- Vertrouwen is niet te koop en samenwerking is onbetaalbaar De Trust Cooperation is een initiatief van Idee-Net Planontwikkeling en heeft
zich tot doel gesteld om het vertrouwen in de financiële wereld en de economie
te verbeteren en de samenwerking tussen bedrijven, consumenten en financiële
instellingen te bevorderen.
De Trust Cooperation heeft hiervoor een plan ontwikkeld waaraan iedere
geïnteresseerde kan meewerken.
Het herstel van de economie zal alleen plaatsvinden wanneer het verloren
vertrouwen bij de consumenten en bedrijven door eerlijkheid zal worden
teruggegeven. En alleen dan zal er ook weer samenwerking kunnen
plaatsvinden.
Hierin heeft ieder mens zijn eigen verantwoording, ongeacht zijn of haar functie,
het financiële belang of politieke en religieuze overtuiging.
Wanneer we bedenken dat er vele miljarden aan vermogens verloren zijn gegaan
terwijl er miljoenen mensen in armoede leven en door honger en ziektes sterven.
Dan kan toch niemand van ons zich voor zijn eigenbelang verontschuldigen.
Het reddingsplan begint en eindigt met het oude en nog steeds actuele gebod:

“ Heb je naaste lief als jezelf “ (Mt 22-39)
Laat deze woorden eens tot ons doordringen.

Om mee te werken aan het herstel van vertrouwen hebben we een concept
ontwikkeld waarmee dat mogelijk is.
Op de volgende pagina’s stellen we u ons basis stappenplan voor:
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Het Basisplan:
Het plan is bedoeld voor iedere consument, organisatie of onderneming die het vertrouwen in
de economie en de financiële sector wil bevorderen.
Door de stappen van het basisplan te nemen ondersteunen we de doelstelling van de Trust
Cooperation en willen daarin samen werken met iedere deelnemer.
We kunnen het plan als consument of als vertegenwoordiger van een organisatie of
onderneming doorlopen waarna de eindverantwoordelijke de verklaring kan ondertekenen.
De inhoud is misschien eenvoudig maar de keuze om deze stappen te nemen is in de eerste
plaats een vrijwillige en persoonlijke verantwoording.

Stap 1 Confrontatie:
Deze begint bij onszelf als persoon of als organisatie door de verantwoording te nemen voor
al onze financiële handelingen die risicovol en op eigenbelang gericht zijn.
Laten we ons afvragen of we onze vermogens en talenten gebruikt hebben voor het algemene
belang of voornamelijk voor onze eigen belangen.
Als we ons medeverantwoordelijk voelen voor de vertrouwenscrisis die daardoor is ontstaan
dan kunnen we de volgende stap nemen.
Stap 2 Verklaring:
Door een Intentieverklaring te ondertekenen bevestigen we het voornemen om eerlijk te zijn
in de maatregelen die we willen nemen om onze financiële handelingen te veranderen.
Hiermee stemmen we in met de doelstelling van de Trust Cooperation en de registratie als
deelnemers van het plan.

Stap 3 Verandering:
Wanneer we de beschreven veranderingen in de intentieverklaring ook toepassen in de
praktijk, geven we ons vertrouwen terug aan de samenleving.
Hierdoor zal er weer samenwerking mogelijk zijn tussen consumenten en ondernemingen die
de intentie hebben om elkaar te respecteren en te ondersteunen.

Balansplan:
Banken en financiële instellingen kunnen zich inschrijven als lid van een op te richten
internationaal economisch samenwerkingsverband met de naam Trust Cooperation (EIG)
( Economic Interest Grouping ).
Door de ondertekening van de Trust & Cooperation Agreement kunnen ze na inschrijving als
lid gebruik maken van het Balansplan.
De EIG biedt unieke mogelijkheden om samen te werken aan financiële transparantie om
daarmee het vertrouwen in de financiële sector weer op te bouwen.
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Intentieverklaring: voor consumenten en bedrijven

