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lk, generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, kondig hierbij het 
volgende aan:
l. De geallieerde strijdkrachten onder mijn bevel / hebben nu Duitse bodem betreden. We komen als
een zegevierend leger / maar niet als onderdrukkers. In het Duitse grondgebied dat wordt bezet door strijdkrachten
onder opperbevel, zullen we het nationaal-socialisme en het Duitse militarisme vernietigen, de heerschappij van 
de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij elimineren, de NSDAP ontbinden, evenals de wrede, harde en 
onrechtvaardige wettelijke bepalingen en instellingen die door de NSDAP zijn opgericht, intrekken. We zullen 
eindelijk af zijn van het Duitse militarisme, dat de wereldvrede zo vaak heeft verstoord. LeDe autoriteiten die aan 
de Duitse regering of het Duitse volk zijn gericht, moeten worden gevolgd en uitgevoerd. Dit geldt ook voor de 
ambtenaren, werknemers en werknemers van alle openbare en openbare ondernemingen, evenals voor andere 
personen die noodzakelijke activiteiten uitvoeren. 

DWIGHT D. EISENHOWER 

Artikel I 

General Supreme Commander Allied Forces Military Government – Germany 

Opperbevelhebbers controlegebied

Verordening nr. 1

Misdrijven en andere strafbare feiten 

Om de veiligheid van de geallieerden te waarborgen en de openbare orde in de bezette gebieden te herstellen, is 
het volgende verordend:

Artikel 1 - Misdrijven op waarop de doodstraf staat

Op de volgende strafbarefeiten staat de doodstraf of een andere straf, ter beoordeling van een militaire 
regeringsrechtbank:

1 . spionage;

2. Relatie met vijandelijke troepen of met enige persoon in vijandelijk gebied dat niet door de geallieerden is 
bezet, tenzij de verbinding tot stand wordt gebracht via een officieel geautoriseerd kanaal;

3. Verzending van berichten die de veiligheid of eigendom van de geallieerden in gevaar brengen; of het niet 
weergeven van dergelijke berichten als het bezit ervan verboden is; en ongeoorloofde
communicatie in cipher of cipher; 

4. Gewapende aanval of verzet tegen geallieerde troepen;

5. Handelen en nalaten in strijd met of in strijd met de voorwaarden die de geallieerden aan Duitsland hebben 
opgelegd ter gelegenheid van zijnnederlaag of overgave / of enige bepalingen in aanvulling op deze voorwaarden;

6. Handelingen of gedragingen ter ondersteuning van een natie die in oorlog is met een van de Verenigde Naties, 
of ten behoeve van de NSDAP of enige andere organisatie die is ontbonden of
verboden door de geallieerde strijdkrachten. Dit geldt eveneens voor het uitgeven en verspreiden van geschreven 
of drukwerk ten behoeve van voornoemde, voor het in bezit hebben van dergelijk materiaal ten behoeve van 
publicatie en verspreiding alsmede voor het aanvechten van het tonen van vlaggen, uniformen of insignes van 
dergelijke organisaties;

7. Het doden of aanvallen van een lid van de geallieerde strijdkrachten;
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8. zich ten onrechte voordoen als lid van de geallieerde strijdkrachten of ongeautoriseerde uniformen van de 
geallieerde strijdkrachten dragen;

9. Onrechtmatig bezit van of beschikkingsbevoegdheid over vuurwapens, munitie, explosieven of ander 
oorlogsmateriaal, of het doorgeven van communicatie is geschikt;

Zendapparatuur van welke aard dan ook, die
10. Illegaal gebruik van vuur of andere gevaarlijke wapens, munitie, explosieven of soortgelijk
oorlogsmateriaal;

11. Vergemakkelijking van de ontsnapping van een persoon die door de geallieerde autoriteiten is gearresteerd, of 
hulp of verberging van dergelijke personen na hun ontsnapping;

12. Hulp aan elk lid van de Duitsers of de strijdkrachten die gelieerd zijn aan Duitsland om zijn gevangenneming 
te voorkomen;

13. Storing van het transport- of communicatiesysteem of de exploitatie van openbare werken of instellingen 
zonder winstoogmerk;

14. Sabotage van enig oorlogsmateriaal van de geallieerde strijdkrachten of van alle faciliteiten of eigendommen 
die nodig of nuttig zijn voor militaire operaties of voor de militaire regering;

15. Opzettelijke vernietiging, verwijdering, verstorende werking of verzwijging van bestanden of archieven van 
welke aard dan ook, ongeacht of deze van openbare of particuliere aard zijn;

16. Plundering, plundering, plundering, beroving of ontheiliging van doden of gewonden;

17. Opzettelijke verstorende invloed op of opzettelijke misleiding! een lid van de geallieerde strijdkrachten of een 
andere persoon die namens hen optreedt, voor zover dit betrekking heeft op hun officiële werkzaamheden;

18. het aanzetten tot of deelnemen aan oproer of ordeverstoring;

19. Diefstal of frauduleuze verwerving van eigendommen van de geallieerde strijdkrachten of een lid daarvan;

20. Elke andere overtreding van de staat van beleg of enige hulp aan de vijand of gevaar voor de veiligheid van de
geallieerde strijdkrachten.

Artikel II - Andere overtredingen

De volgende overtredingen worden bestraft met een andere straf dan de doodstraf, naargoeddunken van een 
Militair Regeringstribunaal:

21 . Overtreding van een proclamatie, wet, verordening, kennisgeving of bevel van de Militaire Regering of een 
vertegenwoordiger van u Geallieerde strijdkrachten, die niet uitdrukkelijk een dreiging met straf bevatten, of een 
Duitse autoriteit, indien deze handelt in uitvoering van dergelijke voorschriften;

22. Onbevoegd verblijf in de open lucht tijdens de uitreisbeperking. Tenzij anders publiekelijk aangekondigd, 
duurt de uitreisbeperking van zonsondergang tot zonsopgang;

23. Het verlaten van het kustgebied in enig voertuig of op enige andere wijze, behalve met toestemming van de 
Militaire Regering;

24. In de beweging van een schip, vaartuig of luchtvaartuig, tenzij mettoestemming van de militaire regering;

25. Zonder machtiging niet in het bezit zijn van een geldige ID-kaart;
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26. Vervaardiging, afgifte of bewust bezit van een valse vergunning, identiteitskaart of enig ander document van 
officieel belang voor de geallieerden;

Overdracht van voornoemde, ongeacht of ze echt of vals zijn, aan een onbevoegde persoon of voor een onbevoegd
doel;

27. Namaak of vervalsing van Allied Military Mark Notes of ander papiergeld, metaalgeld of penningen; hun bezit
of verspreiding als er reden is om aan te nemen dat ze vals of vervalst zijn, of het bezit of de beschikkingsmacht 
over voorwerpen die voor dergelijke doeleinden geschikt zijn;

28. Een lid van de geallieerde strijdkrachten uitnodigen of leiden naar een locatie die wordt aangeduid als 
"OffLimits" of "Out Bounds", of goederen of diensten leveren aan deze leden op de
bovengenoemde locatie;

29. Omkoping of intimidatie van een lid van de geallieerde strijdkrachten of een persoon die namens hen handelt 
om steekpenningen te ontvangen of aan te nemen, en 3 was in ruil voor het niet dienen van de geallieerde 
strijdkrachten;

30. Verhindering of verzet tegen een uitgevaardigd programma of bevelen van de militaire regering betreffende 
geallieerde krijgsgevangenen of onderdanen van de Verenigde Naties in Duitsland, dan wel aanval, beroving of 
ongerechtvaardigde opsluiting van voornoemde of andere aantasting van de rechten van deze krijgsgevangenen of 
onderdanen;

31 . Onbevoegd bezit, controle of beschikking over eigendom van degeallieerde strijdkrachten of een lid daarvan;

32. Vernieling, verzwijging, ongeoorloofd bezit van, of verwijdering van, of andere verstorende effecten op een 
schip, faciliteit, operationele faciliteit, uitrusting of andere economische activa, plannen of bestanden die daarmee 
verband houden die nodig zijn voor de militaire regering;

33. Bewust, mondeling of schriftelijk, een verkeerde voorstelling van zaken geven aan een lid van de geallieerde 
strijdkrachten of een persoon die namens hen optreedt in zaken van officieel belang, of enige andere fraude of 
weigering om informatie te verstrekken waarom wordt verzocht door de militaire regering;

34. Onjuist vermoeden van gezag verleend door de geallieerden;

ongeoorloofd bezit van ofbeschikkingsmacht over enig item, een geallieerde uniform, echt of vals;

35. Belediging of ongeoorloofde vervreemding van schriftelijke of …?

Artikel III

Pogingen en benoemingen

Hoe de dader wordt gestraft, degene die een strafbaar feit probeert te plegen / of met een ander een dergelijke daad
probeert te plegen of ermee instemt / of die de dader met raad of daad bijstaat, of wie de het plegen van een 
strafbaar feit, of die verzuimt aangifte te doen van een vermoedelijk strafbaar feit dat hem bekend is geworden, of 
de vermoedelijke dader helpt aan arrestatie te voorkomen. 

Artikel IV - Totale boetes De burgemeester of andere hoofdvertegenwoordiger van een gemeente kan worden 
aangeklaagd en veroordeeld als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente voor elkstrafbaar feit 
waarvoor de inwoners of een aanzienlijk aantal van hen collectief verantwoordelijk worden geacht. De gemeente 
kan een totale boete worden opgelegd als de genoemde personen in hun representatieve hoedanigheid zijn 
veroordeeld en de eindverantwoordelijkheid is vastgesteld. 

Pagina 3 van 59



S.H.E.A.F WET 1945 - NEDERLANDS

Artikel V - Verantwoordelijkheid voor corporate actions Bestuursleden, vertegenwoordigers of werknemers van 
een rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, vereniging of vereniging, alsmede de vennoten 
of werknemers van een handelsvennootschap of commanditaire vennootschap, die in die hoedanigheid, alleen of 
samen met anderen, een handelen of nalaten veroorzaken, aansturen, aanmoedigen of stemmen voor een dergelijk 
handelen of nalaten zijn even verantwoordelijk indiende vennootschap, vereniging, vereniging, 
handelsonderneming of commanditaire vennootschap voor een dergelijk handelen of nalaten kan worden vervolgd
als ware het handelen of nalaten door hen persoonlijk was begaan.

Artikel VI - Gronden voor uitsluiting van bestraffing

1. Gewettigde oorlogshandelingen van personen die geacht worden in oorlog te zijn, zijn niet strafbaar.

2. De strafrechtelijke aansprakelijkheid is niet uitgesloten / dat het strafbare feit is gepleegd in opdracht van een 
civiele of militaire meerdere of een persoon / die beweert op te treden als vertegenwoordiger of lid van de NSDAP
/ noch door het feit dat het is gepleegd onder dwang.

Artikel VII – Definities

1. De term "geallieerde strijdkrachten", zoals gebruikt in deze verordening, betekent personen die vallen onder 
hetrecht van de land-, zee- of luchtstrijdkrachten of onder de jurisdictie van de Britse marinerechtbanken en die 
onder het bevel staan van de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten of enige andere opperbevelhebber
van de strijdkrachten van de Verenigde Naties, en elke militaire divisie of civiele autoriteit die geheel of 
gedeeltelijk uit dergelijke personen bestaat.

Dezelfde definitie is ook van toepassing op proclamaties, verordeningen, mededelingen of bevelen van de 
militaire regering, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2. Onder de uitdrukking "vijandige strijdkrachten" wordt verstaan eenieder die zich gewapend verzet tegen de 
geallieerde strijdkrachten, ongeacht of deze geacht worden in oorlog te zijn.

Artikel VIII

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedtin werking op de dag van haar eerste publicatie 

Militaire regering

Militaire regering - Duitsland 

Controlegebied van de opperbevelhebber 

Ordonnantie nr. 2

Rechtbanken van de militaire regering 

Militaire rechtbanken worden opgericht om schendingen van de belangen van de geallieerden te vervolgen. 

Hiertoe wordt het volgende verordend: 

Artikel I - Soorten militaire rechtbanken

Rechtbanken van de militaire regering in de bezette gebieden zijn:

Hogere militaire rechtbanken
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Middelbare militaire rechtbanken
Eenvoudige militaire rechtbanken

Artikel II

Onverwoestbaarheid

1 . De rechtbanken van de militaire regering zijn verantwoordelijk voor de rechterlijke uitspraak van alle personen
/ die zich in de bezette gebieden. 

Vanrechtsmacht zijn echter vrijgesteld personen - geen burgers - die onderworpen zijn aan de staat van beleg van 
het leger, de zeemacht of de luchtmacht en onder het bevel staan van de opperbevelhebber van de geallieerde 
strijdkrachten of enige andere commandant van de strijdkrachten. Strijdkrachten van de Verenigde Naties.

