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Landgraaf 29 Januari 2022. 
 
Aan ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam 

 
Geachte Executive Board Leden van ABN AMRO. 
https://www.abnamro.com/nl/over-abn-amro/product/executive-board  
 
Robert Swaak het volgende bezoldigingspakket: Een vast salaris van EUR 770.618 bruto per jaar. 
Tanja Cuppen het volgende bezoldigingspakket: Een vast salaris van EUR 654.195 bruto per jaar. 
Lars Kramer het volgende bezoldigingspakket: Een vast salaris van EUR 654.195 bruto per jaar. 
Gerard Penning het volgende bezoldigingspakket: Een vast salaris van EUR 654.195 bruto per jaar. 
Dan Dorner het volgende bezoldigingspakket: Een vast salaris van EUR 654.195 bruto per jaar. 
Christian Bornfeld het volgende bezoldigingspakket: Een vast salaris van EUR 654.195 bruto per jaar. 
Choy van der Hooft-Cheong het volgende bezoldigingspakket: Een vast salaris van EUR 654.195 bruto 
per jaar. 
 
De systeem omslag komt door de invoering van GESARA. 
Zeer welgestelde mensen moeten hun vermogen ergens moeten onderbrengen. 
Hier ontstaat een mogelijkheid voor een Win – Win situatie, zeker als u onderstaande tekst leest. 
Mee door mijn hulp zijn er tegen de 500 mensen die hun geld bij een bank moeten onderbrengen. 
Hierbij kan ik een positief advies geven om voor de ABN AMRO bank te kiezen als u dit op prijs wenst. 
We hebben zoveel raakvlakken als ik uw verhaal lees, dan is een goede keuze snel gemaakt. 
Het is van groot belang een goede vertrouwensbasis te hebben, en daar is voor u een GOUDEN kans. 
Dit kunnen we bereiken door eerlijk en open met elkaar van gedachte te wisselen. 
 
U als ABN AMRO Bank heeft de juiste Knowhow. 
1) Kennis  
2) Kennis door ervaring  
3) Kennis en ervaring  
4) Speciale kennis  
5) Specialistische kennis  
6) Vakkennis, deskundigheid 
 
Daarom zou ik met een delegatie van uw directie team een gesprek willen hebben. 
Zeker daar de belangen van alle betrokkenen hier aanleiding toe geven. 
Ik zie het eerlijk gezegd niet zitten als de toekomstige rijken der aarde die niet zulke ervaring als u 
hebben, zelf gaan stunten met astronomische bedragen uit de GESARA fondsen. 
Het is dan ook leven en laten leven, elkaar iets gunnen in wederzijds respect. 
 
Alle projecten en plannen die we hebben voor heel Europa die hiermee gefinancierd gaan worden 
moeten dan ook verantwoord beheerd gaan worden, voor de tijd van 100 jaar. 
Om deze raamvoorwaarde te bespreken, zou het nuttig zijn dit om samen te bezien. 
Welke mogelijkheden er zijn om dit samen voor elkaar te krijgen, rechtvaardigt dit een respectvol 
eerlijk overleg. 
 
De gesprekken die we gaan hebben zullen onder een NDA vallen met een onderling afgesproken 
tijdsduur. 
Dit verzoek komt naar aanleiding van miscommunicatie met de bank, waar over een weer kleine 
Foutje zijn gemaakt, zonder opzettelijke slechte intenties, we zijn samen in staat er iets heel moois  
van te maken. 
Ik verzoek u vriendelijk niet al te streng met u medewerker om te gaan, want hij heeft in een goede 

https://www.abnamro.com/nl/over-abn-amro/product/executive-board
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intentie gehandeld en de belangen van de Bank oprecht willen waarborgen, ik feliciteer u met z’n  
gemotiveerde medewerker. 
De toekomstige investeerders zouden zich geen betere bank als de ABN AMRO kunnen wensen. 
 
