
Draaginsigne Gewonden
Model voorleesbesluit ten behoeve van uitreiking

De Minister van Defensie,

gelet op het Ministerieel besluit van

OverwegendeDe overweging is afkomstig uit het instellingsbesluit.

het Draaginsigne Gewonden

Naast actief dienende militairen kan het DIG ingevolge het instellingsbesluit ook
worden toegekend aan veteranen en vaarplichtige zeelieden.
Indien van toepassing dan deze categorieën (ook) vermelden.

Rang + naam + eventueel krijgsmachtdeel voluit invullen.

Bij veteranen en vaarplichtige zeelieden wordt genoemd:
de heer/ mevrouw + volledige naam.

Getekend te 's-Gravenhage,

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Vermeld de naam van de minister.

Plaats van ondertekening is doorgaans gelijk.

Dfe 087 versie 002 / 131212
Niet toevoegen aan personeelsdossier

A Ministerieel besluit van 11 oktober 1990, D90/251/24321, is van
toepassing.

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

C In geval van vragen kunt u bellen met het
Ministerie van Defensie
CDC/DPOD/UB VRD Cluster Decoraties

Telefoon:030-21 84 343  E-mail:onderscheidingen@mindef.nl

11 oktober 1990, van de Ministers van Defensie,

Binnenlandse zaken en Verkeer en Waterstaat

dat het gewenst is respect en dank te betonen

aan militairen die gewond zijn als gevolg van hun

plichtsvervulling onder oorlogsomstandigheden

Kent toe

Aan:

Dit is het instellingsbesluit van het Draaginsigne Gewonden (DIG).
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