2. De rechtbanken van de militaire regering zijn materieel verantwoordelijk voor alle overtredingen:

A. tegen de staat van beleg en gebruiken;

B. tegen proclamaties, statuten, verordeningen, mededelingen of bevelen uitgevaardigd door of namens de 
Militaire Regering of de Geallieerde Strijdkrachten;

C. tegen wettelijke bepalingen die in het bezette gebied of een deel daarvan van kracht zijn.

Artikel III - Bevoegdheid van de rechtbanken van de militaire regering

3.

A. Een militaire hogere rechtbank kan elke wettelijke straf opleggen, inclusief de doodstraf.

B. een gemiddelde e?. Naast of in plaats van een boete, gevangenisstraf of doodstraf (indien de rechtbank bevoegd
is om deze op te leggen), kunnen de rechtbanken van de militaire regering bevelen uitvaardigen met betrekking tot
de persoon van de verdachte, zijn eigendommen, gebouwen en zakelijke activiteiten die worden gebruikt in de 
overtreding.

C. Deze bevelen moeten doelmatig zijn en in overeenstemming zijn met de procedurele bepalingen van de 
rechtbanken van de militaire regering.

D. De rechtbanken van de militaire regering zijn bevoegd geld of andere voorwerpen in bewaring te nemen, 
tijdelijke invrijheidstelling te gelasten in ruil voor zekerheid, de zekerheid verbeurd te verklaren, arrestatie te 
gelasten, getuigente dwingen in persoon te verschijnen en te arresteren hen indien nodig een eed af te leggen en 
een vergoeding te betalen.

E. Om de rechtbank te straffen en om alle andere bevoegdheden uit te oefenen die de juiste jurisdictie dienen. 

F. Bij overtreding van de wetten van het bezette gebied kan een hogere straf worden opgelegd dan in deze wetten 
is bepaald.

Artikel IV - Samenstelling van de rechtbanken 

4. De leden van de rechtbanken van de militaire regering zijn officieren van de geallieerde strijdkrachten.

5. Hogere militaire rechtbanken dienen uit ten minste 3 leden te bestaan. Middelbare en eenvoudige militaire 
rechtbanken moeten een of meer leden hebben.
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6. Adviesraden voor een rechtbank kunnen worden benoemd door de betrokken rechtbank of door de autoriteit die
bevoegd is dergelijke rechtbanken tebenoemen.

Zij moeten de rechter adviseren en ondersteunen voor zover de rechter hem daarom verzoekt;

zij hebben echter geen stemrecht.

7. Ambtenaren, tolken en andere personen die bij de zitting nodig zijn, kunnen door de rechtbank worden 
aangewezen.

Artikel V 

Rechten van de beklaagde

8.
A. Eenieder die voor een Tribunaal voor de Militaire Regering staat, heeft het recht om: een kopie te ontvangen 
van de aanklachten die véér het proces tegen hem zijn ingediend;

B. ter terechtzitting aanwezig te zijn, aldaar te getuigen en vragen te stellen aan de getuigen. 

De rechtbank kan in afwezigheid van de verdachte horen als de verdachte een formeel verzoek heeft gedaan en 
zijn verzoek is ingewilligd, of als het vermoeden bestaat dat de verdachte probeert zijn straf te ontlopen;

C. véér de terechtzitting een advocaat te raadplegen, zich te verdedigen of zich ter terechtzitting te laten 
vertegenwoordigen door een door hem gekozen advocaat.

D. De rechtbank kan echter iedereen verbieden om mensen voor de rechtbank te vertegenwoordigen;

NS. in gevallen waarin de doodstraf kan worden opgelegd, zich te laten vertegenwoordigen door een geallieerde 
officier als officiële raadsman als hij geen andere raadsman heeft;

E. getuigen ter terechtzitting voor zijn verdediging mee te brengen of hun namen aan de rechtbank bekend te 
maken indien hij hen voor de rechtbank wil doen dagvaarden, indien dit onder de gegeven omstandigheden 
mogelijk is;

F. de rechtbank te verzoeken om schorsing indien dit ter voorbereiding van haar verdediging noodzakelijk is;

G. Zorg voor een vertaling van de onderhandeling voorhet geval hij anders niet begrijpt wat er tijdens de 
onderhandeling wordt gezegd;

H. in geval van veroordeling, een verzoek indienen binnen de termijn bepaald door de procedureregels van de 
militaire regeringsrechtbanken. 

Het verzoek moet een reden bevatten waarom het vonnis moet worden vernietigd of gewijzigd.

Artikel VI – Herziening

9. Elke strafzaak waarvoor herziening is gevraagd en alle andere gevallen bedoeld in de procedureregels van de 
rechtbanken van de Militaire Regering worden onderzocht.

De inspectie wordt uitgevoerd door officieren die door of namens de militaire regering zijn aangesteld.

10. De beoordelende autoriteit heeft de bevoegdheid om elke veroordeling teniet te doen, een vonnis 
voorwaardelijk teverklaren, de straf te verminderen, om te zetten, de straf te wijzigen, een nieuwe hoorzitting te 
gelasten en elke andere passende beschikking te geven.
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Een vrijspraak kan niet worden teruggedraaid. 

De beroepsinstantie kan de boete verhogen als een ongegrond verzoek tot herziening lichtzinnig is gedaan. 

In alle andere gevallen mag de boete niet worden verhoogd.

Artikel VII - Bevestiging van doodvonnissen

11. Geen doodvonnis kan worden uitgevoerd voordat het schriftelijk is bevestigd door de opperbevelhebber van de
geallieerde strijdkrachten of het desbetreffende hoofd van de militaire regering of een door hen aangewezen 
officier.

De bevestigende autoriteit heeft alle bevoegdheden voor dergelijke uitspraken die anders niet …?

MilitaireRegering – Duitsland

Controlegebied van de Opperbevelhebber

Ordonnantie nr. 3 Officiële taal

1 . De officiële taal in alle zaken die betrekking hebben op de Militaire Regering, binnen het bovengenoemde 
controlegebied is Engels.

2. Alle officiële kennisgevingen en documenten die door of namens de opperbevelhebber van de geallieerde 
strijdkrachten worden afgegeven en afgegeven, zijn in de Engelse taal.

Als er vertalingen naar het Duits of een andere taal worden gemaakt, geldt altijd de Engelse bewoording.

3. Deze verordening treedt in werking op de dag van haar eerste bekendmaking.

Militaire regering – Duitsland Controlegebied van de opperbevelhebber

Wet nr. 1 Intrekking van nationaalsocialistische wetten

Om deprincipes en leerstellingen van de NSDAP uit de Duitse wet en administratie in het bezette gebied te 
verwijderen, om de wet en gerechtigheid voor het Duitse volk te herstellen en om het gelijkheidsbeginsel vast te 
stellen om de wet opnieuw in te voeren, wordt het volgende verordend.

Artikel II.

De volgende nationaalsocialistische basiswetten, ingevoerd sinds 30 januari 1933, evenals alle aanvullende en 
uitvoeringswetten, verordeningen en bepalingen, verliezen hierbij hun werking in het bezette gebied!

A) Wet ter bescherming van nationale symbolen van 19 mei 1933, RGBI 1/285.

B) Wet tegen de vorming van nieuwe partijen van 14 juli 1933 / RGBI 1/479.

C) Wet op het waarborgen van de eenheid van partij en staat van 1 december 1933, RGBI 1/1 01 6.

D) Wet tegen verraderlijke aanvallen op staat en partij en ter bescherming van partijuniformen van 20 december 1 
934, RGBI 1/1269.

E) Rijksvlagwet van 1 5 september 1935, RGBI 1/1 145.
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F) Hitlerjugendwet van 1 december 1936, RGBI 1/993.

G) Wet ter bescherming van het Duitse bloed en de Duitse eer van 15 september 1935, RGBI 1/1 146.

H) Besluit van de Führer betreffende de rechtspositie van de NSDAP van 12 december 1942, RGBI 1/733.

I)

1. Rijksburgerschapswet van 15 september1 935, RGBI 1/1 146.

2. Verdere nationaal-socialistische wetten zullen door de militaire regering terzijde worden geschoven voor het in 
de inleiding genoemde doel.

Artikel II - Niet-toepassing van wettelijke clausules

3. Geen enkele Duitse wettelijke clausule, ongeacht hoe en wanneer uitgevaardigd of afgekondigd, mag worden 
toegepast door de rechtbanken of de administratie in het bezette gebied indien een dergelijke toepassing in 
individuele gevallen onrechtvaardigheid en ongelijkheid zou veroorzaken door ofwel

(a) iemand vanwege hun relatie met de NSDAP, aan wiens filialen, aangesloten verenigingen of onder toezicht 
staande organisaties de voorkeur genieten, of 

(b) iemand wordt benadeeld vanwege hun ras, nationaliteit, geloofsovertuiging ofhun verzet tegen de NSDAP en 
haar leringen over namens de militaire regering.

Artikel III - Algemene interpretatieregels

4. De interpretatie of toepassing van de Duitse wet volgens de nationaalsocialistische beginselen, ongeacht 
wanneer en waar deze werden aangekondigd, is verboden.

5. Beslissingen van de Duitse rechtbanken, Duitse autoriteiten en ambtenaren, of juridische artikelen die 
nationaalsocialistische doelstellingen of leerstellingen uitleggen of toepassen, mogen niet langer worden 
aangehaald of gevolgd als bron voor de interpretatie of toepassing van het Duitse recht.

6. Duitse wet, die na de 30. Januari 1933 in werking is getreden en van kracht blijft, moet worden geïnterpreteerd 
en toegepast zoals het overeenkomt met de eenvoudige bewoordingen ervan. Het doel van de wet en interpretaties 
in voorlopige verklaringen of andere verklaringen worden niet in aanmerking genomen bij de interpretatie.

Artikel IV - Beperking van straffen 

7. Tenlastelegging, veroordelingen en straffen kunnen alleen worden opgelegd indien het feit op het moment van 
het begaan uitdrukkelijk strafbaar is verklaard. Bestraffing van strafbare feiten met gebruikmaking van analogie of
vanwege vermeende "gezonde gevoelens van mensen" is verboden.

8. Er mag geen wrede of buitensporige straf worden opgelegd.

De doodstraf is afgeschaft voor alle misdaden die véér 30 januari 1933 niet wettelijk ter dood zijn veroordeeld, 
tenzij de militaire regering daarmee instemt.

9. Het opleggen van hechtenis aan personen die niet zijn beschuldigd van een specifiek strafbaar feit en de 
bestraffing van personen zonder proces en veroordeling, vereist door de wet, zijn verboden.

10. Alle véér de inwerkingtreding van deze wet opgelegde boetes die hiermee in strijd zijn en nog niet zijn 
toegepast, moeten worden aangepast om te voldoen aan de bepalingen van deze wet of worden ingetrokken.
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Artikel V – Sancties

11. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet wordt bestraft met alle straffen die door de wet zijn 
toegestaan, en in het geval van artikel IV, met de doodstraf, indien de dader schuldig isbevonden door een 
rechtbank van het leger overheid naar eigen inzicht.

Artikel VI - Inwerkingtreding 

12. Deze wet treedt in werking op de dag van haar eerste afkondiging.

Militaire regering – Duitsland

Controlegebied van de opperbevelhebber

Wet nr. 2 Duitse rechtbanken 

Hierbij wordt afgekondigd: 

Artikel I – Tijdelijke sluiting van gewone en administratieve rechtbanken

1 . In de bezette gebieden zijn de volgende rechtbanken gesloten en hun officiële autoriteit wordt verbeurd 
verklaard totdat zij bevoegd zijn hun werkzaamheden te hervatten:

(a) de hogere regionale rechtbanken en alle rechtbanken waarbij de eerstgenoemde rechtbanken een 
beroepsinstantie of toezichthoudende autoriteit zijn;

(b) alle lagere rechtbanken waarover de administratieve rechtbank van het Reich het rechtsmiddel of de 
toezichthoudende autoriteit is; 

(c) Alle andere rechtbanken die niet zijn afgeschaft in artikel ll.

2. Het Reichsgericht en het Reichsverwaltungsgericht hebben tot nader order geen officieel gezag over 
rechtbanken of op enige andere wijze in het bezette gebied.

3. Beslissingen, vonnissen, resoluties, bevelen of bevelen uitgevaardigd door deze rechtbanken na de 
inwerkingtreding van deze wet en tijdens de tijdelijke sluiting zijn nietig in het bezette gebied.

Artikel II - Afschaffing van speciale rechtbanken en partijrechtbanken 

4. De jurisdictie en het gezag van de volgende rechtbanken in het bezette gebiedworden hierbij afgeschaft:

(a) Volksrechtbank,

(b) Speciale rechtbanken,

(c) Alle rechtbanken van de NSDAP, haar filialen, organisaties en aangesloten verenigingen.

