Afleggen eed of belofte
HOOFDSTUK 1

DEFINITIES

ARTIKEL 1.1
DEFINITIE
In deze regeling wordt verstaan onder:
eed of belofte: eed of belofte als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder a en artikel 7 van de
Ambtenarenwet 2017.
HOOFDSTUK 2

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 2.1
De ambtenaar bij de provincie Noord-Holland legt de eed of belofte af.
ARTIKEL 2.2
1.
De eed of belofte wordt zo spoedig mogelijk na in diensttreding afgelegd. De ambtenaar
ontvangt daartoe een oproep.
2.
Bij het indiensttredinggesprek wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld de voorkeur
aan te geven voor de eed of de belofte.
ARTIKEL 2.3
De eed of belofte wordt afgelegd tegenover de commissaris van de Koning en in aanwezigheid
van de provinciesecretaris.
HOOFDSTUK 3

FORMULIER EED OF BELOFTE

ARTIKEL 3.1
FORMULIER EED OF BELOFTE
Voor het afleggen van de eed of belofte wordt het volgende formulier gebruikt:
Formulier eed/belofte werknemers provincie Noord-Holland
Ik zweer/ verklaar en beloof als ambtenaar het volgende:
•
Ik heb voor het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets geschonken of beloofd of
valse informatie verstrekt.
•
Ik heb van niemand giften of beloften aangenomen om iets in mijn functie te doen of te
laten en ik zal dat ook nooit doen.
•
Ik zal trouw zijn aan de grondwet en alle wetten nakomen.
•
Ik zal mijn plichten als ambtenaar naar eer en geweten vervullen en mij als een goed
ambtenaar gedragen.
•
Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.
•
Ik zal zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zijn en niets doen dat het aanzien van de
provincie zal schaden.
Op .......(datum) werd te Haarlem tegenover de commissaris van de Koning en in aanwezigheid
van de provinciesecretaris door ..........(naam en functie ambtenaar) de eed/belofte volgens
bovenstaande tekst afgelegd.
HOOFDSTUK 4
ARTIKEL 4.1
1.
Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier door
degene tegenover wie de eed wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk
uitspreekt: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.
2.
Het afleggen van de belofte geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier door
degene tegenover wie de belofte wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk
uitspreekt: “Dat verklaar en beloof ik”.
3.
De eed wordt staande afgelegd waarbij de ambtenaar de wijs- en middelvinger van de
rechterhand opsteekt.
4.
De belofte wordt staande afgelegd, zonder handopsteken.

5.

Het formulier, bedoeld in artikel 3.1, in tweevoud opgemaakt, wordt door de ambtenaar,
de commissaris van de Koning en de provinciesecretaris ondertekend.
HOOFDSTUK 5
SLOTARTIKELEN
ARTIKEL 5.1
INWERKINGTREDING
1.
Deze regeling is vastgesteld op 16 juli 2019, nummer 1239642/1239667.
2.
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