Naam:_______________________________

Geb. Datum:__________

Verklaart als persoon of als eindverantwoordelijke voor:
Naam Organisatie:______________________ Vestigingsplaats:__________
Dat ik,
De doelstellingen van de Trust Cooperation ondersteun om het vertrouwen in de
financiële wereld en de economie te verbeteren en de samenwerking tussen
consumenten, bedrijven en financiële instellingen te bevorderen
Dit gebeurd door het stimuleren van financiële openheid en het afgeven van
verklaringen met de daarin opgenomen gedragscodes door de deelnemers en de
leden van het plan.
Ik heb het voornemen om volgens het stappenplan:
- Mijn vertrouwen te geven aan bedrijven die de ethische gedragscodes van
de Trust Cooperation onderschrijven.
- Met consumenten en bedrijven samen te werken en af te zien van
risicovolle financiële producten en beleggingen.
- Mijn kredietbehoeften aanpassen aan mijn besteedbare inkomen en het
aflossen van mijn schulden.
- Geen financiële steun te verlenen aan Speculanten en aan financiële
instellingen die niet onder toezicht van een centrale bank staan.
- Een deel van mijn inkomen af te staan ter bestrijding van honger, ziektes
en armoede in de wereld.
- Overige voornemens:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Datum. ___________
Handtekening:_______________
Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere ondertekenaar draagt hierin zijn of haar eigen
verantwoording voor het afgeven van de juiste informatie en de juridische verhouding tegenover organisaties en
rechtspersonen.
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Balansplan for financials

De Trust Cooperation (Economic Interest Grouping) is een op te richten
Internationaal Economisch Samenwerking Verband waarvan financiële
instellingen lid kunnen worden die de Trust & Cooperation Agreement en de
oprichtingsovereenkomst ondertekend hebben.
Daarbij staan ze onder financieel toezicht van een Centrale Bank.
Het doel van de Trust Cooperation (EIG) is het vertrouwen in de financiële
sector en de economie te bevorderen door het stimuleren van een open en eerlijk
financieel beleid waarbij informatie over de financiële situatie van de leden voor
een ieder toegankelijk wordt. Door het publiceren van contractgegevens en
financiële posities van de leden zal er duidelijkheid over het risicoprofiel en de
kredietwaardigheid ontstaan. Het vrijgeven van contract informatie zal het
handelsverkeer tussen financiële instellingen en het vertrouwen van hun
rekeninghouders bevorderen.
De samenwerking tussen de leden is in principe een raamovereenkomst waarin
initiatieven voor vertrouwen en samenwerking ontwikkeld kan worden. De
leden zijn wel gebonden aan de bepalingen van de oprichtingsovereenkomst en
de Trust & Cooperation Agreement en het Trust Cooperation Balansplan. Zij
bepalen zelf op welke wijze de bepalingen in hun bedrijfsbeleid worden
uitgevoerd. Ze zijn ieder verantwoordelijk voor de informatie die aan de Trust
Cooperation (EIG) of aan derden verstrekt wordt.

Het Balansplan is een instrument waarmee de leden kunnen werken om het
vertrouwen bij de consumenten en tussen financiële instellingen te verbeteren.
Dat kan door transparantie, samenwerking en sociale verantwoording worden
verworven.

Transparantie:
Om vertrouwen terug te krijgen is het absoluut noodzakelijk om transparant te
zijn in de uitvoering van intenties en veranderingen. Door informatie te
verstrekken over de financiële posities en door het leveren van een bijdrage aan
de stichting Social Bank Fund zal het vertrouwen al toenemen.
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Na de inschrijving als lid van de EIG wordt er informatie afgegeven over alle
uitstaande afgegeven kredieten, leningen, schuldbrieven en hypotheek
contracten verdeeld in de categorie A – B – C – D
De leden zijn verantwoordelijk voor de afgifte van de juiste contract informatie
bij inschrijving en de verdeling van hun producten in de navolgende risico
categorieën.
A – Contracten

:

Producten met een conventionele dekking ( zekerheid)