Gezien de bevolking de eigenaar van de ABN AMRO bank is, mede dank Wouter Bos, 16,4 miljard. 
Om als Bank te kunnen overleven zal u aan de ISO 20022 moeten voldoen. 
Hoe mooi is het als daar de Nieuwe investeerders met hun vermogen voor kunnen zorgen. 
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/ 
 
ISO 20022 voor Dummies 

Augustus, 13, 2021 

 

Pavlo Sidelov 

 

• Wat betekent ISO 20022? 
• ISO 20022 financiële normen in de praktijk 
• De ISO 20022 migratie 
• Iso 20022 impact op banken 
• ISO 20022 en SWIFT 
• Iso 20022 voordelen 
• Nuttige bronnen voor standaarden 
• Uitvoerders 

https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/#What_does_ISO_20022_mean
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/#ISO_20022_financial_standards_in_practice
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/#The_ISO_20022_migration
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/#ISO_20022_impact_on_banks
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/#ISO_20022_and_SWIFT
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/#ISO_20022_benefits
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/#Useful_resources_for_standards
https://sdk.finance/iso-20022-for-dummies/#Implementers


 

3 

 

Het wereldwijde betalingssysteem heeft momenteel geen enkele standaard voor het uitwisselen van 

betalingsinstructies tussen lokale en buitenlandse financiële instellingen. De gefragmenteerde 

grenzen tussen systemen verminderen de interoperabiliteit op elk kruispunt, creëren wrijving en 

verhogen de kosten voor alle leden. ISO 20022 zal een gestandaardiseerde reeks regels en praktijken 

bieden om lokale, regionale, internationale betalingen aanzienlijk te verbeteren met veel verwachte 

voordelen voor de industrie. 

White-Label Digitaal Betalingsplatform SDK.finance 

Uw core banking software voor de succesvolle neobank. 

Wat betekent ISO 20022? 

ISO 20022 is een opkomende wereldwijde standaard voor het verzenden van betalingsinstructies 

tussen lokale, regionale en internationale financiële instellingen. De financiële standaard definieert 

bouwstenen en ontwerp-patronen voor de ontwikkeling van betalingsberichten via een 

gemeenschappelijke platformmethodologie, -proces en -opslagplaats. 

De standaardisatie benadering biedt marktrichtlijnen voor het uitwisselen van financiële gegevens 

tussen verschillende financiële instellingen in verschillende marktstructuren. De resulterende 

modellen, afgeleide berichten en patronen worden gepubliceerd en opgeslagen door de ISO 20022 

Financial Repository. Dit flexibele raamwerk stelt leden van de financiële gemeenschappen in staat 

om berichten-sets te definiëren en uit te breiden volgens een internationaal overeengekomen 

bedrijfssyntaxis. 

https://sdk.finance/what-is-iso-20022-and-how-will-it-impact-the-financial-industry/
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Een vergelijking van XML-gegevens binnen ISO 20022 en SWIFT MT ISO 20022 financiële normen in 

de praktijk. 

Hoewel de internationale financiële instellingen een consensus hebben bereikt over een standaard 

voor financiële transacties door middel van ISO 20022, is de technische ontwikkeling van een 

standaard werkwijze nog steeds niet afgerond. Het vinden van een gemeenschappelijke basis met 

één financiële standaard tussen netwerkdeelnemers en landen met een breed scala aan diverse 

bestaande systemen is een monumentale taak. 

Sinds 2016 hebben netwerkleden afzonderlijke regionale taskforce gevormd om met bericht 

richtlijnen te komen voor hoogwaardige betalingssystemen, grensoverschrijdende betalingen, 

rapportage en andere in een productieve stap naar het bereiken van consensus. Deze markt 

praktijkgroepen hebben lopende discussies om de voorkeuren van lokale instellingen te definiëren 

en in evenwicht te brengen met de internationale vereisten. 
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Hoogwaardige betalingssystemen over de hele wereld en hun migratie naar ISO 20022 

Bron: SWIFT 

De ISO 20022 migratie 

ISO20022 is al geïmplementeerd voor hoogwaardige betalingssystemen (HVPS) in landen die hun 

betalingsinfrastructuur hebben gemoderniseerd, zoals China, India en Zwitserland. De financiële 

standaard is ook geïntroduceerd in instant payments markten in Australië, de VS, Canada en 

Singapore. 

