
Aanvullende Informatie 
 
 
Arbeidsvoorwaarden Gesprek (AVG)  
U heeft na de medische keuring een arbeidsvoorwaarden gesprek gehad met een selecteur 
voorlichter. Tijdens dit gesprek bent u op de hoogte gebracht van een aantal informatieve 
onderwerpen zoals onder andere wat uw salaris, rang en dienverplichting wordt. Ook hebben wij u 
verteld wanneer uw opkomstdatum is en waar de opleiding plaatsvindt. 
 
 
Veiligheidsonderzoek 
Na de medische keuring heeft de selecteur voorlichter uw “Opgave Persoonlijke Gegevens” (OPG) 
doorgestuurd naar de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Vanaf het moment dat de 
MIVD uw OPG heeft ontvangen start het veiligheidsonderzoek, dit duurt maximaal 6 weken. Er zijn 
echter uitzonderingen, bijvoorbeeld als u of uw partner voor langere tijd in het buitenland is 
geweest, dan vraagt de MIVD-informatie uit het buitenland op. Dit wordt u middels een brief vanuit 
de MIVD kenbaar gemaakt. Ook kan het zijn dat de MIVD aanvullende informatie nodig heeft over 
zaken welke u op het OPG heeft ingevuld. Is dit het geval, dan ontvangt u een brief van de MIVD 
waarin wordt gevraagd of u extra informatie toe kan zenden. Het veiligheidsonderzoek wordt dan 
tijdelijk stilgelegd. Als de MIVD alle aanvullende informatie van u heeft ontvangen, wordt het 
veiligheidsonderzoek weer opgestart. Als u verder nog vragen heeft of u wilt de status van uw 
onderzoek weten, dan kunt u na 6 weken contact opnemen op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 
uur op telefoonnummer 079-3205227 of per mail op het adres frontofficevo@minbzk.nl . 
 
 
Opkomst 
Het desbetreffende opleidingsinstituut zal u uiterlijk een week van tevoren op de hoogte stellen 
met de meest recente informatie m.b.t. uw opkomst. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact 
opnemen op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur (vrijdag tot 12:00 uur) op telefoonnummer 088-
9501416.  Ondanks dat u uw keuringen positief heeft behaald verwachten wij van u dat u 
gedurende de periode tot de opkomst uw conditie op peil houdt. In de bijlage is een 
trainingsschema toegevoegd, die u kunt gebruiken om uw fysieke conditie op peil te houden. 
Mocht er tot het moment van opkomst een wijziging optreden in uw lichamelijke en/of geestelijke 
gesteldheid die de geschiktheid negatief beïnvloedt, dan dient u ons hierover direct te informeren. 
 
 
Paspoort of Identiteitskaart 
Als militair kunt u wereldwijd ingezet worden. Tevens kan het zo zijn dat u tijdens uw opleiding het 
buitenland bezoekt. Wij adviseren dat u bij opkomst in het bezit bent van een paspoort. Uw 
paspoort of identiteitskaart dient vanaf uw opkomstdatum minimaal 6 maanden geldig te zijn. 
 
 
Zorgverzekering Defensie (SZVK) 
De medische zorg in Nederland wordt voor iedereen wettelijk geregeld middels de nieuwe 
Zorgverzekeringswet. Militairen zijn als groep uitgezonderd van deze nieuwe Zorgverzekeringswet 
(ZVW). Zij zijn door de werkgever (Defensie) verplicht verzekerd. Bij indiensttreding wordt de 
militair aangemeld voor deze verzekering. Deze SZVK-verzekeringspolis zal u ongeveer 2 tot 4 



weken na uw militaire opkomst op uw huisadres ontvangen. U dient ook uw huidige verzekering op 
te zeggen en te laten stoppen vanaf 1 dag na de opkomstdatum.  Het is niet toegestaan om na 
indiensttreding gebruik te maken van uw huidige huisarts en tandarts, tenzij spoed. Zie voor meer 
informatie: www.szvk.nl  
 
 
 
Zorgtoeslag 
Mogelijk ontvangt u op dit moment een aanvulling op de te betalen ziektekostenpremie (vanaf de 
leeftijd van 18 jaar) middels een aanvullende zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag wordt op aanvraag door 
de belastingdienst en afhankelijk van uw belastbaar inkomen maandelijks (vooruit) aan u 
uitbetaald. Militairen hebben echter, ook omdat zij bij aanstelling vallen onder de Ziektekosten 
Verzekering Krijgsmacht, géén recht meer op deze toeslag. Om eventuele terugbetaling te 
voorkomen is het goed u te realiseren dat u bij de belastingdienst uw zorgtoeslag tijdig stopt (dag 
voor opkomstdatum) of niet meer aanvraagt (zeker als u in het begin van een kalenderjaar wordt 
aangesteld).  Zie voor meer informatie: www.toeslagen.nl  
 
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
U draagt bij aan vrede, vrijheid en veiligheid. Maar werken bij Defensie is ook zwaar met risico’s en 
gevaren. Dat weet u als geen ander. Extra belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt. Want als u uit de 
running raakt, heeft dat veel impact. Ook op uw inkomen. Dat zakt op den duur af tot 
bijstandsniveau. Voorkom geldzorgen met dé arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor 
iedereen die werkt bij Defensie (militairen én burgerpersoneel). U profiteert via Defensie van een 
premiekorting. Kijk voor de meest actuele mogelijkheden op www.loyalis.nl 
 
 
ABP-pensioen 
Op de website van ABP vindt u meer informatie over uw pensioenoverzicht dat u binnenkort van 
ons gaat ontvangen. Kijk voor de meest actuele informatie op www.abp.nl 
 