B - Contracten

:

Producten met assurantiën dekking

C - Contracten

:

Producten met

D - Contracten

:

Producten met een fictieve of nog onbekende waarde

effecten dekking

De gegevens worden door ieder lid verzameld en geregistreerd in een eigen data
bank.
Hierin worden minimaal alle contractnummers met vermelding van
uitgiftedatum, hoofdsom, uitgiftewaarde en dekkingswaarde per categorie
geregistreerd.
Als lid van Trust Cooperation (EIG) kan de verantwoordelijke met een
toegangscode het saldo van alle contracten per categorie publiceren op de
website www.trustcooperation.info.
De eerste publicatie van de contractinformatie is het saldo op de datum van de
laatst bekende kwartaalcijfers. Daarna worden per einde van iedere maand de
mutaties en nieuwe contractsaldi geregistreerd. Mutaties van contract en
categoriesaldo kunnen doorlopend op datum gepubliceerd worden.
Op de website trustcooperation.info zal het percentage van de contracten per lid
gepubliceerd worden als een contractbalans verdeeld in 4 categorieën met een
totaal van 100 %. Het aantal contracten, de getallen, worden geregistreerd in een
database en worden gebruikt om per maand de donatie en publicatiekosten te
bepalen. De percentages van de laatste 3 maanden worden per einddatum van
iedere maand gepubliceerd. Door de vergelijking van de maandsaldi zal een
verbetering ook direct zichtbaar zijn.
Dezelfde informatie zal ook gepubliceerd worden voor het totale percentage van
alle leden.
Hierdoor zal er een overzicht ontstaan van het gemiddelde risico profiel en zal
een vergelijking van de percentages mogelijk zijn .
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Naast de Trust Cooperation (EIG) zal er een stichting worden opgericht met de
naam Social Bank Fund.
Deze stichting heeft als doel het op projectbasis bestrijden van honger, ziektes
en armoede in de wereld. Hierbij zal ontwikkelingswerk en hulporganisaties die
dezelfde doelstellingen nastreven worden ondersteund De leden van de Trust
Cooperation(EIG) maken deel uit van het bestuur samen met de leden van de
hulporganisaties.
Door ondertekening van de Trust & Cooperation Agreement verklaren de leden
zich in te zullen zetten voor de oprichting van de stichting Social Bank Fund. Ze
zullen deze met organisatie, kennis en arbeidskracht en een jaarlijkse donatie
van minimaal 1% van de jaarwinst ondersteunen.
Voor de publicatie van de contractsaldi betalen de leden een donatie van 1 Euro
per contract en per mutatie aan de stichting Social Bank Fund.
Voor de gebruiksrechten van het Trust Cooperation Balansplan met de
merkennamen Trust Cooperation en Social Bank Fund, logo en website betalen
de leden een vergoeding aan Idee-Net Planontwikkeling.
De mutaties worden gepubliceerd nadat de gegevens zijn gecontroleerd en de
betalingen zijn voldaan. De afrekening vind plaats aan het einde van iedere
maand.
Na inschrijving als lid van de EIG wordt een optie van 3% van de eigen
aandelen gereserveerd tegen de sluitingskoers van de dag van inschrijving.
Deze reservering dient als financiële dekking voor de exploitatiekosten van de
Trust Cooperation (EIG) ,de publicatie en donatie kosten en voor het onderling
verhandelen van contracten tussen de leden.