De schijnwerpers staan momenteel op 's werelds belangrijkste verhandelde valuta's (USD, GBP en 

EUR) en SWIFT. In november 2021 zijn de VS, het VK en de eurozone van plan om te migreren naar 

ISO 20022 en hun HVPS'en te moderniseren. Tegelijkertijd was SWIFT ook van plan om een vier jaar 

durende migratie van de huidige MT-berichten naar ISO 20022 te starten, te beginnen met HVPS, 

maar besloot de wijziging met een jaar uit te stellen tot november 2022 vanwege de impact van de 

wereldwijde pandemie. Vanaf 2021-2025 zullen nog eens ongeveer 25 HVPS-systemen ISO 20022 

aannemen. 
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Iso 20022 implementatie tijdlijn 

Bron: SWIFT 

Iso 20022 impact op banken 

De migratie naar ISO 20022 zal van invloed zijn op de meeste bankprocessen, van know-your-

customer-cheques en elektronisch bankieren tot liquiditeitsbeheer en rapportage. Gezien de 

verstrekkende impact van de financiële standaard, zal het succes van elke bank afhangen van haar 

strategie en inzet voor verandering. Hoewel banken veel tijd en middelen moeten investeren in het 

migratieproces, maakt de overgang een geheel nieuw niveau van efficiëntie en kosteneffectiviteit 

mogelijk. 

Gezien de grote verscheidenheid aan benaderingen in verschillende landen, zullen banken 

nauwlettend moeten toezien op en zich moeten aanpassen aan eventuele wijzigingen in de iso 20022 

adoptie tijdlijnen. Niet alle banken zullen in staat en bereid zijn om de standaard vanaf het begin te 

implementeren. Voor banken met beperkte budgetten biedt de financiële sector een co-existentie 

periode die een geleidelijke migratie mogelijk maakt. Een andere optie is om bestaande MT-

berichten om te zetten naar ISO 20022-instructies en vice versa zonder structurele wijzigingen aan 
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kernsystemen. Het snelle en eenvoudige karakter van deze oplossing vermindert echter de 

technische efficiëntiewinsten op lange termijn. 

Hoe meer banken de technologie adopteren, hoe meer andere marktdeelnemers hun betalingen 

zullen sturen via de banken die ISO 20022 hebben geïmplementeerd. Banken die ervoor kiezen om 

helemaal niet naar ISO 20022 te migreren, zullen niet in staat zijn om hetzelfde niveau van diensten 

aan te bieden als de concurrentie en zullen onverenigbaar worden met de meeste andere bedrijven. 

Wat is ISO 20022 en hoe zal het de financiële sector beïnvloeden? 

LEES DIT ARTIKEL 

ISO 20022 en SWIFT 

Als opvolger van SWIFT MT is ISO 20022 een beter gedefinieerd, rijker en functioneler alternatief 

voor betalingsinstructies. De opkomende standaard verbetert de kwaliteit en consistentie van 

gegevens en maakt grote verbeteringen mogelijk in de automatisering van financiële processen en 

transactieverwerking. 

Omdat SWIFT MT-berichten al meer dan drie decennia in de branche zijn, zijn ze steeds complexer 

geworden omdat bedrijven de gegevens die ze dragen hebben aangepast aan de marktinfrastructuur 

of betalingssystemen van hun regio. Deze context verschillen belemmeren de interoperabiliteit en 

creëren frictiepunten die ISO 20022 wil oplossen met een gestandaardiseerd toekomstbestendig 

berichten-systeem. 

Naast de voordelen van wereldwijde bericht-standaardisatie biedt het ISO 20022-formaat ook meer 

voordelen voor netwerkdeelnemers. Door rijkere en meer gestructureerde data profiteren zowel 

mens als machine van ISO 20022. Technisch gezien heeft ISO 20022, vergeleken met het traditionele 

formaat van MT, enkele belangrijke voordelen. Het is geschikt voor niet-Latijnse alfabetten, met een 

tekenset die tien keer groter is dan MT-berichten, en bevat veel meer informatie. 

https://sdk.finance/what-is-iso-20022-and-how-will-it-impact-the-financial-industry/
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De voordelen komen met een prijs: de nieuwe financiële standaard is niet vergevingsgezind omdat 

elk personage in een bericht 100% moet worden afgestemd op de specificaties. Het formaat wordt 

gevalideerd in verschillende stappen in de communicatie kanaalketen aan de verzendende en 

ontvangende kant. Zelfs een enkele ontbrekende dubbele punt kan ertoe leiden dat een overdracht 

van meerdere miljoenen wordt afgewezen of dagenlang wordt vertraagd. 