Artikel III - Machtiging tot hervatting van de activiteiten door de gewone burgerlijke en strafrechtelijke 
rechtbanken

5. Alle hogere regionale rechtbanken, regionale rechtbanken en lokale rechtbanken in het bezette gebied mogen 
hun activiteiten slechts hervatten indien en voor zover dit is bepaald in schriftelijke bevelen van de militaire 
regering.
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6. Tenzij in deze schriftelijke beschikkingen anders is bepaald, geven deze rechtbanken, na hervatting van hun 
werkzaamheden, voorrang aan de volgende zaken in de groepsbeschikkingdie is gegeven met het oog op 
onderhandelingen en afwikkeling:

(a) strafzaken die zich hebben voorgedaan in de periode van de inwerkingtreding van deze wet totdat de hervatting
van de werkzaamheden van de rechtbank aanhangig is geworden;

(b) strafzaken die voor de inwerkingtreding van deze wet aanhangig waren;

(c) strafzaken die aanhangig zijn geworden nadat de rechtbank zijn werkzaamheden heeft hervat;

(d) Burgerlijke zaken van de controversiële en vrijwillige jurisdictie die aanhangig zijn geworden voordat of nadat
de rechtbank zijn activiteiten heeft hervat, met betrekking tot:

(1) familierecht,

(2) burgerlijke staat,

(3) vorderingen tot schadevergoeding wegens schade aan het leven , vrijheid of dood Lichaam, maar niet wegens 
belediging,

(4) andere vorderingen tot schadevergoeding en andere burgerlijke zaken waarvan de waarde in geschil niet hoger 
is dan vijfhonderd mark (RM 500),

(5) andere burgerlijke zaken.

Artikel IV - Hervatting van de werkzaamheden door administratieve en andere tijdelijk gesloten rechtbanken 

7. Deze rechtbanken hervatten hun werkzaamheden indien en voor zover dit in schriftelijke bevelen van de 
Militaire Regering is bepaald.

Artikel V - Kwalificatie van rechters, openbare aanklagers, notarissen en advocaten

8. Niemand is bevoegd om als rechter, officier van justitie, notaris of advocaat op te treden totdat hij de volgende 
eed heeft afgelegd: Eed "lk zweer bij de Almachtige God dat ik niet zal solliciteren de wetten aan iedereen op elk 
moment In het voordeel en in het nadeel van iedereen, om iedereen eerlijk en billijk te gebruiken en te 
behandelen, ongeacht religie, ras, afkomst of politieke overtuiging; dat ik de Duitse wetten en alle wettelijke 
bepalingen van de militaire regering zal gehoorzamen, zowel in hun bewoordingen als in hun geest; en dat ik 
altijd mijn best zal doen om de gelijkheid van allen voor de wet te handhaven. Dus help me God!" Wie deze eed 
aflegt, is niet langer gebonden aan de eed van dienst die hij eerder heeft afgelegd.

9. Niemand kan als rechter, officier van justitie, notaris of advocaat optreden, tenzij hij of zij toestemming heeft 
gekregen van de militaire regering.

Artikel VI - Beperking van de rechtsmacht 

10. Met uitzondering van gevallen die specifiek zijn bepaald door de militaire regering, zijn de Duitse rechtbanken
in het bezette gebied niet bevoegd voor de volgende zaken:

(a) zaken die de marine, het leger of de luchtmacht van de Verenigde Naties, of een persoon die deze dient of 
vergezelt, betreft

(b) zaken tegen een van de Verenigde Naties of tegen een van haar onderdanen; 

(c) zaken die gebaseerd zijn op Duitse wetten die tijdelijk of definitief zijn ingetrokken door de militaire regering;
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(d) zaken die betrekking hebben op deschending van bevelen van de geallieerden of wettelijke bepalingen van de 
militaire regering, of zaken die verband houden met de interpretatie of geldigheid van dergelijke bevelen of 
wettelijke bepalingen;

(e) zaken waarover een militair tribunaal rechtsmacht heeft verklaard;

(f) voorwerpen of groepen voorwerpen die de Militaire Regering heeft gedelegeerd aan de exclusieve jurisdictie 
van de Rechtbanken van de Militaire Regering;

(g) zaken met betrekking tot geldvorderingen tegen de Duitse overheid of een andere publiekrechtelijke 
onderneming.

11. Procedures voor een Duitse rechtbank of haar beslissingen in zaken waarvoor de rechtbank na de 
inwerkingtreding van deze wet zijn rechtsmacht heeft verloren, zijn nietig.

Artikel VII - Rechten van militair bestuur

12. De volgende rechten van controle en toezicht zijn niet exclusief;

aanvullende en andere rechten kunnen ook worden uitgeoefend door de militaire overheid. 

De militaire regering is bevoegd om: 

(a) alle Duitse rechters, openbare aanklagers of andere gerechtsfunctionarissen te ontslaan of te schorsen en 
notarissen en advocaten te verbieden hun beroep uit te oefenen; 

(b) toezicht te houden op de procedures voor alle rechtbanken, deel te nemen aan openbare en besloten 
onderhandelingen, alle dossiers en boeken van de rechtbanken en dossiers in de individuele gevallen in te zien; 

(c) alle beslissingen van Duitse rechtbanken, de eerste instantie en de beroepsinstanties, met administratieve 
middelen te herzien, ze nietig te verklaren, in te trekken, om te zetten of anderszins debevindingen, uitspraken of 
bevindingen van een rechtbank te wijzigen;

(d) voorwerpen of groepen van voorwerpen over te dragen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de Militaire 
Regering;

(e) het controleren en toezicht houden op de administratie, de begroting en het personeel van alle Duitse 
rechtbanken die bevoegd zijn om hun activiteiten uit te voeren.

13. De doodstraf kan niet worden uitgevoerd zonder de goedkeuring van de militaire regering.

14. Geen enkel lid van de geallieerde strijdkrachten en geen enkele werknemer van de militaire regering, ongeacht
hun nationaliteit, kan niet worden opgeroepen of toegelaten als getuige voor een Duitse rechtbank, tenzij de 
toestemming van de militaire regering is verkregen.

Artikel VIII - Verjarings- en verjaringstermijn

15. …?

Artikel IX – Sancties

16. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet, indien schuldig bevonden door een tribunaal voor de 
militaire regering, wordt bestraft met elke straf die door de wet is toegestaan, met inbegrip van de doodstraf, naar 
eigen goeddunken.
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Artikel X – Inwerkingtreding

17. Deze wet treedt in werking op de dag van haar eerste bekendmaking.

Namens de militaire regering.

Militaire Regering - Duitsland 

Wet op de controlegebieden van de opperbevelhebber nr. 3 

Definitie van de term "Verenigde Naties" 

1 . De term "Verenigde Naties" zoals gebruikt in proclamaties, statuten en verordeningen;

Kennisgevingen en verordeningen van de militaire regering worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, naties die 
de"Verklaring van de Verenigde Naties" van 1 januari 1942 hebben ondertekend, en staten die in deze oorlog met 
deze naties zijn geassocieerd

1 . Australië
2. België
3. Bolivia
4. Brazilië
5. Canada
6. Chili
7. China
8. Colombia
9. Costa Rica
10. Cuba
11. Tsjecho-Slowakije
12. Denemarken
13. Dominicaanse Republiek
14. Ecuador
15. Egypte
16. Abessinië
17. Frankrijk
18. eeuw Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
19. Griekenland 
20. Guatemala
21. Haïti
22. Honduras
23. Ijsland
24. India
25. Perzië
26. Irak
27. Liberia
28. Luxemburg
29. Mexico
30. Nederland
31. NieuwZeeland9
32. Nicaragua
33. Noorwegen
34. Panama
35. Paraguay
36. Peru
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37. Filippijnen
38. Polen
39. Salvador
40. Unie van Zuid-Afrika
41. Unie van Socialistische Sovjetrepublieken 
42. Verenigde Staten van Amerika
43. Uruguay
44. Venezuela
45 Joegoslavië 

2. Verwijzing in deze proclamaties, wetten, verordeningen, kennisgevingen en grondwetten van de Militaire 
Regering naar een regering of agent van een van de Verenigde Naties betekent, tenzij anders bepaald, staatsof 
andere autoriteiten enagenten van dergelijke naties, op voorwaarde dat ze als zodanig door de opperbevelhebber 
van de kolonel of de regeringen waaraan hij verantwoordelijk is.

3. Deze wet treedt in werking met de bezetting.

Militaire regering - Duitsland 

Controlegebied van de opperbevelhebber 

Wet nr. 4 Staatsblad van de militaire regering - Duitsland Om de bevolking van het bezette gebied van 
Duitsland op de hoogte te stellen van de maatregelen die zijn genomen door de opperbevelhebber van de 
geallieerde strijdkrachten en de Militaire Regering van Duitsland, wordt het volgende afgekondigd:

Artikel I 

Uitgifte van staatsbladen 

1. Van tijd tot tijd zal een publicatieverschijnen onder de naam "MILITAIRE REGERINGSKAZETTE 
DUITSLAND" in elk gebied van Duitsland dat wordt bezet door legergroepen onder bevel van de 
opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten

Van tijd tot tijd worden alle proclamaties, wetten, verordeningen, mededelingen en alle andere bepalingen 
uitgegeven door de militaire regering aan de bevolking van het bezette Duitse grondgebied gepubliceerd in de 
aanvullende titel wordt aangegeven op welk gebied het betrekking heeft, Namens de militaire regering

2. Verordeningen, mededelingen en andere bevelen uitgevaardigd door hoofdkwartieren van de militaire regering 
in landen, provincies en andere politieke districten van het bezette gebied en alleen binnen deze sub -gebieden van
toepassingzijn worden gepubliceerd in de gelijknamige staatsbladen.

Het betreffende staatsblad krijgt echter een extra titel die aangeeft op welk politiek arrondissement het van 
toepassing is. 

Artikel II 

Juridische gevolgen van publicatie

3. Indiening van een editie van het Staatsblad van de Militaire Regering wordt in alle opzichten als voldoende 
bewijs voor alle rechtbanken beschouwd met betrekking tot de geldige vaststelling en inhoud van enige 
proclamatie, verordening, kennisgeving of andere daarin gepubliceerde bepaling.

4. Er bestaat een onweerlegbaar wettelijk vermoeden dat alle personen in het bezette gebied van Duitsland of in 
een van de politieke districten waarvoor een staatsblad van de militaire regering geldt,op de hoogte zijn van de 
publicaties in de staatsbladen.
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5. Bij verschil tussen de Engelse bewoordingen van het Staatsblad van de Militaire Regering en de Duitse 
vertaling geldt de Engelse bewoording.

6. De rechtsgeldigheid en werking van een bevel of een bepaling die door of namens de militaire overheid is 
gepubliceerd of geplaatst, blijft onaangetast indien de bekendmaking niet op de hier voorgeschreven wijze 
geschiedt.

Namens de Militaire Regering

Militaire Regering Duitsland

Controlegebied van de Opperbevelhebber

Wet nr. 4 Ontbinding van de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) 

Om een einde te maken aan de gevestigde heerschappij van wetteloosheid, terreur en onmenselijkheiddoor de 
NSDAP binnen het bezette gebied wordt het volgende afgekondigd: 

1 De Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij en de hieronder genoemde kantoren, organisaties en 
instellingen worden ontbonden en zijn verboden voor zover zij hun activiteiten in het bezette gebied hebben 
uitgeoefend. 

Elke activiteit van de partij, de volgende kantoren, organisaties en instellingen, behoudens de uitzonderingen 
gemaakt in lid 5, is verboden: 

1.

2.

3. 

4. Partijkanselarij, kanselarij van de leider van de NSDAP, buitenlandse organisatie , Volksbund für das 
Deutschtum im Abroad, 

5. Volksdeutsche-Mitteilstelle,

6. Partij-officiële examencommissie voor de bescherming van NS-literatuur,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pagina 14 van 59



S.H.E.A.F WET 1945 - NEDERLANDS

15.

16.

17.

18. Reichsorganisatieleider van de NSDAP, Rijkspenningmeester van de NSDAP, Commissaris van de Führer 
voor het toezicht op de gehele intellectuele en ideologische training en opleiding van de NSDAP, 
Reichspropagandaleider van de NSDAP, Reichsleiter voor de pers en centrale uitgeverij van de NSDAP (liever 
uitgeverij), Reichs-perschef van de NSDAP, Reichsamt für das Landvolk, Hauptamt für Volksgesundheit, 
Hauptamt voor opvoeders, hoofdkantoor voor lokale politiek, hoofdkantoor voor ambtenaren, Beauftra NSDAP-
rechten voor alle etniciteitskwesties,

19. NSDAP-bureau voor rassenpolitiek,

20. bureau voor familieonderzoek,

21.

22.

23. koloniale bureau van de NSDAP, bureau voor buitenlands beleid van de NSDAP, Reichstag-parlementaire 
groep van de NSDAP,

24. Reich Women l s Leadership,

25. NSD Medical Association,

26.

