
Bijlage 1 Opleidingstabel 
 
Nieuw instromende militairen in initiële opleiding ontvangen per 1 januari 2023 een salaris 
zoals opgenomen in onderstaande opleidingstabel. Met deze opleidingstabel biedt Defensie 
een salaris dat boven het minimum (jeugd)loon ligt. Iedere militair in opleiding groeit toe 
naar het salaris van trede 0 van de salaristabel. 
 
Na het afronden van de initiële opleiding wordt de militair ingeschaald in de salaristabel. 
Vanaf dat moment lopen alle militairen afkomstig uit de opleidingstabel over vaste 
startpunten in de rang van SLD1, KPL, SGT en TLT, of vergelijkbare startrangen bij de overige 
OPCO’s. Dit salaris is vanaf dat moment niet meer afhankelijk van de toetredingsleeftijd. 
Hierdoor heeft iedereen in dezelfde rang na afronding van de initiële opleiding zo veel 
mogelijk een gelijk startsalaris. 
 
 

KM MATR3 MATR2  MATR1 KPL SGT LTZ3 LTZ2 

Overige OPCO’s 
SLD3 

MAR4 
SLD2 

MAR3 
SLD1  

KPL 
MAR2 

SGT 
WMR 

 VDG TLT 

19 jaar of jonger € 1.250 € 1.600 € 1.700 €1.800 € 1.850 € 2.150 - 

20 jaar € 1.600 € 1.825 € 1.925 € 2.025 € 2.075 € 2.400 - 

21 jaar € 1.950 € 2.050 € 2.150 € 2.250 € 2.300 € 2.650 - 

22 jaar € 2.025 € 2.150 € 2.250 € 2.350 € 2.400 € 2.750 - 

23 jaar en ouder € 2.100 € 2.250 € 2.350 € 2.450 € 2.500 € 2.850 - 

 
Op functie, trede 0 

 
 

€ 2.310 
 

€ 2.431 
 

€ 2.582 
   

€ 3.184 

 
Inschaling van nieuw aangestelde militairen 
Nieuw aangestelde militairen in initiële opleiding worden ingeschaald in de opleidingstabel 
op basis van een rang en hun leeftijd. 
 
Aan individuele militairen die bij hun aanstelling werkervaring hebben of een aanvullende 
opleiding hebben afgerond, kan een aanstellingstoelage worden toegekend. 
 
Doorlopen van de opleidingstabel 
In de opleidingstabel wordt de militair in de maand dat deze jarig is of bevorderd wordt, 
ingeschaald op basis van de op dat moment geldende rang en leeftijd. 
 
Transitie 
Militairen die op het moment van invoering van de nieuwe salaris- en opleidingstabel in 
initiële opleiding zitten, worden ingepast in de opleidingstabel. Deze inpassing leidt in alle 
gevallen tot eenzelfde of hoger salaris. Waar nodig worden aanvullende maatregelen 
getroffen. 
 
 



Militairen die op het moment van invoeren van de nieuwe opleidingstabel eerder al een 
initiële opleiding hebben afgerond, waaronder de zogenaamde doorstromers, worden 
ingepast in de nieuwe salaristabel conform bijlage 2. 
 
 