Bron: SWIFT 

Iso 20022 voordelen 

Gezien de veelbelovende wereldwijde implementatie heeft ISO 20022 het potentieel om de huidige 

betalingsdiensten te transformeren en meer waarde te bieden aan financiële instellingen en het 

bredere financiële ecosysteem. 

Betalingsinstructies die voldoen aan ISO 20022 bevatten contextgevoelige gegevens. Deze bestanden 

bevatten uitgebreide overschrijvingsinformatie en gestructureerde gegevens om de partijen die 

betrokken zijn bij de transactie duidelijk te beschrijven en te identificeren. De combinatie van 

transactiebeheer met het rijke dataformaat creëert een grotere mogelijkheid tot wereldwijde 

betalingsinnovatie in de betalingsindustrie. Een voorbeeld hiervan is het volgen van betalingen 

door SWIFTgpi waarmee u op elk gewenst moment snelle internationale overschrijvingen kunt 

verzenden en hun locatie en opgebouwde kosten kunt volgen. 

De interoperabiliteit wordt sterk verbeterd door het vermogen van ISO 20022 om informatie zonder 

beperkingen uit te wisselen en te gebruiken, waardoor de operationele efficiëntie van 

netwerkdeelnemers die grensoverschrijdende bankstromen afhandelen, toeneemt. Wanneer elke 

deelnemer dezelfde technische standaarden hanteert, kan elke keer dat een nieuwe deelnemer 

wordt toegevoegd een vergelijkbare integratiemethode worden gebruikt. Naarmate de marginale 

kosten van het verbinden van meer deelnemers met verschillende technische vereisten lager zijn, 

verhogen financiële bedrijven ook hun implementatie-efficiëntie. 
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 Voordelen en kansen van ISO 20022 

Bron: The Bank of England 

 

Iso 20022's uitbreidbare taal en het gebruik van externe codes lijst kan monumentaal zijn voor het 

verhogen van de flexibiliteit bij het voldoen aan nieuwe regelgeving, met name voor 

betalingsverwerking, monitoring en rapportagefuncties. 

Banken kunnen zoeken naar specifieke gegevenselementen in betalingsberichten om risico's te 

evalueren. Een parameter met de naam "betaling namens" kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd 

tegen gesanctioneerde klanten om te voorkomen dat mogelijk frauduleuze transacties worden 

uitgevoerd. De norm maakt een betere naleving, verbeterde sanctiescreening, anti-witwaspraktijken 

en fraudedetectie mogelijk. Deze processen moeten effectiever worden met minder false positives 

en efficiënter door het gebruik van gestructureerde adresinformatie. 

De financiële standaard biedt ook uitgebreid end-to-end transactiebeheer voor 

afstemmingsreferenties die automatisch kunnen worden gescand om facturen, rapporten en 

prognoses te genereren, waardoor banken en bedrijven routinetaken kunnen automatiseren. 
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Nuttige bronnen voor standaarden 

ISO20022 – de officiële website van de financiële standaard met links naar de repository en branche 

specifieke bericht definities. Het bevat ook de aanmeldingslink voor het gratis ISO 20022 for 

Dummies-boek geschreven en aangeboden door het SWIFT Standards Team. Er is een optie om u aan 

te melden voor een nieuwsbrief met de laatste updates over iso 20022 adoptie over de hele wereld. 

SWIFT - SWIFT's officiële ISO 20022-pagina biedt uitgebreide informatie over de standaard, hoe deze 

samenwerkt met SWIFTgpi, downloadbare webinars en updates van de acceptatie tijdlijn. 

Bank of England – informatie en technische bronnen over de migratie van het VK, voordelen en 

vragen en antwoorden over ISO20022. 

J.P.Morgan – de website presenteert een overzicht van de ISO 20022 migratie, voordelen, 

automatisering en links naar webinars. 

