Code of Conduct – Lidmaatschap Network Council 2019
Network Council
De Network Council bestaat uit 1401 bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit zijn betalende
leden die actief bijdragen aan het realiseren van de ambities van de Metropoolregio Amsterdam.
Samen met de Boardpartners en andere koplopers initiëren en ontwikkelen ze initiatieven op de
grootstedelijke uitdagingen. Initiatieven die de regio aantrekkelijk houden of maken om te wonen, te
werken en te recreëren. Hun maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang
om samen te werken aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio.
Alle bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de Metropoolregio Amsterdam, die zich inzetten
voor het versterken van een slimme, gezonde en groene Metropoolregio Amsterdam, voldoen aan
de in de Metropoolregio geldende wet- en regelgeving en aan de OECD Guidelines for Multinational
Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights kunnen lid worden van de
Network Council.
Voorwaarden toetreding
Als een bedrijf of kennisinstelling lid wil worden van de Network Council wordt allereerst bekeken of
de organisatie zich houdt aan de Nederlandse wet- en regelgeving en aan de internationaal
vastgestelde OECD Guidelines for Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business
and Human Rights . Daarnaast wordt vastgesteld of en hoe de organisatie in woord en daad
structureel bijdraagt aan de doelen van de Board. Het document van beoordeling wordt samen met
de partnerovereenkomst ondertekend door de eindverantwoordelijke van de betreffende
organisatie en de directeur van de Board. De Agendacommissie en de Voorzitter van de Board
besluiten over het lidmaatschap, daarbij ondersteund door de directeur van de Board.
Royement
Van bestaande leden die niet aan de volgende voorwaarden voldoen wordt het lidmaatschap
heroverwogen. De Agendacommissie neemt hierover, in samenspraak met de Voorzitter van de
Board, een besluit.
 Houden aan wet- en regelgeving. Leden van de networkcouncil dienen zich te houden aan
de in de Metropoolregio geldende wet- en regelgeving en aan de OECD Guidelines for
Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Mocht
dit niet het geval zijn dan wordt hoor en wederhoor toegepast. Mocht dit gesprek geen
bevredigende uitkomst hebben dan kan worden overgegaan tot het tijdelijk opschorten van
het lidmaatschap of het direct beëindigen ervan. De keuze voor de maatregel hangt
uiteraard af van de ernst van de overtreding.
 Betaling lidmaatschap. Wanneer een organisatie het bedrag van het Network Council
lidmaatschap aan het einde van het kalenderjaar nog niet heeft betaald, wordt met het
councillid het lidmaatschap en voorwaarden van deelname besproken. Indien ondanks
meerdere verzoeken niet tot betaling wordt overgegaan wordt het lidmaatschap beëindigd.
 Bijdragen aan toekomst MRA. Van alle councilleden wordt verwacht dat zij actief en positief
bijdragen aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de MRA. Mochten zij zich hier
aantoonbaar niet voor inzetten dan kan worden overgegaan tot het tijdelijk opschorten van
het lidmaatschap of het direct beëindigen ervan. Ook hier geldt het principe van hoor en
wederhoor.
Communicatie
De Boardorganisatie bewaakt timing, inhoud van de boodschap en inzet van communicatiekanalen
bij het toetreden/vertrekken van leden van de Network Council.
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Peildatum 1 januari 2019.
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