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A Besluit Ereteken voor Orde en Vrede, dd. 12 oktober 1990 is van
toepassing.

B Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te
komen voor toekenning van één of meerdere gespen behorende bij
het reeds aan haar/hem toegekende Ereteken voor Orde en Vrede.

C Vul het formulier bij voorkeur in op de computer voor het printen.
Navigeer met de muis of <Tab> en <Shift><Tab>.

D Zet vervolgens uw handtekening.
F Verzend het formulier na ondertekening naar:

Ministerie van Defensie
CDC / DPOD / UB VRD Cluster Decoraties
Telefoon: 030 -21 84 343
E-mail: onderscheidingen@mindef.nl

 NB.Voormalig KNIL-personeel dient dit formulier na ondertekening
te zenden aan:
SAIP/Eretekenen KNIL
Postbus 1263
6400 BG Heerlen

Gesp(-en) ereteken
voor Orde en Vrede

Personalia1

Verz. SSA

Verz. o.b.

Ontvangst DBTO

Rang & wapen/ dienstvak

Naam oud-militair

Voorna(a)m(en) voluit

Geboorteplaats

Geboortedatum  dd-mm-jjjj

Huidig adres

Veteranenpasnummer

E-mailadres

Telefoonnummer

Land

Militair registratienummer

Marinenummer

Woonplaats

Stamboeknummer KNIL

KLu registratienummer

Postcode
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Handtekening

Namen van enige getuigen
met zo mogelijk opgave
van huidig adres.
Voor een goede beoordeling is
het van het grootste belang de
aanvraag te doen vergezellen
van concreet feitenmateriaal,
kopieën van bewijsstukken,
getuigenverklaringen, namen
en adressen van getuigen enz.
waaruit de persoonlijke
deelname van de aanvrager
aan bedoelde acties blijkt.
Zonder bedoeld
bewijsmateriaal wordt de
beoordeling van de aanvraag
zeer bemoeilijkt zo niet
onmogelijk.

Ondertekening5

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en verleent hierbij machtiging om in
het kader van zijn aanmelding voor de jaargespen alle gewenste inlichtingen in te winnen.

Datum dd-mm-jjjj

Plaats

Dfe 084 versie 002 / 1311212
Niet toevoegen aan personeelsdossier

Acties3

Getuigen en bewijs4

Vermelding van de acties
tegen kwaadwilligen,
waaraan deelgenomen.
Met opgave van jaar en
datum waarop, onderdeel
(compagnie, bataljon,
batterij, eskadron,
afdeling, regiment enz.)
waarbij toen ingedeeld.

Vermelding van tijdvak
(-ken) gedurende welke u
in de periode gelegen
tussen 27 september 1949
en 5  juni 1951 uitsluitend
dienst heeft verricht bij de
Nederlandse Militaire
Missie in Indonesië en/of
in het voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea.

Vermelding van tijdvak
(-ken) gedurende welke u
na 2 september1945 in
het voormalig Nederlands-
Indië c.q. Indonesië in
werkelijke dienst bent
geweest.

2

Verzoekt jaargesp voor
deelname aan acties tegen
kwaadwilligen, gedurende
de dienst in voormalig
Nederlans Indië in de
periode tussen 2 septem-
ber 1945 en 5 juni 1951.
Svp ja(a)r(en) aankruisen

Tijdvakken

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951
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