 

Uitvoerders 

De uitdaging voor uitvoerders van ISO 20022 ligt niet in het consolideren van de wereldwijde 

migratie routekaart. Voor de meeste financiële instellingen ligt de complexiteit in het afstemmen van 

de sterkste implementatiestrategie om de meeste voordelen te behalen en de risico's te beperken. 

De grotere flexibiliteit die ISO 20022 biedt, biedt ook meer mogelijkheden voor innovatie, betere 

productontwikkeling en een snellere reactie op veranderingen in de industrie. Elke bank moet de 

volledige voordelen van de financiële standaard benutten in overeenstemming met hun 

bedrijfsmodellen om het rendement van hun marktaanbod te maximaliseren. 

Verwijzingen: 

1. Inleiding tot ISO 20022 – Universeel berichten schema voor de financiële sector. 

https://www.iso20022.org/
https://www.swift.com/standards/iso-20022
https://www.bankofengland.co.uk/payment-and-settlement/rtgs-renewal-programme/consultation-on-a-new-messaging-standard-for-uk-payments-iso20022
https://www.jpmorgan.com/solutions/treasury-payments/insights/what-is-iso-20022
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2. SWIFT (2017). High Value Payments Plus (HVPS+) – de volgende stap naar ISO 20022 

harmonisatie. 

3. SWIFT CVBA (2020). Nieuwe aanpak voor iso 20022 adoptie. 

4. Bank van Engeland (2019). RTGS Vernieuwingsprogramma 

5. Bank van Engeland (2020). Een nieuwe berichten standaard voor Britse betalingen: ISO 

20022 

6. J.P.Morgan ISO 20022 Migratie: Snellere automatisering van betalingen leveren 

7. Het Clearing House (2019). CHIPS ISO 20022 Programma Algemene Inleiding. 

8. Betalingen Canada (2019). Ondernemingsplan 2019-2023. 

9. Europese Centrale Bank (2021). Volwaardige implementatie van ISO 20022-berichten 

10. Barclays Corporate. Voorbereiding op ISO20022 

 

FAQ 

Wat betekent ISO 20022? 

ISO 20022 is een opkomende wereldwijde standaard voor het verzenden van betalingsinstructies 

tussen lokale, regionale en internationale financiële instellingen. De financiële standaard definieert 

bouwstenen en ontwerp patronen voor de ontwikkeling van betalingsberichten via een 

gemeenschappelijke platformmethodologie, -proces en -opslagplaats. 

 

Welke impact heeft ISO 20022 op banken? 

De migratie naar ISO 20022 zal van invloed zijn op de meeste bankprocessen, van know-your-

customer-cheques en elektronisch bankieren tot liquiditeitsbeheer en rapportage. Gezien de 

verstrekkende impact van de financiële standaard, zal het succes van elke bank afhangen van haar 

strategie en inzet voor verandering. Hoewel banken veel tijd en middelen moeten investeren in het 
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migratieproces, maakt de overgang een geheel nieuw niveau van efficiëntie en kosteneffectiviteit 

mogelijk. 

Wat is de implementatie tijdlijn van ISO 20022 in Europa? 

In november 2021 zijn de VS, het VK en de eurozone van plan om te migreren naar ISO 20022 en hun 

HVPS'en te moderniseren. Tegelijkertijd was SWIFT ook van plan om een vier jaar durende migratie 

van de huidige MT-berichten naar ISO 20022 te starten, te beginnen met HVPS, maar besloot de 

wijziging met een jaar uit te stellen tot november 2022 vanwege de impact van de wereldwijde 

pandemie. Vanaf 2021-2025 zullen nog eens ongeveer 25 HVPS-systemen ISO 20022 aannemen. 

 

Is ISO 20022 verplicht? 

ISO 20022-migratie is niet verplicht vanuit een regelgevend perspectief, maar degenen die nu niet 

handelen, lopen het risico te worden uitgesloten van internationale betalingssystemen. 

Geachte Board Members, als mijn info klopt is het SWIFT systeem vervangen door het CIPS 

systeem, waardoor de Great Reset van Klaus Schab nooit door zal gaan, daar het hele systeem nu 

via de QFS wordt afgehandeld voor de hele wereld. 