De Trust Cooperation (EIG) wil door de openbaarmaking van contractgegevens
en posities van haar leden het vertrouwen in de financiële wereld bevorderen.
De controle en toezicht op de bedrijfsvoering van de leden blijft in handen van
de centrale banken.
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Samenwerking:
Door de samenwerking tussen de leden onderling en tussen de consumenten en
bedrijven zal het vertrouwen in de economie toenemen.
Consumenten en bedrijven die de Intentieverklaring ondertekend hebben kunnen
elkaar financieel steunen door de belangen van elkaar te behartigen en te
respecteren.
De leden van de EIG kunnen onderling samenwerken door de uitwisseling van
posities en contractgegevens. Ze kunnen initiatieven ontwikkelen om de
doelstelling van de EIG en de stichting Social Bank Fund uit te voeren.
De leden kunnen onderling contracten verhandelen of de contracten wijzigen
door het aanbieden van een nieuw contract aan de eindgebruiker.
Hierdoor zal er voor een C of D contract een nieuwe waarde ontstaan. De
nieuwe of de herfinancierde contracten kunnen als A of B contract geregistreerd
worden.
Vooral het bepalen van de waardes van D contracten ( schuldbrieven, derivaten
Ed. ) Moet door de uitwisseling van informatie en het bepalen van de
oorspronkelijke data plaatsvinden. Wanneer de waarde bepaald is kan het C of D
contract verhandeld en gewijzigd worden door het herfinancieren met A of B
contracten
De contract handel kan verrekend worden met de gereserveerde aandelen en
door het inschrijven van een nieuw contract in categorie A of B.
De uitwisseling van contractinformatie en contractmutaties vind intern tussen de
leden plaats, door bestaande of op te richten netwerken.
De nieuwe contracten en de veranderingen van de categorie of de beëindiging
van contracten worden door de leden zelf gepubliceerd.
Ieder lid blijft eindverantwoordelijk voor het intern en extern verwerken van
contract veranderingen.
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Sociale verantwoording:
Alle financiële instellingen hebben hun bestaansrecht te danken aan de klanten
en rekeninghouders die hun financiële middelen in vertrouwen afgeven.
Het systeem wordt in stand gehouden door de vermogens van consumenten en
bedrijven.
De financiële instellingen dragen als beheerders van kapitaal en zekerheden de
sociale verantwoording voor het gestelde vertrouwen van rekeninghouders,
verzekeringsnemers en kredietnemers.

Het vertrouwen is beschadigd doordat de beheerders de belangen van hun
aandeelhouders belangrijker vonden dan die van hun klanten.
Laten we niet vergeten dat rekeninghouders en klanten de betrouwbaarste
geldverstrekkers zijn. Ze zijn in potentie de ideale aandeelhouders die tevreden
zijn met hun producten en die vertrouwen hebben in het bedrijf. De dwang om
ieder jaar grote koerswinsten te incasseren is niet aanwezig.
Naast transparantie en samenwerking dragen de leden de sociale verantwoording
om de binding met hun klanten en de samenleving te herstellen.
Wanneer de financiële sector een deel van hun winsten terug zal geven aan de
samenleving en aan mensen in nood, zal de reputatie en het respect voor de
leden aanzienlijk verbeteren.
De leden hebben de mogelijkheid om hun klanten die de Intentieverklaring
getekend hebben te ondersteunen, door ze een aandeel in het bedrijf te geven.
Hierdoor zal de financiële positie en het vertrouwen in de onderneming versterkt
worden.

Aan de Trust Cooperation( EIG) is de stichting Social Bank Fund gekoppeld.
Door inschrijving als lid van de EIG en door storting in het Social Bank fonds
worden de leden bestuurslid van de stichting.
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De bestuursleden beslissen over de financiering, organisatie en uitbesteding van
Projecten die zich richten op:

- Investeringen in ontwikkelingslanden op het gebied van landbouw,
infrastructuur, drinkwater en sanitaire voorzieningen.
- Het voorzien van de eerste levensbehoeften en het ondersteunen van
initiatieven om de hulpverlening door de plaatselijke bevolking te
ontwikkelen.
- De bestrijding van honger, ziektes en armoede in de wereld door ter
plaatse ontwikkelingswerk op te zetten met een permanente hulpfunctie.
Deze zal uiteindelijk zelfstandig worden uitgevoerd door de eigen
bewoners.
- De Projecten worden met een tijdplan aanbesteed aan bedrijven en
hulporganisaties die de doelstellingen van de stichting Social Bank Fund
onderschrijven.
- Alle projecten die direct of indirect bijdragen aan de doelstellingen
worden ondersteund.