27. Hoofdbureau voor Technologie, Nationaal-Socialistische Federatie van Duitse Technologie,

28. Nationaal-Socialistische Lerarenbond,

29. Reichsunie van Duitse Ambtenaren,

30. Reich Koloniale Unie,

31. NationaalSocialistische Vrouwenvereniging,

32. NS Reich l s Vereniging van Duitse Zusters,

33. Duitse Vrouwenwerk,

34. Reich Student Leadership,

35. NSD Studentenvereniging,

36. Duitse Studentenvereniging,

37. NSD Lecturer Association,

38. NS Vereniging van Juridische Garde,

39. NS Oude Meesters Vereniging van Duitse Studenten,
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40. Reichsvereniging van Duitse Families,

41. Duitse Arbeidsfront,

42. NS Reich Vereniging voor Lichamelijke Oefening,

43. NS Reich Warrior Association,

44. Reich Chamber of Culture,

45. German Municipal Congress,

46. Secret State Police,

47. German Hunters Association,

48. Advisory Council on Population and Racial Policy,
49. Reich Committee for the Protection of German Blood,

50. Winter Relief Organization,

51. Main Office for War Slachtoffers,

52. NSKOV (NSKOV Pensioenen oorlogsslachtoffers).

2. Onderstaande militair-achtige organisaties, hun reclamebureaus, opleidingsinstituten en de daarbij behorende 
pakhuizen worden zo spoedig mogelijk opgeheven.

Orders met betrekking tot personeel en hun uitrusting zullen worden uitgevaardigd door de militaire regering. 

Totdat deze bevelen zijn uitgevaardigd, moeten alle voltijdse officieren en manschappen op hun post in hun 
organisatie blijven. 

Er mag geen werving plaatsvinden.

1. SA (Sturmabteilung), inclusief de Sastrijdkrachten,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. SS (Schutzstaffeln), inclusief de Waffen-SS, de veiligheidsdienst en alle kantoren die ook gezag hebben over de
politie en deSSoefening, NSKK (NS-Kraftfahrerkorps), I NSFK (NS-Fliegerkorps), HJ (Hitler Youth), inclusief 
hun verschillende suborganisaties, RAD (Reichsarbeitsdienst), OT (Organization Todt), TN (Technical Emergency
Aid).
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3. Alle kantoren van de SN People l s Welfare in de bezette zone zijn gesloten.

Hun welzijnswerk is, behoudens nadere instructies van de militaire regering, verboden uit de …..?

4. Elke activiteit van organisaties die zijn ontbonden of gesloten door de militaire regering, hun officieren of 
leden, en elke actie met het oog op het voortzetten of vernieuwen van dergelijke activiteiten in formulier is 
verboden.

5. Alle fondsen, activa, eigendommen, uitrusting, boeken en bescheiden van elke organisatie waarnaar in deze wet
wordt verwezen, moeten intact worden bewaarden worden afgeleverd of overgedragen in overeenstemming met 
de bevelen van de militaire regering. Eigendommen, krediet en documenten zijn ter inzage tot oplevering of 
overdracht. Officieren, andere personen aan wie dergelijke zaken zijn toevertrouwd en administrateurs moeten op 
hun post blijven totdat anders wordt bepaald, en zijn tegenover de Militaire Regering verantwoordelijk voor alle 
maatregelen die moeten worden genomen om de fondsen, activa, eigendommen, uitrusting en boekhoudingen te 
bewaren en om documenten onaangeroerd en onbeschadigd te houden en te voldoen aan alle bevelen van de 
militaire regering met betrekking tot het bevriezen en controleren van eigendommen.

6. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet wordt bestraft met elkewettelijk toegestane straf, met inbegrip
van de doodstraf, indien de dader door een rechtbank van de militaire regering naar eigen goeddunken schuldig 
wordt bevonden.

7. Deze wet treedt in werking op de dag van haar eerste afkondiging.

Namens de militaire regering Militaire regering – Duitsland

Controlegebied van de opperbevelhebber

Wet nr. 6 Machtiging bij officiële handeling van de militaire regering om niet te voldoen aan de formele 
vereisten van de Duitse wet

1 . Tenzij anders bepaald door de militaire regering, wordt het volgende verordend: 

een ) Voor zover een handeling, nalatigheid of juridischekwestie geldig of effectief is volgens de Duitse wet, een 
autorisatie of goedkeuring vereist die moet worden verleend door een specifieke autoriteit of in een specifieke 
vorm, de autorisatie of goedkeuring van de militaire regering in enige vorm die door deze wordt voorgeschreven 
voldoet in alle gevallen. 

Dit geldt onder meer voor de volgende gevallen: 

a) Het aangaan of beëindigen van een ambtenaren- of werknemersrelatie, de toestemming om een beroep uit te 
oefenen, een bedrijf te exploiteren, een bedrijf te exploiteren of enige andere activiteit uit te oefenen, of of het 
nalaten van een handeling of de Machtiging tot het verrichten van een ambtshandeling door een meerdere of een 
hogere autoriteit. 

b) Voor zover mogelijk moeten aanvragen voor machtiging of goedkeuring echter eerst worden ingediend bij de 
bevoegde autoriteit naar Duits rechten in de vorm waarin het Duitse recht voorziet, tenzij het betrokken Duitse 
recht voorlopig is door de militaire regering is terzijde geschoven of ingetrokken.

2. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet wordt, nadat de dader schuldig is bevonden, door een 
rechtbank van de militaire regering naar eigen goeddunken bestraft met een wettelijk toegestane straf, maar niet 
met de doodstraf.

3. Deze wet treedt in werking op de dag van haar afkondiging.

Namens de Militaire Regering Militaire Regering – Duitsland
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Controlegebied van de Opperbevelhebber

Wet nr. 51 Valuta

Artikel I - Geallieerde militaire markering

1 . Geallieerde militaire markeringen, waarvan de nominale waarden in deonderstaande tabel worden gegeven, 
zijn wettig betaalmiddel in de bezette gebieden van Duitsland van alle soorten marktschulden

2. Geallieerde militaire biljetten worden in alle opzichten gelijkgesteld met elk ander wettig betaalmiddel 
uitgedrukt in merken met dezelfde nominale waarde.

3. Niemand mag Geallieerde Militaire Merken en enig ander in Merk uitgedrukt wettig betaalmiddel met dezelfde 
nominale waarde anders behandelen.

Artikel II - Verboden juridische transacties 

4. Niemand mag een overeenkomst aangaan of enige juridische transactie aangaan, of aanbieden een dergelijke 
overeenkomst of juridische transactie aan te gaan, indien deze voorziet in betaling of levering in een andere valuta
dan de marktvaluta, tenzijde Militaire Regering haar toestemming heeft verleend.

Artikel III – Sancties

5. Elke overtreding van deze wet wordt, indien de dader schuldig wordt bevonden, bestraft met elke straf die door 
de wet is toegestaan, maar niet met de doodstraf, door een rechtbank van de Militaire Regering naar eigen 
goeddunken.

Artikel IV – Inwerkingtreding 

6. Deze wet treedt in werking op de dag van haar eerste afkondiging. Namens de militaire regering tabel nominale 
waarden van de geallieerde militaire merk notities Mark 0,50 1 5 1 0 20 50
100 1.000 maat in cm x x x x 1 1,2 x 15,6 x 1 5,6 x 1 5,6 x 1 woorden en cijfers die het bedrag aangeven en die als
volgt zijn gedrukt:

Groen 
Donkerblauw 
Roodachtig paars
Donkerblauw 
Rood 
Donkerblauw
Roodachtig paars 
Groen 

Op de voorkant van alle bankbiljetten staat gedrukt: 

a) Het bedrag in woorden, - z. 

Bijvoorbeeld vijftig pfennig, één mark, etc. 

ook het bedrag in cijfers: z. 

B. 1/2 (op het biljet van Pf. 50) I (op het biljet van M. 1) enz.

b) De woorden "Allied Military Authority" bovenaan het bankbiljet 
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c) De woorden "In omloop gebracht in Duitsland" , "Serie 1 944" en het serienummer van het bankbiljet.

Deze inscriptie is twee keer te zien op de biljetten met waarden van 20, 50, 100 en 1000. 

De basiskleur van de voorkant is lichtblauw, de basiskleur van de achterkant is roodbruin 

Militair bestuur - Duitsland controlegebied van de Bersten

Commander l s 

Law nr. 52 Remming en toezicht op eigendom 

Artikel I – Soorten eigendom 

1. Eigendom dat eigendom is van of wordt beheerd, direct of indirect,geheel of gedeeltelijk, of onder de 
zeggenschap over een van de volgende zaken is onderworpen aan confiscatie met betrekking tot bezit en 
eigendom, evenals onder leiding, administratie en toezicht of andere controle van de militaire regering:

a) het Duitse Rijk of een van zijn Leander, Gaue of provincies of een ander vergelijkbaar staatkundig onderdeel, 
officiële instantie, autoriteit of administratie, openbare nutsbedrijven, bedrijven, openbare bedrijven of 
monopolies die worden gecontroleerd door de Reichs Lânder, Gaue of een van de andere administraties of 
autoriteiten van het bovengenoemde type.

b) Regering, onderdanen of ingezetenen van andere staten die op enig moment sinds 1 september 1939 in oorlog 
zijn geweest met een lid van de Verenigde Naties, met inbegrip van onderdanen ofingezetenen van staten waarvan 
het grondgebied wordt bestreken door een staat van de bovengenoemde soort, bezet zijn.

c) De NSDAP, wiens kantoren, afdelingen, instanties of organisaties die behoren tot de NSDAP, zijn aangesloten 
bij de NSDAP of onder toezicht staan van de NSDAP, hun functionarissen en de leidende leden of sponsors van de
NSDAP, wier namen bekend zijn gemaakt door het leger regering.

d) Alle personen die worden vastgehouden of anderszins in hechtenis worden gehouden door de militaire regering,
alle organisaties, clubs of andere verenigingen die door de militaire regering zijn verboden of ontbonden.

e) Afwezige personen, inclusief de regeringen van de Verenigde Naties en hun onderdanen.

f) Alle andere personen wier namen zijn geïdentificeerd op lijsten die al dan niet door de Militaire Regering zijn 
gepubliceerd.

2. De inbeslagname, instructie, administratie en toezicht of ander toezicht van de militaire regering is ook 
onderworpen aan eigendommen die door middel van dwang zijn vervreemd of die op onrechtmatige wijze aan de 
bevoegde eigenaar of houder of in gebieden daarbuiten zijn onttrokken.

Duitsland is geplunderd of veroverd. 

Daarbij maakt het niet uit of een dergelijke beschikking of intrekking is gebaseerd op de wet of op procedures die 
in overeenstemming zijn met de wet of op enige andere basis.

Artikel II – Verboden handelingen

3. Niemand mag, in strijd met de bepalingen van deze wet of zonder toestemming of instructie van de Militaire 
Regering, importeren, verwerven, ontvangen, kopen, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, exporteren, 
verpanden, bezwaren of anderszins beschikt over of vernietigt of afstand doet van het bezit van of de controle over
dergelijke eigendommen:
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a) eigendommen van de soort bedoeld in artikel l;

b) activa die eigendom zijn van of worden beheerd door een district, gemeente of ander vergelijkbaar staatkundig 
onderdeel; 

c) eigendom dat eigendom is van of wordt beheerd door een instelling die zich toelegt op religieuze eredienst, 
welzijn, onderwijs, kunst of wetenschappen;d) Waardevolle of belangrijke kunst- of cultuurgoederen, ongeacht 
eigendom of zeggenschap.

Artikel III - Verantwoordelijkheid voor eigendommen 

4. Alle bestuurders, verzorgers, ambtenaren of andere personen die eigendommen van de in artikel 1 of II 
bedoelde soort in bezit hebben, beheren of controleren, zijn onderworpen aan de volgende verplichtingen:

A.

1. Zij zijn belast met het beheer van de eigendommen in overeenstemming met de instructies van de militaire 
regering en mag dergelijke eigendommen niet overdragen, overhandigen of anderszins vervreemden zonder 
specifieke instructies;

2. U moet het eigendom bewaren, behouden en beschermen en mag niets ondernemen dat de waarde of 
bruikbaarheid van dergelijk eigendom zouschaden of dergelijke acties door derden toestaan;

3. U dient een nauwkeurige boekhouding bij te houden en rekeningen op te stellen met betrekking tot de 
bezittingen en hun inkomsten;

B. In overeenstemming met de instructies van de Militaire Regering dient u:

1 . rapporten in te dienen met de gevraagde informatie met betrekking tot dit onroerend goed, evenals een lijst van
alle inkomsten en uitgaven die zijn verdiend of gemaakt in verband met het onroerend goed; 

2. Het bezit, het beheer of de controle over dergelijke eigendommen en alle boeken, akten en rekeningen die 
daarop betrekking hebben, overdragen en overdragen;

…..?

5. Niemand mag een handeling of nalatigheid begaan of veroorzaken, noch toelaten dat deze door een derde 
wordtuitgevoerd, op voorwaarde dat hierdoor eigendommen worden beschadigd of verborgen die vallen onder de 
bepalingen van deze wet.

