
 

Verklaring van geheimhouding / integriteit GGD Zeeland 

 

GGD Zeeland heeft als overheidsorganisatie een voorbeeldfunctie in de maatschappij. 

Bestuurders en ambtenaren maken deel uit van het openbaar bestuur en dienen dus het 

algemeen belang. Dit brengt voor alle medewerkers van GGD Zeeland speciale 

verantwoordelijkheden met zich mee. 

Het ondertekenen van deze verklaring van geheimhouding en integriteit heeft tot doel dat de 

medewerker zich bewust is van die speciale positie, en hij/zij verklaart zich aldus daarnaar te 

gedragen. 

 

Hierbij verklaart ondergetekende,…………………….……(naam), dat hij/zij: 

• Geenszins op directe of indirecte wijze en in welke vorm of hoedanigheid dan ook valse 

informatie heeft verstrekt dan wel enige gift of gunst heeft gegeven of beloofd in verband 

met het verkrijgen van zijn/haar functie; 

 

• Vooruitlopend op de nog te overleggen Verklaring Omtrent Gedrag in een periode van tien 

jaren voorafgaande aan de datum van aanvang van de werkzaamheden geen sprake is 

geweest van een veroordeling of proces verbaal in verband met een strafbaar feit of een 

overtreding en bovendien geen sprake is van een lopende strafrechtelijke procedure tegen 

hem/haar, voor zover hierbij een relatie aanwezig is tussen de uit te oefenen functie en de 

daarbij behorende integriteit; 

 

• Zich zal gedragen zoals een goed werknemer betaamt, zorgvuldig en betrouwbaar zal zijn en 

niet zal doen dat het aanzien van GGD Zeeland zal schaden;  

 

• Tevens conformeert u zicht aan de binnen de GGD Zeeland geldende regels, vastgelegd in 

de gedragscode dan wel anderszins schriftelijk vastgelegd en geldend voor alle werknemers. 

 

• Plichtsgetrouw, nauwgezet en naar beste vermogen de aan hem/haar opgedragen taken zal 

vervullen; 

 

• Informatie en (persoons)gegevens die hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie vertrouwelijk ter 

kennis komen of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen c.q. gewezen is 

op het vertrouwelijke karakter, zowel tijdens als na het dienstverband geheim zal houden 

voor andere dan die personen wij hij/zij uit hoofde van de functie dan wel wettelijk tot 

mededeling verplicht dan wel na verkregen toestemming van de Functionaris 

gegevensbescherming; Het voorafgaande is niet van toepassing op die (persoons)gegevens 

waarvan aangenomen moet worden dat zij buiten schuld of toedoen van ondergetekende tot 

het publiek domein behoren of zijn gaan behoren.  

 

• Als goed werknemer zich realiseert dat handelen in strijd met deze verklaring grond kan zijn 

voor strafrechtelijke, civielrechtelijke en/of arbeidsrechtelijk maatregelen op basis van de 

geldende bepalingen in de CAO CAR/UWO en het Burgerlijk Wetboek.  

 

Getekend te …….. op ……. 

 