Ik R.T.G. Brekel zou me goed kunnen vinden als ik een van de Board Members zou worden voor 

een gelijk riant inkomen. 

Heeft u een uitstekende bankkern nodig voor uw neobank? 

Over ABN AMRO 

Wij willen een persoonlijke bank in de digitale tijd zijn. De beste bank voor onze klanten. De bank die 
de overgang naar een duurzame samenleving vormgeeft en mogelijk maakt. Samen met onze klanten 
en onze partners.  
 
We hebben de ambities, de mensen, de plannen en het geloof. Maar hoewel wij 
op vlakken resultaten laten zien, realiseren wij ons heel goed dat we nog veel meer, nog veel beter 
kunnen. 

Daarom werken we ook heel gericht aan onze cultuur. Want uiteindelijk is het onze cultuur die 
ons helpt het beste uit onszelf te halen. Om al onze ambities en plannen om te zetten in resultaten 
die ertoe doen. Voor onze klanten, de samenleving en onze aandeelhouders.  
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Onze kernwaarden, care, courage en collaboration, kleuren onze cultuur. In alles wat wij doen, voor 
onze klanten, voor elkaar, proberen we deze waarden terug te laten komen. Deze waarden 
verbinden ons en zorgen ervoor dat wij met elkaar de omgeving creëren waar eenieder zichzelf mag 
en kan zijn.  

Hierdoor werken we met plezier met elkaar, blijven we onszelf uitdagen en zijn we enthousiast om 
telkens weer die extra stap te zetten. En dat is belangrijk in een uitdagende omgeving, waarin 
veranderingen van alle kanten op ons afkomen en de verwachtingen groot zijn.  

 

Care 

Care staat voor wat wij voelen voor onze klanten. Wij willen het beste voor hen doen. En dus stellen 
we klanten centraal in alles. Door de behoeften van onze klanten goed te begrijpen kunnen we ons 
sterk maken voor hun belangen op de langere termijn. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid.  

Maar care staat ook voor onze duurzaamheidsambities. Wij geven om onze planeet en om 
mensen. Of dat nu onze klanten zijn, onze collega’s of groepen in de samenleving zijn die minder 
kansen en mogelijkheden hebben. Iedereen telt. Ook toekomstige generaties. 

Courage 

Courage. Het vraagt moed om je in te spannen voor een positieve verandering. Om onze beloften en 
ambities in daden om te zetten.  

We hebben het lef om in het maatschappelijke debat een standpunt in te nemen. We zetten onze 
principes om in daden en spreken ons uit tegen onrecht. We spannen ons in om een positieve 
verandering teweeg te brengen.  

Bovendien durven we ‘nee’ te zeggen als dat in het belang van de klant is. We gaan het gesprek met 
onze klanten aan over verduurzaming van hun bedrijfsactiviteiten en als het nodig is, stellen we 
eisen.  

Collaboration  

Collaboration is de enige manier om onze ambities waar te maken. De uitdagingen waar we voor 
staan, kunnen we alleen samen aanpakken. Niemand heeft alle antwoorden. Daarom hechten we 
niet alleen belang aan samenwerken binnen ABN AMRO, maar werken we ook nauw samen met 
allerlei andere partijen om klant-, maatschappelijke - en milieuvraagstukken aan te 
pakken. Bijvoorbeeld met de overheid en andere banken om het financiële systeem veilig te houden. 
En met fintechs en andere (tech-)bedrijven om onze diensten blijvend te verbeteren.  

Kunt u aangeven of u reeds voldoet aan de nieuwe wet en regelgeving Basel 3 en de Iso 20022? 

Kunt u aangeven vanaf welke datum u hieraan voldoet? 
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Wilt u hier openheid overgeven? 

Gaat u deze info ook met al u klanten delen? 

Hoe kunnen wij een groep van honderden investeerders u verder helpen om ABN AMRO ISO 20022 
gecertificeerd te krijgen? Omdat het fractioneel Bankieren tot het verleden behoord.
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Hoop op een reactie van uw kant voor 10 februari 2022. 

Hoogachtend,  
 
R.T.G. Brekel. 