Artikel IV - Beheer van handelsondernemingen en staatseigendommen

6. Tenzij anders bevolen en behoudens verdere beperkingen opgelegd door de militaire regering, wordt het 
volgende bepaald:

a) Elke zakelijke entiteit die onder de controle van deze wet valt, mag alle rechtshandelingen aangaan die normaal 
gesproken verband houden met de normale bedrijfsvoering in het bezette gebied van Duitsland, op voorwaarde dat
het bedrijf geen juridische transacties aangaat die direct of indirect de waarden van het bedrijf verminderen of in 
gevaar brengen of op een andere manier haar financiële situatie nadelig beïnvloeden.

Deze bepaling geeft geen toestemming voor het aangaan van juridische transacties die verboden zijn om redenen 
die niet op deze wet zijn gebaseerd; 

b) Eigendommen van de soort bedoeld in artikel l, 1, a, moeten worden gebruikt véér het normale gebruik ervan. 

Pagina 20 van 59



S.H.E.A.F WET 1945 - NEDERLANDS

Artikel V

Ongeldige overdrachten

7. Elke verboden juridische transactie die is aangegaan zonder de juiste toestemming of goedkeuring van de 
militaire regering, evenals elke overdracht van eigendom of het sluiten van een

……?

Artikel VII - Definities van "personen" 

9. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

a) elke natuurlijke gemeenschap en elke rechtspersoon naar publiek- of privaatrecht die wettelijk in staat is 
eigendom of eigendomsrechten te verwerven voor gebruik in Om decontrole over te nemen of ervan te ontdoen.

b) "Zakelijke onderneming" betekent elke natuurlijke persoon, vennootschap onder firma, vereniging, bedrijf of 
andere organisatie die een commercieel of ander bedrijf uitoefent of openbaar welzijnswerk verricht. 

c) "Onroerend goed" betekent alle roerende en onroerende goederen, evenals alle wettelijke en wettelijke en 
billijke en economische eigendomsrechten en belangen of huidige of toekomstige aanspraken op de overdracht 
van eigendom en omvat in het bijzonder de volgende items, zonder dat deze lijst uitputtend is:

Reden en grond, gebouwen, geld, voorraden, waardepapieren, octrooirechten, gebruiks- of licentierechten, andere 
eigendomsbewijzen, obligaties,banksaldi, passiva, andere schuldbewijzen, kunst en cultuurgoederen.

d) Een "burger" van een staat of regering betekent een onderdaan of burger, of een partnerschap, handelsbedrijf, 
bedrijf of andere rechtspersoon die bestaat volgens de wetten van een dergelijke staat of regering of op het 
grondgebied van een dergelijke staat of een dergelijke regering een hoofdvestiging heeft.

e) "Duitsland" betekent het Duitse Rijk zoals het bestond op 31 december 1937. 

Artikel VIII – Sancties

10. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet, nadat de dader schuldig is bevonden, wordt bestraft met 
elke straf die door de wet is toegestaan, met inbegrip van de doodstraf, door een rechtbank van de Militaire 
Regering naar eigengoeddunken.

Artikel IX – Inwerkingtreding

11. Deze wet treedt in werking in het bezette gebied van Duitsland op de dag van haar afkondiging.

Namens de Militaire

Regering Militaire Regering – Duitsland

Controlegebied van de Opperbevelhebber 

Persoon, eventuele claims, 

Wet nr. 53 Deviezenbeheer 

Artikel I - Verboden handelingen
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1 . Handelingen zijn verboden die tot doel hebben of betrekking hebben op:

a) Valutawaarden die geheel of gedeeltelijk direct of indirect eigendom zijn van of ter beschikking staan van 
personen in Duitsland.

b) Activa / die zich in Duitsland bevinden en die geheel of gedeeltelijk / indirect of direct eigendom zijn van of ter
beschikking staan van personen buiten Duitsland. Dergelijke handelingen zijn uitgesloten indien zijdoor of 
namens de militaire regering zijn goedgekeurd.

2. Verder zijn handelingen verboden die tot doel hebben of betrekking hebben op:

a) vermogensbestanddelen, ongeacht waar deze zich bevinden, voor zover personen zowel binnen als buiten 
Duitsland bij de actie betrokken zijn of daarmee verband houden,

b) een verplichting op het deel van een persoon in Duitsland aan een persoon buiten Duitsland om een betaling of 
dienst te doen, ongeacht of de verplichting opeisbaar is of niet, 

c) de invoer van deviezen, van Duitse betaalmiddelen of van effecten uitgegeven door personen binnen Duitsland 
en in Duitse valuta worden uitgedrukt of de andere overdracht van dergelijke waarden naar Duitsland,

d) de uitvoer, verzending of andere overdracht van eigendommen uit Duitsland.

Dergelijke handelingen zijnuitgesloten indien zij door of namens de militaire regering zijn goedgekeurd.

3. Alle door de Duitse autoriteiten verleende vergunningen en ontheffingen die betrekking hebben op een van de 
bovengenoemde handelingen worden hierbij ongeldig verklaard.

Artikel II

Registratie van activa en verplichtingen 

4. Die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, eigendom of beschikkingsbevoegdheid heeft over een 
valutawaarde of die verplicht is een betaling of dienst te doen aan een persoon buiten Duitsland, ongeacht of de 
verplichting opeisbaar is of niet, moet de valutawaarde of de schuld, tenzij anders bepaald, binnen dertig (30) 
dagen na de inwerkingtreding van deze wet melden aan het dichtstbijzijnde kantoor van de Reichsbank of aan het 
kantoor dat anderszins is aangewezen door degeallieerde militaire regering. Registratie moet gebeuren op de 
manier die is voorgeschreven door de geallieerde militaire regering eigendomsoverdrachtscontract of enige andere
overeenkomst die véér of na ….?

Dagen van deze...
...5..6..7..?

Er is of zal worden gehandeld met de bedoeling de bevoegdheden of plichten van de militaire regering te 
dwarsbomen of te omzeilen of eigendommen terug te geven aan de rechtmatige eigenaar.

Artikel VI - Juridische tegenstrijdigheden

8. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze wet en een op grond daarvan uitgevaardigd bevel en de Duitse 
wetten, zijn deze wet en de op grond daarvan uitgevaardigde bevelen van toepassing.

Alle wetten, edicten en bevelen die het recht van inbeslagneming, confiscatie of gedwongen aankoop van 
goederen zoalsbedoeld in de artikelen I en II aan anderen verlenen Artikel VII - Definities van 'personen" 

9. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
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a) elke natuurlijke gemeenschap en elke rechtspersoon naar publiek- of privaatrecht die wettelijk in staat is 
eigendom of eigendomsrechten te verwerven voor gebruik in …..?

Om de controle over te nemen of ervan te ontdoen. 

b) "Zakelijke onderneming" betekent elke natuurlijke persoon, vennootschap onder firma, vereniging, bedrijf of 
andere organisatie die een commercieel of ander bedrijf uitoefent of openbaar welzijnswerk verricht. 

c) "Onroerend goed" betekent alle roerende en onroerende goederen, evenals alle wettelijke en wettelijke en 
billijke en economische eigendomsrechten en belangen of huidige of toekomstigeaanspraken op de overdracht van
eigendom en omvat in het bijzonder de volgende items, zonder dat deze lijst uitputtend is:

Reden en grond, gebouwen, geld, voorraden, waardepapieren, octrooirechten, gebruiks- of licentierechten, andere 
eigendomsbewijzen, obligaties, banksaldi, passiva, andere schuldbewijzen, kunst en cultuurgoederen. 

d) Een "burger" van een staat of regering betekent een onderdaan of burger, of een partnerschap, handelsbedrijf, 
bedrijf of andere rechtspersoon die bestaat volgens de wetten van een dergelijke staat of regering of op het 
grondgebied van een dergelijke staat of een dergelijke regering een hoofdvestiging heeft.

e) "Duitsland" betekent het Duitse Rijk zoals het bestond op 31 december 1937.

Artikel VIII – Sancties

10. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet, nadat de dader schuldig is bevonden, wordt bestraft met 
elke straf die door de wet is toegestaan, met inbegrip van de doodstraf, door een rechtbank van de Militaire 
Regering naar eigen goeddunken.

Artikel IX – Inwerkingtreding

11. Deze wet treedt in werking in het bezette gebied van Duitsland op de dag van haar afkondiging.

Namens de Militaire

Regering Militaire Regering – Duitsland

Controlegebied van de Opperbevelhebber

Persoon, eventuele claims, 

Wet nr. 53 Deviezenbeheer 

Artikel I – Verboden handelingen

1 . Handelingen zijn verboden die tot doel hebben of betrekking hebben op: 

een ) Valutawaarden die geheel of gedeeltelijk direct of indirect eigendomzijn van of ter beschikking staan van 
personen in Duitsland. 

b) Activa / die zich in Duitsland bevinden en die geheel of gedeeltelijk / indirect of direct eigendom zijn van of ter
beschikking staan van personen buiten Duitsland. 

Dergelijke handelingen zijn uitgesloten indien zij door of namens de militaire regering zijn goedgekeurd. 

2. Verder zijn handelingen verboden die tot doel hebben of betrekking hebben op:
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a) vermogensbestanddelen, ongeacht waar deze zich bevinden, voor zover personen zowel binnen als buiten 
Duitsland bij de actie betrokken zijn of daarmee verband houden, 

b) een verplichting op het deel van een persoon in Duitsland aan een persoon buiten Duitsland om een betaling of 
dienst te doen, ongeacht of de verplichting opeisbaar is of niet, 

c) de invoer van deviezen, van Duitsebetaalmiddelen of van effecten uitgegeven door personen binnen Duitsland 
en in Duitse valuta worden uitgedrukt of de andere overdracht van dergelijke waarden naar Duitsland,

d) de uitvoer, verzending of andere overdracht van eigendommen uit Duitsland.

Dergelijke handelingen zijn uitgesloten indien zij door of namens de militaire regering zijn goedgekeurd.

3. Alle door de Duitse autoriteiten verleende vergunningen en ontheffingen die betrekking hebben op een van de 
bovengenoemde handelingen worden hierbij ongeldig verklaard.

Artikel II 

Registratie van activa en verplichtingen 

4. Die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, eigendom of beschikkingsbevoegdheid heeft over een 
valutawaarde of die verplicht is een betaling of dienst te doen aan een persoon buiten Duitsland,ongeacht of de 
verplichting opeisbaar is of niet, moet de valutawaarde of de schuld, tenzij anders bepaald, binnen dertig (30) 
dagen na de inwerkingtreding van deze wet melden aan het dichtstbijzijnde kantoor van de Reichsbank of aan het 
kantoor dat anderszins is aangewezen door de geallieerde militaire regering.

Registratie moet gebeuren op de manier die is voorgeschreven door de geallieerde militaire regering 

Artikel III

Levering van activa

5.

6.

7. Binnen vijftien (15) dagen na de inwerkingtreding van deze wet moeten de volgende activa worden afgeleverd 
bij het dichtstbijzijnde kantoor van de Reichsbank of bij een ander kantoor dat gemachtigd is ze te ontvangen 
tegen ontvangstbevestiging:

a) niet-Duitse betaalmiddelen, 

b) Cheques, geldopnames,wissels en andere betaalmiddelen die betrekking hebben op personen buiten Duitsland 
of zijn uitgegeven door dergelijke personen, 

c) Effecten en andere documenten waarin eigendommen, rechten en verplichtingen aantoonbaar zijn en 
opgemaakt door

1) personen buiten Duitsland of

2) personen binnen Duitsland, op voorwaarde dat het document is uitgedrukt in niet-Duitse valuta,

d) gouden of zilveren munten, goud, zilver, platina of legeringen van deze metalen in de in deze metalen 
gebruikelijke vormen.

Pagina 24 van 59



S.H.E.A.F WET 1945 - NEDERLANDS

De eigenaar en een ieder die recht heeft op bezit, bewaring of beschikkingsbevoegdheid over voornoemde 
goederen is verplicht tot levering.

Iedereen die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, gerechtigd is tot eigendom of beschikkingsbevoegdheid over
een waarde in vreemde valuta, moet, in opdracht vande militaire regering, het bezit, de bewaring of 
beschikkingsbevoegdheid over de valutawaarde overdragen aan het dichtstbijzijnde Reichsbank-kantoor of andere
kantoor bevoegd is om het tegen ontvangstbewijs in ontvangst te nemen. 

Goederen van de in dit artikel bedoelde soort die na de inwerkingtreding van deze wet in het bezit, de eigendom 
of de beschikkingsbevoegdheid komen van een aan deze wet onderworpen persoon, moeten binnen drie dagen 
daarna op dezelfde wijze door deze persoon worden geleverd.

Artikel IV — Aanvragen voor het verlenen van vergunningen

8. Aanvragen voor het verlenen van vergunningen voor het verrichten van transacties die door deze wet zijn 
verboden, evenals verzoeken van welke aard dan ook die betrekking hebben op de toepassing van deze wet, zijn 
slechtsopen voor zover toegestaan door de militaire regering om de uitvoeringsregelingen in te dienen. 

