senior Global Financial Leaders Group - 

teleconferentie 

 

 


