
 
 
 
Besluit betreffende het afleggen van de eed of belofte door ambtenaren van het 
Noordelijk Belastingkantoor  
 
Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor;  
gelet op artikel 9.2 lid 1 van de SAW en artikel 125 quinquies Ambtenarenwet;  
 
Besluit:  
Vast te stellen het volgende besluit betreffende het afleggen van de eed of belofte door ambtenaren van het 
Noordelijk Belastingkantoor.  
 
Artikel 1 Definities  
In dit besluit wordt verstaan onder:  
a. ambtenaar: werknemer als bedoeld in artikel 1.2.1.lid 3 SAW;  
b. eed of belofte: eed of belofte als bedoeld in artikel 9.2 SAW en 125 quinquies van de Ambtenarenwet; 
c. formulier: formulier voor het afleggen van de eed of belofte dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd1;  
d. directeur: directeur of plaatsvervangend directeur van het Noordelijk Belastingkantoor;  
e. teammanager: teammanager van het Noordelijk Belastingkantoor.  
f. voorzitter: voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor 
 
Artikel 2 Eed of Belofte  
De ambtenaar die is of wordt aangesteld bij het Noordelijk Belastingkantoor legt de eed of belofte af.  
 
Artikel 3 Oproep  
1. De eed of belofte wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 3 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 directeur ziet erop toe dat de eed of belofte wordt afgelegd.  
4. De voorzitter ziet erop toe dat de eed of belofte door de directeur wordt afgelegd. 
 
Artikel 4 Aflegging  
1. De directeur legt de eed of belofte af ten overstaan van de voorzitter in aanwezigheid van een bestuurslid als 
getuige. 
2. De teammanager legt de eed of belofte af ten overstaan van de directeur  in aanwezigheid van een collega 
teammanager als getuige.  
3. De ambtenaar legt de eed of belofte af ten overstaan van de directeur in aanwezigheid van een 
teammanager als getuige.  
 
Artikel 5 Formulier  
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’. Of een andere godsdienstige verwijzing bijvoorbeeld: ‘Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de 
Barmhartige”.  
 
 
 
 
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’.  

                                                           
1 Het formulier geldt tot het moment waarop er op grond van artikel 7 van de Ambtenarenwet 2017 een bij 
algemene maatregel van bestuur vastgesteld formulier voor in de plaats treedt.  



 
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 Personeelsdossier  
Het formulier in tweevoud opgemaakt, wordt door de ambtenaar, 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 Inwerkingtreding  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekend gemaakt. 
 

Artikel 8 Citeertitel  
Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit betreffende het afleggen eed of belofte Noordelijk 
Belastingkantoor”.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van ,,,,,,,,,,,,,,,  
 
 
 
 
Voorzitter,      Directeur,   
 
 
     
…………………………………………….      ………………………………………………………… 
  



 
 
 
Bijlage 1 Formulier Ambtseed 
 
Voor nieuwe medewerkers  
• Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of 
beloofd noch zal geven of beloven.  
• Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn 
dienstbetrekking iets te doen of na te laten.  
• Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar 
beste vermogen zal volbrengen.  
• Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn 
toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan 
aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.  
• Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, eerlijk, oprecht 
en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de 
gedragscode integriteit van het Noordelijk Belastingkantoor als leidraad zal hanteren.  
 
Voor huidige medewerkers  
• Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar 
beste vermogen zal volbrengen.  
• Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn 
dienstbetrekking iets te doen of na te laten  
• Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn 
toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan 
aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.  
• Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en 
betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de 
gedragscode integriteit van het Noordelijk Belastingkantoor als leidraad zal hanteren.  
 
"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’. Of een andere godsdienstige verwijzing bijvoorbeeld: ‘Zo waarlijk helpe 
mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige".  
"Dat verklaar en beloof ik"  
 
VERKLARING  
Op .....................................................................................{1} werd ten overstaan van de (waarnemend) directeur 
…………………………………….…………………………………………..{2}in aanwezigheid van teammanager 
………………………….…….………………………………..………..{3} van het Noordelijk Belastingkantoor door 
...........................................................................................................................................................{4} 
bovenstaande eed/belofte afgelegd, ten bewijze waarvan deze verklaring is opgemaakt en ondertekend.  
 
Handtekening ambtenaar     Handtekening van directeur/teammanager  
 
 
 
 
 
 
1 Datum invullen  
2 Doorhalen wat niet van toepassing is en voorletters, naam van degene, ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd invullen;  
3 Voorletters, naam van teammanager invullen die als getuige bij de eed/belofte aflegging aanwezig is geweest.  
4 Voorletters, naam en functie van degene, die de eed of belofte aflegt invullen. 