Artikel V - Ongeldigheid van bevelen

9. Verboden handelingen, bevelen, contracten of andere afspraken gemaakt of aangegaan voor of na de datum van 
deze wet met de bedoeling de bevoegdheden of plichten van de Militaire Regering te frustreren of te omzeilen, 
zijn nietig.

Artikel VI - tegenstrijdigheid tussen wetten 

10. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze wet of een wettelijke bepaling die is uitgevaardigd voor de 
uitvoering ervan en een Duitse wettelijke bepaling, heeft deze wet of de wettelijke bepaling die is uitgevaardigd 
voor de uitvoering ervan voorrang.

Artikel VII – Definities

11. Voor de toepassing van deze wet zijn de volgendedefinities van toepassing:

a) De uitdrukking "persoon" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon naar publiek of privaatrecht die wettelijk 
erkend is dat hij in staat is eigendommen en andere rechten …..?

Om er macht over uit te oefenen of erover te beschikken, omvat het alle regeringen, inclusief hun administratieve 
districten, alle openbare lichamen, alle autoriteiten en hun kantoren. 

b) betekent de uitdrukking "handeling" het verwerven, invoeren, uitlenen en ontvangen van diensten, ongeacht of 
dit tegen betaling of kosteloos geschiedt; daaronder mede begrepen verzending, verkoop, verhuur, overdracht, 
overdracht, uitvoer, het opnemen van hypotheken, verpanding en elke andere beschikking; het omvat ook de 
betaling, terugbetaling, uitlening, hetstellen van garanties en elke andere handeling met betrekking tot onroerend 
goed waarop deze wet van toepassing is.

c) De term "goederen" betekent alle roerende en onroerende goederen en alle wettelijke, billijke of economische 
rechten en belangen in, of vorderingen op, roerende of onroerende goederen, al dan niet opeisbaar.

Het omvat, maar is niet beperkt tot, grond en gebouwen, geld, banktegoeden, cheques, geldopnames, wissels en 
andere postwissels, aandelen aan toonder en op naam, octrooien, gebruiksmodellen of licenties voor de 
uitoefening ervan en andere documenten waarin eigendommen en andere rechten zijn gedocumenteerd, 
vorderingen, gedekte en ongedekte obligaties en andere documenten waarin verplichtingen zijn gesecuritiseerd. 

d) Onder de uitdrukking "valutawaarde" wordt verstaan:
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1. alle activa die zich buiten Duitsland bevinden;

2. Betaalmiddelen met uitzondering van Duitse betaalmiddelen, persoon binnen Duitsland is op enigerlei wijze bij
de claim betrokken;

3. …?

4. Alle effecten en documenten waarin eigendom, rechten en verplichtingen blijken en die zijn uitgegeven door 
personen buiten Duitsland, en alle effecten die zijn uitgegeven door personen binnen Duitsland, voor zover deze 
zijn uitgedrukt of betaalbaar zijn in niet-Duitse valuta; 

5. Gouden of zilveren munten, goud, zilver, platina of overheden van deze metalen in de in de handel in metalen 
gebruikelijke vormen, ongeacht waar deze zich bevinden;

6. Andere voorwerpen van welke aard dan ook die door de militaire regering als vreemde valuta zijn aangemerkt.

e) Eenrechtspersoon wordt geacht binnen een rand te zijn gevestigd indien deze is opgericht op grond van of 
krachtens de wetten van deze rand of daar zaken doet of een hoofdkantoor heeft. 

f) Een goed wordt geacht eigendom te zijn van of ter beschikking te staan van een persoon indien het wordt 
gehouden op naam of voor rekening of ten behoeve van die persoon of indien het verschuldigd is aan de persoon 
of een door hem aangewezen persoon of aan een persoon die namens hem handelt of indien een dergelijke 
persoon gerechtigd of verplicht is de zaak te kopen, in ontvangst te nemen of te verwerven. 

g) De term "Duitsland" betekent het gebied waaruit het "Duitse Rijk" bestond op 31 december 1937.

Artikel VIII – Sancties

12. Iedereen die de bepalingen van dezewet overtreedt, wordt door een rechtbank van de Militaire Regering naar 
eigen goeddunken gestraft met een wettelijk toegestane straf, maar niet met de doodstraf.

Artikel IX – Inwerkingtreding

13. Deze wet treedt in werking op de dag van haar afkondiging.

Namens de Militaire Regering Militaire Regering – Duitsland

Controlegebied van de Opperbevelhebber

Wet nr. 76 Post, Telefoon, Telegraaf en Omroep 

Artikel I – Apparatuur voor openbare communicatie

1 . Tot nadere instructies van de Militaire Regering, alle telefoon, telex, telegraaf- en radioverkeer (binnenlands, 
buitenlands en doorgaand verkeer) en alle postdiensten in het buitenland en doorgaand verkeer, voor zover 
geëxploiteerd door de Duitse Reichspost, werden stopgezet. 

Radiouitzendingen zijn hiervanuitgesloten en zijn onderworpen aan bijzondere bepalingen.

2. Binnenlandse, buitenlandse en transitpost moeten worden tegengehouden en in bewaring worden gehouden tot 
nadere instructies van de militaire regering.

3. Spaarbanken en andere financiële diensten van de posterijen kunnen in stand worden gehouden, tenzij deze 
dienst door de militaire overheid anderszins verboden, beperkt of gewijzigd wordt volgens de omstandigheden.
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4. Alle functionarissen en medewerkers van de Reichspost (met uitzondering van degenen die uit dienst zijn 
genomen) moeten hun dienst op de gebruikelijke manier voortzetten totdat zij andere instructies van de militaire 
regering hebben ontvangen.

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud, dereparatie en het onderhoud van alle communicatieapparatuur, 
voor het onderhoud van alle documenten, rekeningboeken en bonnen die daarop betrekking hebben, voor de 
exacte beschrijving van alle telegraaf-, telex- en telefoonsystemen (draadloos en bedraad) samen met de gegevens 
van de daarbij behorende uitrusting en voorzieningen en ter bescherming van deze voorzieningen en documenten 
tegen sabotage, beschadiging, verwijdering, tenzij de verwijdering geschiedt in opdracht van de militaire regering.

Artikel II

Particuliere communicatiesystemen 

5. Alle radiozenders, postduiven en particuliere communicatiesystemen moeten worden afgeleverd tegen 
ontvangstbewijs, in overeenstemming met de kennisgevingen die door de militaire regering in elke plaats worden 
uitgegeven.

6. Iedereen die draadloze of radioontvangstapparatuur, onderdelen, accessoires of materiaal heeft dat wordt 
gebruikt voor draadloze ontvangst, en telefoon- of telegraafdraad, of apparatuur voor de constructie, het 
onderhoud of de reparatie van radio-, radio-, telefoon- of telegraafapparatuur, of iets elektrischmedisch 
hulpmiddel of diathermieapparaat moet dit registreren op het tijdstip en op de plaatsen die door de militaire 
overheid per locatie zijn aangegeven.

Artikel III – Censuur

7. Privé-documenten en -documenten, evenals alle correspondentie, alle communicatie per telefoon, teleprinter, 
telegraaf en radio (wanneer deze dienst is hersteld) moeten voldoen aan de voorgeschreven censuurvoorschriften 
enmogen alleen worden verzonden of uitgevoerd in de toegestane manier.

Ook correspondentie in het bezit van reizigers is onderhevig aan censuur.

8. De bepalingen die van kracht waren toen deze wet van kracht werd, zijn de "censuurbepalingen voor de Duitse 
burgerbevolking onder de militaire regering".

Kopieën zullen, voor zover mogelijk, beschikbaar zijn in elk postkantoor en gepubliceerd worden in het 
Staatsblad van de Militaire Regering. 

Deze bepalingen kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of gewijzigd.

9. Alle functionarissen en medewerkers van de Reichspost moeten alle passende maatregelen nemen om ervoor te 
zorgen dat de censuurvereisten volledig worden toegepast en dat geen censuur wordt omzeild.

Artikel IV – Sancties

10. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet, nadat de dader schuldig is bevonden, wordt bestraft met 
elke wettelijke straf, met inbegrip van de doodstraf, door een rechtbank van de Militaire Regering naar eigen 
goeddunken.

Artikel V – Inwerkingtreding

11. Deze wet treedt in werking op de dag van haar afkondiging.

Militaire regering Duitsland
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Controlegebied van de opperbevelhebber 

Wet nr. 77 Afschaffing van bepaalde arbeidsorganisatie en arbeidsbureaus

1 . De organisaties, autoriteiten en kantoren die in de bijlage zijn vermeld, zijn hierbij gesloten voor zover ze 
actief zijn geweest in de bezette gebieden. gebied. 

2. De arbeidsrechtbanken moetenhierbij hun activiteiten staken tot nader bevel van de militaire regering.

3. Alle gelden en activa, documenten en eigendommen van de gesloten organisaties, autoriteiten en instanties, 
moeten intact worden bewaard door de personen die ze momenteel in bewaring hebben.

De militaire regering heeft de exclusieve beschikkingsbevoegdheid.

Totdat de juiste bevelen zijn uitgevaardigd, liggen documenten en eigendommen ter inzage voor officieren van de 
militaire regering. 

De hiervoor verantwoordelijke personen en ambtenaren moeten hun taken voortzetten totdat andere bevelen 
worden uitgevaardigd. 

U bent tegenover de militaire regering verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle maatregelen worden 
genomen om fondsen, saldi, eigendommen, uitrusting, boeken en bescheiden in goede staat en intact te houden, en
dat de bevelen van de militaire regering met betrekking tot afsluiting en controle van eigendom worden 
opgevolgd.

4. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet wordt bestraft met elke wettelijk toegestane straf, inclusief de 
doodstraf, nadat de dader door een rechtbank van de militaire regering naar eigen goeddunken schuldig is 
bevonden.

Namens de Militaire Regering

5. Deze wet treedt in werking op de dag van haar afkondiging.

Namens de militaire regering, 
bijlage, afschaffing van bepaalde arbeidsorganisaties en arbeidsbureaus 

Algemeen Gevolmachtigde voor Arbeidsinzet 
Reichskommissar voor Huisvesting 
Reichstrustee for Labour
Speciale vertegenwoordiger voor landbouwwerk Erehoven en commissies

Militaire Regering – Duitsland

Controlegebied van de Opperbevelhebber

Wet nr. 1 61 Grenscontrole (gewijzigd)

1 . Niemand mag de grenzen van het Duitse Rijk overschrijden zonder de schriftelijke toestemming van de 
Militaire Regering; 

Niemand mag het hieronder beschreven beperkte grensgebied betreden, verlaten of verblijven zonder een 
dergelijke toestemming. 
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Zonder een dergelijke vergunning is alle inkomend, uitgaand en doorvoerverkeer van goederen en andere 
voorwerpen over de aangegeven grenzen of door het beperkte grensgebied verboden.

2. Met de in deze wet gebruikte uitdrukking "grenzen van het Duitse Rijk" worden de grenzen bedoeld zoals deze 
op31 december 1937 bestonden.

Het beperkte grensgebied omvat het binnen het Duitse Rijk gelegen gebied dat direct aan voornoemde grenzen ligt
en dat de militaire regering tot beperkt grensgebied zal verklaren.

3. Het beperkte grensgebied moet worden ontruimd door alle personen, met uitzondering van die personen die 
bijzondere schriftelijke toestemming hebben gekregen om in het gebied te verblijven in overeenstemming met 
artikel 1 van deze wet.

4. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet wordt bestraft met elke wettelijk toegestane straf, met 
inbegrip van de doodstraf, indien de dader door een rechtbank van de militaire regering naar eigen goeddunken 
schuldig wordt bevonden.

5. Deze gewijzigde wet treedt in werking op de dag van haar afkondiging.

Namens de militaire regering

Militaire regering Duitsland 

Controlegebied van de opperbevelhebber 

Algemene vergunningen nr. 1 - 5 Afgegeven op basis van wet nr. 52 van de militaire regering 

(blokkering en toezicht op activa)

Algemene vergunning nr. 1. 

Elke natuurlijke persoon in Duitsland, hun vermogen wordt geblokkeerd op basis van wet nr. 52 van de militaire 
regering, hierbij wordt een algemene machtiging verleend om geld over te maken of op te nemen van al hun 
rekeningen bij financiële bedrijven, om een opdracht tot overdracht te geven of opname, voor zover dit voor hun 
feitelijk levensonderhoud is en voor Het levensonderhoud van de leden van hun huishouden noodzakelijk is, maar 
alleenop voorwaarde dat 

a) het totale bedrag van al dergelijke overschrijvingen, opnames of bestellingen hiervoor niet hoger is dan het 
bedrag van RM 200 in de kalendermaand, met dien verstande dat extra bedragen van niet meer dan R. M 50 per 
persoon en kalendermaand kan worden opgenomen voor elk extra economisch afhankelijk lid van het huishouden 
van de betrokkene, waarbij het totale bedrag voor alle economisch afhankelijke personen van het huishouden niet 
meer mag bedragen dan RM 1 00, zodat een maximumbedrag van RM 300 per huishouden kan ontstaan en kan 
een kalendermaand ontstaan; 

b) 

1. Betalingen, overschrijvingen en opnames van een rekening op naam van een door de militaire regering 
gearresteerde of anderszins gedetineerde persoon mogen alleen worden gedaan aan de leden vanhet huishouden 
van deze persoon en in geen geval aan de persoon zelf. 

