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A Besluit Hernieuwde vaststelling tot instelling van het Mobilisatie-
Oorlogskruis, dd. 1 oktober 1992 is van toepassing.

B Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te
komen voor toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis.

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.

E 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

Personalia1

Mobilisatie-Oorlogskruis
Tweede Wereldoorlog

Naam oud-militair

Voorna(a)m(en) voluit

Geboorteplaats

Geboortedatum  dd-mm-jjjj

Huidig adres

Postcode

Veteranenpasnummer

Tijdvak(ken) gedurende welke u/betrokkene in de periode van 6 april 1939 tot 3 september 1945 in werkelijke dienst bent/
is geweest bij de na te noemen Nederlandse Strijdkrachten, met vermelding van rang(en)/stand c.q. stamboek/leger/
marinenummer, functie(s) en land(en), waar(in) destijds werd gediend.

Tijdvakken2

Koninklijke Marine.

Koninklijke Landmacht.

Voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Voormalige troepen in de Nederlandse Antillen en Aruba of het voormalig Koninkrijksdeel Suriname.

Tijdvak(ken)

Gediend bij

E-mailadres

Verz. SSA

Verz. o.b.

Ontvangst DBTO

Telefoonnummer

Land

Militair registratienummer

Marinenummer

Bij welke onderdelen

Functie(s)

Rang(en)/ stand

Stamboek-/ leger-/
marinenummer

Land(en)

Woonplaats
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Handtekening

Dfe 081 versie 002 / 131212
Niet toevoegen aan personeelsdossier

Alleen invullen indien niet,
dan wel minder dan zes
maanden in militaire dienst in
de periode van 10 mei 1940 tot
3 september 1945.

Is (was) het Oorlogs-Herinneringskruis  aan u/betrokkene toegekend? NeeJa

NeeJaIs (was) het het Verzetsherdenkingskruis  aan u/betrokkene toegekend?

Eerder onderscheiden4

Tijdvak(ken)

Deel uitgemaakt van een vliegtuigbemanning van de Nederlandse burgerluchtvaart onder Nederlands
danwel geallieerd beheer in de periode na 30 augustus 1939 tot 3 september 1945.

Aard van de militaire werkzaamheden3

Tijdvak(ken)

Deel uitgemaakt van een vliegtuigbemanning van de Nederlandse burgerluchtvaart onder Nederlands danwel
geallieerd beheer in de periode na 30 augustus 1939 tot 3 september 1945.

Gediend aan boord van een zeeschip, varende onder Nederlandse vlag,
in de periode na 30 augustus 1939 tot 3 september 1945.

Tijdvak(ken)

Ondertekening6

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

Datum dd-mm-jjjj

Plaats

Datum van overlijden
van betrokkene

Gegevens van de nabestaande van betrokkene (Alleen in te vullen bij postume aanvraag)5

Naam

Voorna(a)m(en) voluit

Geslacht

Tegenwoordig adres

Postcode Woonplaats

Rang(en)/ stand

Schepen met vermelding
van de data waarop
gevaren in bovenvermeld
tijdvak

Laatste woonplaats
van betrokkene

Verhouding van bloed- of
aanverwantschap waarin
aanvrager tot de
overledene staat.


Pagina  van 
A         Besluit Hernieuwde vaststelling tot instelling van het Mobilisatie-Oorlogskruis, dd. 1 oktober 1992 is van toepassing. 
B         Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis. 
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.           
E         Verzend het formulier na ondertekening naar:Ministerie van DefensieCDC/DPOD/UB VRD         Cluster Decoraties 
         Telefoon: 030-21 84 343
          E-mail: onderscheidingen@mindef.nl
 
Personalia
1
Mobilisatie-Oorlogskruis
Tweede Wereldoorlog
.\Logo.jpg
Tijdvak(ken) gedurende welke u/betrokkene in de periode van 6 april 1939 tot 3 september 1945 in werkelijke dienst bent/is geweest bij de na te noemen Nederlandse Strijdkrachten, met vermelding van rang(en)/stand c.q. stamboek/leger/marinenummer, functie(s) en land(en), waar(in) destijds werd gediend.
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Gediend bij
Verz. SSA
Verz. o.b.
Ontvangst DBTO
Handtekening
Vul het formulier bij voorkeur in op de computer voor het printen. 
Navigeer met de muis of <Tab> en <Shift><Tab>. 
Zet vervolgens uw handtekening.
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Niet toevoegen aan personeelsdossier
Is (was) het Oorlogs-Herinneringskruis  aan u/betrokkene toegekend?
Is (was) het het Verzetsherdenkingskruis  aan u/betrokkene toegekend?
Eerder onderscheiden
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Aard van de militaire werkzaamheden
3
Ondertekening
6
Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en verleent hierbij machtiging om in het kader van zijn aanmelding voor dit ereteken alle gewenste inlichtingen in te winnen.
Gegevens van de nabestaande van betrokkene (Alleen in te vullen bij postume aanvraag)
5
Vul het formulier bij voorkeur in op de computer voor het printen. 
Navigeer met de muis of <Tab> en <Shift><Tab>. 
Zet vervolgens uw handtekening.
Verhouding van bloed- of aanverwantschap waarin aanvrager tot de overledene staat.
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