
Besluit betreffende het afleggen van de eed of belofte door ambtenaren Hunze en Aa’s 2021. 

 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s; 

 

gelet op hoofdstuk 2 van de cao Werken voor Waterschappen en artikel 5, eerste lid, onder a van de 

Ambtenarenwet;  

 

Besluit:  

 

Vast te stellen het volgende Besluit afleggen van de eed of belofte door ambtenaren van het 

waterschap Hunze en Aa’s. 

 

Artikel 1  

 

In dit besluit wordt verstaan onder:  

a. ambtenaar: werknemer als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet;  

b. eed of belofte: eed of belofte als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a van de Ambtenarenwet;  

c. formulier: formulier als bedoeld in artikel 7 van de Ambtenarenwet voor het afleggen van de eed of 

belofte dat als bijlage bij deze regeling is  gevoegd.  

 

Artikel 2  

 

De ambtenaar die is of wordt aangesteld bij het waterschap Hunze en Aa’s legt de eed of belofte af.  

 

Artikel 3  

 

1. De eed of belofte wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 6 maanden na 

inwerkingtreding van dit besluit of na aanstelling van de ambtenaar afgelegd. De ambtenaar 

ontvangt daartoe een oproep;  

2. De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld de voorkeur aan te geven voor de eed of de belofte;  

3. De secretaris-directeur ziet erop toe dat de eed of belofte wordt afgelegd.  

 

Artikel 4  

 

1. De eed of belofte wordt afgelegd ten overstaan van de secretaris-directeur; 

2. De eed of belofte wordt afgelegd in aanwezigheid van de secretaris-directeur en/of het 

afdelingshoofd als getuige.  

 

Artikel 5  

 

1. Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier door degene ten 

overstaan van 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 

ten overstaan van 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.  

 De belofte wordt staande afgelegd, zonder handopsteken.  

 



Artikel 6  

 

Het formulier in tweevoud opgemaakt, wordt door de ambtenaar, de getuige en degene ten overstaan 

van wie de eed of belofte is afgelegd, ondertekend.  

De ambtenaar ontvangt een exemplaar; het andere exemplaar wordt in het personeelsdossier van de 

ambtenaar opgeborgen.  

 

Artikel 7  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekend gemaakt. 

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit afleggen eed en belofte door ambtenaren Hunze en 

Aa’s 2021. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 16 februari 2021. 

 

 

 

 

Harm Küpers       Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur      dijkgraaf 

 

 

 