2. Geen enkele financiële onderneming staat enige betaling, overboeking of opname toe op grond van deze 
algemene machtiging indien bekend is of reden heeft om aan te nemen dat deze in strijd is met de voorwaarden 
van deze algemene machtiging.
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3. Het woord "huishouden" betekent in dit verband de natuurlijke persoon en alle economisch afhankelijke 
verwanten die samenwonen met de natuurlijke persoon die gerechtigd is tot het eigendom van de geblokkeerde 
rekening of de beschikkingsbevoegdheid daarover.

Algemene machtiging nr. 2

1 . Hierbij wordt een algemene machtiging verleend om betalingen en overmakingen te doen naar rekeningen in 
Duitsefinanciële bedrijven die zijn geblokkeerd op basis van wet nr. 52 van de militaire regering, op voorwaarde 
dat: 

a) dergelijke transacties worden alleen verboden verklaard door wet nr. 52 van de militaire regering; 

b) er wordt geen solide betaling of overdracht gedaan door of voor rekening van of uit het eigendom van een 
persoon wiens eigendom is bevroren, tenzij een persoon waarvan de activa zijn geblokkeerd, kunnen hun activa 
die zich buiten een financiële onderneming bevinden, op hun rekening bij een financiële onderneming storten. 

c) deze machtiging geeft de houder niet het recht betalingen of overschrijvingen te doen ten gunste van een 
geblokkeerde rekening, tenzij de betaling geschiedt ten gunste van de geblokkeerde rekening van de 
eindbegunstigde.

2. Op grond van deze goedkeuring mogen betalingen of overmakingen van een bedrijf waarvoor nadere 
goedkeuring is vereist, niet worden verricht.

Algemene machtiging nr. 3

Elk district of elke gemeente wordt hierbij gemachtigd om alle juridische transacties binnen Duitsland uit te 
voeren die gewoonlijk tot hun normale takenpakket behoren, op voorwaarde dat deze transacties alleen verboden 
worden verklaard door wet nr. 52 van de militaire regering, en dat het betrokken arrondissement of de betrokken 
gemeente geen buitengewone zaken onderneemt die, direct of indirect, het vermogen van het arrondissement of de
betrokken gemeente aanmerkelijk verminderen of in gevaar brengen of die op enigerlei wijze nadelige gevolgen 
hebben voor hun financiële situatie.

Algemene machtiging nr. 4 

Hierbij wordt een algemene machtiging verleend voor overschrijvingen binnen of tussen kredietinstellingen van 
rekeningen die zijn geblokkeerd op grond van wet nr. 52 van de militaire regering: 

a) naar rekeningen van het Duitse Rijk of de staten, provincies, stadsdelen, gemeenten, provincies of andere 
overheidsdiensten of - instanties voor het betalen van verschuldigde belastingen, heffingen, leges en dergelijke, of 

b) voor het betalen van verschuldigde sociale premies.

Algemene machtiging nr. 5 

Elke instelling in Duitsland die bedoeld is om de openbare eredienst te dienen, krijgt hierbij een algemene 
machtiging om alle juridische transacties uit te voeren die tot hun normale takenpakket behoren en zijn verboden 
door wet nr. 52 van de militaireregering, onder voorbehoud dat: 

a) deze transacties alleen verboden worden verklaard door wet nr. 52 van de militaire regering, 

b) deze machtiging de uitoefening van juridische transacties door een officiële instantie, een bedrijf, een persoon 
of een andere niet toestaat, in het algemeen reglement nr. I vertegenwoordigt de genoemde organisatie of namens 
hen, 
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c) deze goedkeuring geeft geen toestemming voor de aankoop, verkoop of andere vervreemding van onroerend 
goed,

d) een dergelijke vestiging mag geen zaken doen die direct of indirect de activa aanzienlijk verminderen, in gevaar
brengen of anderszins van het betreffende etablissement Nights voor hun rijkdom.

Namens de militaire regering

Militaire regering – Duitsland

Controlegebied van de opperbevelhebber

generaal regel nr. 1 

(voor de uitvoering van wet nr. 52 van de militaire regering; vergrendeling en toezicht op eigendommen) 

I. Hierbij wordt bepaald dat artikel IV van wet nr. 52 van de Militaire Regering zijn voor organisaties, 
handelsondernemingen, alsmede hun vermogen, niet meer van toepassing vanaf de dag waarop hun ontbinding, 
opheffing of tijdelijke schorsing is aangekondigd op last van de militaire regering.

II. Het gehele eigendom van alle hieronder genoemde personen wordt hierbij door de militaire regering 
onderworpen in overeenstemming met artikel l, paragraaf 1, paragrafen c) en g) van wet nr. 52 van de militaire 
regering aan alle bepalingen van wet nr. 52 van de Militaire Regering, mag zij er niet over beschikken tenzij 
deMilitaire Regering toestemming, machtiging of instructie heeft gegeven om dit te doen.

1 . Alle personen die op enig moment lid waren van een van de Duitse generale staven, met inbegrip van de 
generale staven van het opperbevel van het leger, het opperbevel van de marine of het opperbevel van de 
luchtmacht of het korps van de generale staf; 

2. Ministers, staatssecretarissen en ministeriële directeuren in alle Reichsministeries;

3. alle ambtenaren, met uitzondering van kantoorpersoneel, op enig moment sinds 30 januari 1933, van de 
Reichskanzlei, de Presidentiële Kanselarij of de Perschef van de Reichsregierung;

4. Minister, hoofdadjudant, staatssecretaris, ministeriële directeuren, hoofden en plaatsvervangend hoofden vande 
centrale bureaus, bureaus en officiële groepen van het Ministerie van Bewapening en Oorlogsproductie, met 
inbegrip van de hoofden van alle hoofdcommissies en ringen;

5. Alle Rijkscommissarissen, Rijksgevolmachtigden, Algemene Gevolmachtigden en Algemene Inspecteurs;

6. staatsministers, staatssecretarissen en ministeriële directeuren van de deelstaatregeringen;

7. Hoge presidenten, rijksgouverneurs en hun afdelingshoofden;

8. Districtsvoorzitter;

9. districtsbestuurders;

10. Burgemeester;

11. Reichsjugendleider te allen tijde;

12. De president, leden van het directoraat van de Reichsbank, leden vande adviesraad en alle directeuren van de 
Reichsbank bij het directoraat van de Deutsche Reichsbank in Berlijn, alle leden van de districtsadviesraden van 
de hoofdkantoren en kantoren van de Reichsbank;
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13. De leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur: -

a) de Deutsche Golddiskontbank, de Konversionskasse voor Duitse scholen in het buitenland, de 
Reichskreditkasse en de Deutsche Verrechnungskasse; 

b) de Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank; 

c) Bank der Deutsche Luftfahrt, Heeres-Armungs AG, Armamentskontor G m bH, Deutsche Bauund Boden-Bank,
Deutsche Industriebank, Duitse Vereniging voor Openbare Werken("Oeffa"), Deutsche Siedlungsbank, de Duitse 
Transport Credit Bank;

d) van de volgende Berlijnse banken:

1) Deutsche Bank

2) Dresdnerbank;

3) Commerzbank;

4) Reichs-Kredit Gesellschaft A.G.;

5) Berlijnse handelsmaatschappij;

6) Bank der Deutsche Arbeit A.G.;

7) Duits-Zuid-Amerikaanse bank;

8) Duitse overzeese bank;

9) Duits-Aziatische bank;

10) Bank voor Oost-Azië;

11) Yokohama Speciebank; Ook alle leden van de lokale adviesraden van deze banken;

e) de Pruisische Staatsbank (Maritieme Handel), Berlijn. 

Ook de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissenen de gehele raad van bestuur
van alle andere staatskredietbanken;

14. Rijkscommissarissen, raad van bestuur en raad van toezicht: -

a) van de Deutsche Zentralgenossenschaftskasse; 

b) Deutsche Rentenbank-Kreditanstalt en Deutsche Rentenbank;

15. Alle aandeelhouders van de volgende particuliere banken: -

a) Merck, Finck and Co., München en Berlijn; 

b) Brinkmann, Wirtz en Co., Harnburg; 

c) Pferdmenges und Co., Keulen;
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d) J.H. Stein, Keulen;

e) Delbrück, von der Heydt en Co., Keulen; 

f) Delbrück, Schickler en Co., Berlijn; 

g) Burkhardt en Co., Essen; 

h) Eichborn en Co., Breslau en Berlijn; 

i) Münchmeyer en Co., Hamburg;

j) Sponholz und Co.(bankbedrijf), Berlijn; 

k) Comes en Co., Berlijn;

16. Alle directeuren van Hardy and Co., G.m.b.H., Berlijn.

17. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen en alle leden van de raad van 
bestuur van alle hier niet genoemde kredietbanken en wier activa in individuele gevallen het bedrag van RM 
50.000.000 te boven gaan;

18. Hoofd van het Reichskommité voor de Bescherming van het Duitse Bloed, het Reichsverteidigungsgesticht, 
het Reichsassurantiebureau, het Reichsarchief;

19. Alle ambtenaren of officieren van de volgende Rijksautoriteiten: -

a) Bureauvan de Commissaris voor het Vierjarenplan en al zijn onderafdelingen; 

b) opperbevel van de Wehrmacht (OKW); 

c) Rijksministerie voor Openbare Verlichting en Propaganda en zijn Rijksbureaus, filialen en ondergeschikte 
kantoren;

d) Rijksministerie van Luchtvaart;

e) Rijksministerie voor de bezette gebieden in het Oosten; 

f) Reichsministerium voor Kerkelijke Zaken; 

g) Europees Arbeidsbureau voor Arbeidsvoorziening; 

h) Rijksbureau voor Ruimtelijke Ordening;

i) delen van het rijk voor hervestiging;

j) Academie voor Duits recht; 

k) Duitse Academie, München; 

l) Imperiale medische, veterinaire, tandartsen apothekerskamers;

m) Bosbouwbureau;

n) Rijksoctrooibureau;
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20. Alle leden van elke Duitse Rijksdag sinds 1 januari 1934;

21 . Reichsgesticht van Arbeid;

22. De volgende functionarissen van de Reichsnâhrstand: alle districtsleiders van boeren en hogere 
bedrijfsverenigingen en districts- of lokale subverenigingen, voorzitters van de regionale voedselbureaus en 
voedselbureaus, en hun plaatsvervangers;

23. Alle universitaire rectoren en curatoren benoemd sinds 30 januari 1933, inclusief de hoofden van alle 
instellingen die op voet van gelijkheid staan met universiteiten (colleges);

24. Leden van het Reichsgericht, Volksgericht, Reichsverwaltungsgericht, Reichskampfgericht, 
Reichserbhofgericht, Reichsarbeitsgericht, Reichsehrengerichtshof, Supreme 
Fideikommissgericht,Oberprisenhofs;

25. Leden van de hogere regionale rechtbanken;

26. Oberreichsanwâlte, procureursgeneraal en hoofdofficieren van justitie;

27. Alle leden van de SS, alle officieren en onderofficieren van de Waffen-SS en SA vanaf Unterscharführer;

28. Ambtenaren en leiders van de Hitlerjugend vanaf de Stammführer of Mâdelringführerin; .

29. Ambtenaren en hoofden van de NSDAP, vanaf de Ortsgruppenleiter, directeuren, functionarissen en hoofden 
van elke organisatie, bedrijf, afdeling, kantoor, kantoor of ander orgaan dat deel uitmaakt van een organisatie 
genoemd in Wet nr. 5 van de Militaire Regering, deze is aangesloten of aangesloten is of op enigerlei wijze wordt 
gecontroleerd of verzorgd doorhen, evenals de volgende kantoren van de NSDAP: -

a) Reichskommité voor Volksgezondheid;

b) Rijkssportdienst; 

c) Reichssippenamt;

d) Staatsacademie voor ras en gezondheidszorg, Dresden;

e) Alle uitgeverijen en drukkerijen die behoren tot of worden gecontroleerd door de NSDAP, zoals: B. Phoenix 
G.m.b.H., Eher-Verlag en alle bedrijven die tot hen behoren of door hen worden gecontroleerd / 

f) Vereniging van Duitse Verenigingen in het buitenland, VDVA; 

g) Kameraadschap VS EEN .; 

h) Ibero-Amerikaans Instituut; 

