
AANVULLINGSBLAD TBV NOTITIE ARBEIDVOORWAARDEN GESPREK 

 
Aan deze aanvulling kunnen geen rechten worden ontleend en is bedoeld als hand-out voor u en/of uw ouders 

 
 

De Selecteur Voorlichter KM heeft met u een arbeidsvoorwaarden gesprek gehad. Naar aanleiding van dit gesprek zijn er nog 
een aantal relevante zaken die met u besproken zijn waarvoor u dit aanvullingsblad ontvangt. Indien u voor uw opkomst nog 
wijzigingen hebt in de NAW gegevens dient u dit door te geven aan uw Selecteur Voorlichter. Hiervoor kunt u het mailadres 
gebruiken waarin u deze aanvullingen hebt ontvangen. 
 
Voorwaarden aanstelling: (regeling aanstelling Defensie MP31-101, regeling 1210, hoofdstuk 2) 

- Het Nederlanderschap bezitten; 
- Voldoen aan de eisen van lichamelijk en geestelijke geschiktheid; 
- Bereid zijn om schriftelijk te verklaren tot het afleggen van de eed of belofte; 
- Voldoen aan de gestelde vooropleiding voor zijn/haar voorkeursfunctie; 
- Voldoen aan de minimale cq maximale leeftijdsgrens; 
- Kandidaat is overal inzetbaar; 
- Afgerond veiligheidsonderzoek (VGB) 

 
Opleidingen Defensie/Koninklijke Marine: (regeling opleidingen Defensie MP31-101, regeling 1210, hoofdstuk 3) 

- De initiële opleiding is gericht op het verkrijgen van de benodigde kennis en vaardigheid voor de eerste functie(s) 
waarvoor hij is bestemd; 

- De opleiding start medio augustus in Den Helder op het Koninklijk Instituut voor de Marine. 
 
Vooropkomstdag KIM: Medio juli wordt u uitgenodigd op de vooropkomstdag op het KIM in Den Helder. Op deze dag maakt 
u kennis met uw toekomstige collega’s en ontvangt u meer informatie over de start van de opleiding.  
U wordt per email of per post uitgenodigd. 
 
Kleedmoment Soesterberg: 
Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek is er gesproken over uw militaire tenue. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op 
de militaire- en vaktechnische opleiding wordt u nog uitgenodigd om uw persoonlijke standaard uitrusting (PSU) aan te 
meten bij het militaire kledingmagazijn te Soesterberg (Het Zeisterspoor 10, 3769 AP Soesterberg). Een militair kaderlid van 
het KIM zal u in Soesterberg opvangen. De uitnodiging voor het kleedmoment ontvangt u via de mail. De data zijn gepland in  
juni of juli. 
 
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 via de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). Bij indiensttreding wordt de militair aangemeld 
voor deze verzekering. Deze SZVK verzekeringspolis zal u ongeveer 2-4 weken na uw militaire opkomst op uw huisadres 
ontvangen. Per datum (t/m) van uw aanstelling als militair, dient u dan ook uw huidige verzekering op te zeggen. 
(Zie voor meer informatie: http://www.szvk.nl) 
 
Zorgtoeslag: 
Mogelijk heeft u op dit moment ook te maken met een aanvulling op de te betalen ziektekosten premie (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 of niet meer aanvraagt (zeker 
als u in het begin van een kalenderjaar wordt aangesteld). 
(Zie voor meer informatie: http://www.toeslagen.nl) 
 
Veiligheidsonderzoek: 
Na het psychologisch onderzoek heeft de selecteur voorlichter jouw “Opgave Persoonlijke Gegevens” (OPG) doorgestuurd 
naar de MIVD. Vanaf het moment dat de MIVD het OPG heeft ontvangen start het veiligheidsonderzoek. Een 
veiligheidsonderzoek duurt normaal 8 weken echter zijn er wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u of uw partner lang in het 
buitenland is geweest, dan moet de MIVD informatie uit het buitenland opvragen. Dit kan lang duren maar dat laat de MIVD u 
in een brief weten. Of als de MIVD meer informatie nodig heeft over iets wat u op het vragenformulier hebt ingevuld. In dat 
geval krijgt u een brief van de MIVD en wordt het onderzoek tijdelijk stilgelegd. Als de MIVD alle informatie heeft gaat het 
veiligheidsonderzoek weer verder. Het veiligheidsonderzoek kan dus langer dan 8 aaneengesloten weken duren. (Zie voor 
meer informatie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid) 


