BIJLAGE TBV NOTITIE ARBEIDSVOORWAARDEN GESPREK
Indien u voor uw opkomst nog wijzigingen heeft in de NAW gegevens dient u dit door te geven
aan uw Selecteur Voorlichter.
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)
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)
Het is niet toegestaan om na indiensttreding gebruik te maken van de (oude) huisarts en
tandarts tenzij spoed.
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: www.toeslagen.nl)
Veiligheidsonderzoek:
Na het psychologisch onderzoek heeft de selecteur voorlichter uw “Staat van Inlichtingen”
(SVI) doorgestuurd naar de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Vanaf het
moment dat de MIVD uw SVI heeft ontvangen start het veiligheidsonderzoek, deze duurt
normaliter 8 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 brief kenbaar gemaakt door de MIVD. Ook kan het kan zijn dat de MIVD
aanvullende informatie nodig heeft over iets wat u op de SVI heeft ingevuld, u zal dan een
brief ontvangen van de MIVD met de vraag of u de extra informatie toe kan zenden. Het
veiligheidsonderzoek wordt dan tijdelijk stilgelegd, zodra de MIVD alle aanvullende
informatie van u heeft ontvangen, gaat het veiligheidsonderzoek verder. Het
veiligheidsonderzoek kan dus langer dan 8 aaneengesloten weken duren. (Zie voor meer
informatie: https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid)
Aan deze aanvulling kunnen geen rechten worden ontleend en is bedoeld als hand-out