De nog op te richten stichting zal worden bestuurd door de leden en de
oprichters van de Trust Cooperation (EIG). Het bestuur zal zich inzetten om
minimaal 70% van de aanwezige gelden op een verantwoordelijke en te
controleren wijze in te zetten voor projecten en hulporganisaties met een
keurmerk.
De overhead en organisatiekosten mogen niet meer dan 10% van het jaarbudget
bedragen.
Door de bestuursleden en hulporganisaties kunnen initiatieven en werkmethoden
ontwikkeld worden.
Alle donaties en projecten zullen met een financiële verantwoording jaarlijks
gepubliceerd worden.
Door de actieve bijdrage als donateur en organisator zal het respect voor de
leden uit de financiële wereld toenemen.
Het zal door de samenleving met vertrouwen beloond worden.
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Trust & Cooperation Agreement
Datum: ___________ Naam: _________________________
Als vertegenwoordiger in de functie van _____________________ verklaar ik
als hoofdverantwoordelijke voor het beleid en de handelsbevoegdheid van:
Naam instelling:
Adresgegevens hoofdvestiging:
Inschrijving centrale bank:
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer:
namens de
gehele organisatie dat wij instemmen met de doelstelling van de Trust
Cooperation (EIG) zoals deze vermeld zijn in het Trust Cooperation Balansplan
en de oprichtingsovereenkomst, zoals deze gedeponeerd zal worden na
oprichting in het handelsregister.
Tevens onderschrijven we de ethische gedragscodes ter bevordering van het
vertrouwen in het financiële handelsverkeer zoals beschreven in de Trust &
Cooperation Agreement.

Trust Agreement:
1
Financiële openheid te verstrekken over de contract posities van onze
onderneming en deze voor publicatie beschikbaar te stellen.
2
De financiering van Speculanten en de deelname en handel in short
selling, derivaten en risicovolle producten te beëindigen.
3
De bonus vergoedingen voor de werknemers betaalbaar te stellen nadat
het contract voor de klant naar tevredenheid is afgehandeld.
4
Minimaal 1 % van de winst en 1 Euro per gepubliceerd contract te
doneren aan de stichting Social Bank Fund ter bestrijding van armoede, honger
en ziektes in de wereld.
5
De financiële gedragscodes voor het verstrekken en ontvangen van
kredietvergoedingen te respecteren.
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Cooperation Agreement:
1
Wij verklaren te willen samenwerken met de leden van de Trust
Cooperation (EIG) en de deelnemers van het plan die de Intentieverklaring
ondertekend hebben.
2
Wij verklaren onze contract posities volgens het Trust Cooperation
Balansplan te publiceren op de website trustcooperation.info en vervolgens per
maand de publicatie en donatie gelden te betalen. Wij nemen de verantwoording
voor de juiste publicatie van contractsaldi en mutaties en sluiten elke
aansprakelijkheid van de website beheerder en de gevolgen van publicatie uit.
3
Wij ondersteunen de deelname en oprichting van de Trust Cooperation
(EIG) met de daarin opgenomen gebruikersrechten voor de merkennamen Trust
Cooperation en Social Bank Fund en de handelsnamen Trust & Cooperation
Agreement en Trust Cooperation Balansplan met de domeinnaam
TrustCooperation.Info. Voor de gebruiksrechten betalen wij een vergoeding aan
Idee-Net Planontwikkeling.
4
Wij respecteren het toezicht en de controle van de centrale banken, de
sociale controle van de leden en de samenleving en beschouwen de ethische
gedragscodes voor financiële transacties als een maatstaf voor ons handelen.
5
Wij zullen als medeoprichter en bestuurslid van de stichting Social Bank
Fund ons inzetten om de doelstellingen te vervullen en samen te werken met de
leden, overheden en charitatieve instellingen om projecten te organiseren en in
stand te houden.

Datum: ____________
Naam Ondertekenaar: ___________________________
Functie: _______________________
Handtekening: ___________________
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