I) werelddienst;

j) Reichsveiligheidshoofdbureau / 

k) Hoofdbureau voor huishoudens en gebouwen; 

l) Hoofdkantoor voor Administratie en Economie;

m) HannsKerrl gemeenschapskamp;
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n) Duitse Fichte Bund; 

o) SA (Sturmabteilung), en al hun divisies, onderafdelingen en gelieerde organisaties, met inbegrip van het 
militaire SA-team of trainingsgroepen die zich voorbereiden op militaire dienst; 

p) NSKK (NS-Kraftfahrerkorps) met de rang van werkleider of hoger, in het Reich en alle districten; 

34. Civiele en militaire functionarissen met de rang van kapitein of een andere gelijke of hogere rang in het Duitse
bestuur van de bezette landen en alle personen die als vertegenwoordigers van de NSDAP in bezette landen zijn 
verschenen, tenzij in deze bepaling anders is vermeld;

35. De leiders, voorzitters en voorzitters van de Reichsverteidigungsrat, de Reichsverteidigungsgroep, de 
Reichsverkeersgroep, de Economische Groepen, de Gau Economische Kamers en de aangesloten Economische 
Kamers, evenals hun plaatsvervangers;

36. Officieren belast met de Todtorganisatie;

37. Alle militaire economische leiders;

38. De voorzitter en alle andere leden van de reclameraad van de Duitse economie en de daarbij behorende 
organisaties /

39. Alle directeuren en leden van de raad van toezicht van de Reichsrundfunk G.m.b.H. en van het Duitse 
nieuwsbureau;

40. Alle hoofden, directeuren en functionarissen van de Deutsche Umsiedlungs-Treuhand G.m.bH.

41 . Presidenten, vice-presidenten en secretarissen van deReichskultuurkamer, elke ondergeschikte kamer en de 
afdelingshoofden van elke ondergeschikte kamer;

42. Redacteuren, hulpredacteuren, directeuren, directeuren en leden van de raad van commissarissen van alle 
kranten, tijdschriften en andere bedrijven die zich bezighouden met de verspreiding van nieuws die behoren tot of 
worden gecontroleerd door de NSDAP, of een bedrijf van een afdeling, autoriteit, kantoor, kantoor of andere 
organisaties die zijn aangesloten of aangesloten bij de NSDAP, of die door hen worden gecontroleerd of 
gecontroleerd;

43. Alle ambtshoofden en hogere functionarissen van de Reichspropagandaadministratie;

44. Personen die hierboven niet zijn vermeld en die nationaal-socialistischeonderscheidingen hebben aanvaard, 
zoals de bloedorde, ereloon of eredolk;

45. Elke persoon die is ontslagen uit zijn ambt, openbaar of privé, of gearresteerd en geschorst door de 
strijdkrachten of de militaire regering voor de duur van hun schorsing, ongeacht of ze hierboven zijn vermeld of 
niet.

III.

1. De lijst van het voorgaande omvat alle personen die thans functies van het hierboven beschreven type bekleden,
of die deze op enig moment sinds 31 december 1 937 hebben bekleed, alsmede alle personen die door hen zijn 
aangesteld als stromannen.

2. De lijst van de bovengenoemde officiële instanties, organisaties en andere verenigingen dient ook al hun 
opvolgers, plaatsvervangende of hulporganen, organisaties en andere soortgelijkeverenigingen te bevatten.
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IV.

Het woord "ambtenaar", voor zover het in deze bepaling wordt gebruikt in verband met naamloze 
vennootschappen (AG), geregistreerde verenigingen (eV) en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
(GmbH), is bedoeld om alle personen te omvatten die, zonder rekening te houden met al dan niet een officiële 
functie bekleden, afzonderlijk of gezamenlijk bevoegd zijn ten nadele van de vereniging of de vennootschap 
aansprakelijkheden aan te gaan of in hun naam of namens hen te tekenen (bijv. commissarissen, bestuurders, leden
of gemachtigde ondertekenaars), in de context van een overheidsdepartement of - agentschap, is het woord 
"ambtenaar" bedoeld om elke directeur van een departement, onderafdeling, agentschap of andere soortgelijke 
organisatie-eenheid teomvatten.

V.

Elke bewaarder, voogd, ambtenaar of andere persoon die een van de bovengenoemde activa in bezit of beheer 
heeft of controle uitoefent, is verplicht de bepalingen van wet nr. 52 van de militaire regering na te leven. 

Militaire regering - Duitsland 

Ministerie van Financiën Instructie nr. 1 

Aan Duitse functionarissen met betrekking tot overheidsinkomsten en -uitgaven 

1. Algemeen. -

Elke ambtenaar in het bezette gebied die verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare financiën, met 
inbegrip van het opstellen van begrotingen, het vaststellen en innen van belastingen en andere 
overheidsinkomsten, en de uitbetaling van openbare middelen (indien hij niet is ontslagen of geschorst) Blijf 
dienen in overeenstemming met de bevelen van de militaire regering. 

2. Inkomen. -

De verantwoordelijke ambtenaren zullen alle belastingen en andere overheidsinkomsten beheren, beoordelen en 
innen, voor zover mogelijk in overeenstemming met de Duitse wet 

Om overheidsinstanties te verzoeken; maar als dat het gevolg is.

Moeilijkheden bij het verzenden van berichten of om andere belangrijke redenen lijkt de verbinding met de hogere
toezichthoudende autoriteit niet passend, de betalingen moeten worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de
hoogst haalbare Duitse belastingambtenaar. 

d) Als betalingen worden gedaan in overeenstemming met b) of c), moeten de verantwoordelijke ambtenaren: -

1) ervoor zorgen dat de betalingen correct worden gecontroleerd in overeenstemming met de bestaande 
regelgeving en

2) over de betalingenrapporteren aan de bevoegde Duitse autoriteit en de benodigde rapportages Zorg zo snel 
mogelijk voor goedkeuring.

e) Als een officier van de militaire regering een bepaalde betaling eist, moet de verantwoordelijke Duitse 
ambtenaar deze instructie opvolgen en een factuur voor de betaling indienen in overeenstemming met de 
bestaande regelgeving. 

3. …?

4. Verboden uitgaven -
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De volgende uitgaven en uitgaven zijn verboden, zelfs indien voorzien in een goedgekeurde begroting, zolang de 
goedkeuring van de militaire regering niet wordt gegeven: - 

a) uitgaven en uitgaven aan of voor de NSDAP evenals alle kantoren, afdelingen, agentschappen en organisaties 
die toebehoren aan, aangesloten zijn bij of bediend worden door het, met inbegrip van die opgesomd in Algemeen 
Reglement nr. 1 tot Wet nr.52 van de Militaire Regering, hun functionarissen en die van hun hooggeplaatste leden 
en supporters, hun namen gepubliceerd door de militaire regering; alle organisaties, clubs en andere verenigingen 
die door de militaire regering zijn verboden of ontbonden; 

en alle andere natuurlijke of rechtspersonen of verenigingen van personen wier namen op lijsten of anderszins 
door de militaire regering worden genoemd als personen aan wie geen uitgaven of betalingen mogen worden 
gedaan, of als personen wier eigendom is geblokkeerd. 

b) Uitgaven en betalingen voor elke vorm van propaganda of voor militaire doeleinden. 

c) Alle uitgaven voor militaire pensioenen, in het bijzonder voor verleende diensten, met uitzondering van: -

1) pensioenen wegens lichamelijke handicaps die het arbeidsvermogenverminderen, en

2) pensioenen of toelagen voor weduwen en wezen of voor andere familieleden van overleden militairen.

In de gevallen 1) en 2) wordt aangenomen dat de pensioengerechtigden geen andere middelen van bestaan hebben 
en feitelijk afhankelijk zijn van dergelijke uitkeringen om in hun levensonderhoud te voorzien. 

d) Pensioenen en andere vergoedingen mogen niet worden toegekend voor lidmaatschap van of dienst in de 
NSDAP of haar gelieerde organisaties of in enige autoriteit die is gespecificeerd in paragraaf 19, 29 of 45 van 
Algemeen Reglement nr. 1 bij Wet nr. 52 van de Militaire Regering

e) Andere uitgaven en uitbetalingen die van tijd tot tijd verboden zijn door de militaire regering. 5.

Indien in het Duits geschreven, dient alle correspondentie en alle communicatie bestemd voor de militaire 
regering vergezeld te gaan vaneen Engelse vertaling. 

Namens de militaire regering 

Militaire regering – Duitsland

Ministerie van Financiën Instructies aan financiële ondernemingen nr. 1

1 . Financiële ondernemingen in de zin van wetten, instructies en voorschriften van de militaire overheid, enz., 
zijn openbare of particuliere instanties, bedrijven of personen die betrokken zijn bij een van de volgende zaken: 
Aanvaarding van contante deposito's, verlening van allerlei soorten krediet, uitgifte van effecten of handel in 
"effecten, wissels en andere handelspapieren of met vreemde valuta, afgifte van garanties voor financiële 
verplichtingen, valutawissel, verhuur van opslagruimten in stalen kamers, verzekering tegen alle soorten 
verliezen, met uitzondering van sociale zekerheid, ofhet exploiteren van effecten of goederenbeurzen

2. Uw zakelijke activiteiten zijn in overeenstemming met alle relevante Duitse wetten en alle wetten, voorschriften
en instructies van de militaire overheid, waaronder:

a) de s Wet nr. 51 van de militaire regering (valuta), 

b) wet nr. 52 van de militaire regering (bevriezing van en toezicht op eigendommen), 

c) wet nr. 53 van de militaire regering (controle op deviezen).
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3. Toegang tot stalen kamers en lockers is alleen toegestaan met toestemming van de militaire regering.

Door hen gehouden activa mogen niet worden ingeleverd zonder toestemming van de militaire regering. 

Werknemers mogen echter stalen kamers betreden, waarin de activa en kwitanties van het bedrijf zich bevinden, 
om hun normale taken uit tevoeren. 

4. Alle activa, met inbegrip van rekeningen en andere financiële activa, van natuurlijke personen, bedrijven, 
verenigingen van personen of andere rechtspersonen die onderworpen zijn aan wet nr. 52 van de militaire regering
of die zijn opgenomen in lijsten, voorschriften of instructies die van tijd tot tijd worden uitgegeven, worden 
geblokkeerde wil.

De rekeningcourantbladen of soortgelijke documenten moeten duidelijk worden gemarkeerd met de woorden 
"Geblokkeerd door de militaire regering" om ze te onderscheiden van andere rekeningen, bijv. die zijn 
geblokkeerd volgens de bestaande Duitse blokkeringsregels nr. 52, moeten worden ingediend bij de 
dichtstbijzijnde Reichsbank-kantoor, het dichtstbijzijnde Reichsbank-kantoor dan dat waarvan hetbedrijf eerder 
zijn instructies heeft gekregen, als het kan worden bereikt, of het dichtstbijzijnde Reichsbank-kantoor in hetzelfde 
gebied.

5. U mag geen betalingen, overschrijvingen of opnames doen krachtens artikel IV van wet nr. 52 van de militaire 
regering.

indien zij weten of redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke betaling, overmaking of opname in strijd 
is met de bepalingen van dat artikel of indien de transactie is verboden op grond van Algemeen Reglement nr. 1 
van Wet nr. 52 van de Militaire Regering. 

Als u twijfels heeft over de interpretatie van het bovengenoemde artikel, neem dan contact op met het 
dichtstbijzijnde Reichsbankkantoor.

6. Alle financiële ondernemingen moeten drie exemplaren indienen bij het dichtstbijzijnde Reichsbank-kantoor: -

a) Binnen zeven dagen: Een gedetailleerde balans op de dag van ontvangst van deze instructie, op het 
gebruikelijke formulier. 

b) Binnen vijftien dagen: Een lijst van rekeningen voor alle natuurlijke personen met een totaal saldo van RM 
100.000 of meer, en een lijst van rekeningen voor alle andere rekeninghouders met een totaal saldo van RM 
500.000 of meer. (Formulier MGAF (3).) 

c) Binnen dertig dagen:

Op formulier MGAX (1), aangifte van alle activa en passiva die vallen onder wet nr. 53 van de militaire regering 
(controle op buitenlandse deviezen).

7. Binnen vijftien dagen moet u bij het dichtstbijzijnde Reichsbank-kantoor alle in artikel III van Wet nr. 53 van de
Militaire Regering (Foreign Exchange Management) genoemde deviezenwaardenindienen, samen met het MGAX
(2)- formulier in drievoud

8. De voertaal van de militaire regering is Engels Alle door u afgelegde verklaringen in het Duits die bestemd zijn 
voor de militaire regering, en alle correspondentie met de militaire regering, dienen vergezeld te gaan van een 
Engelse vertaling.

Voor zover de militaire regering de Duitse taal gebruikt, gebeurt dit alleen uit doelmatigheidsoverwegingen. 

In geval van twijfel of tegenstrijdigheid is altijd de Engelse versie gezaghebbend. 
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9. Totdat andere instructies zijn gegeven, zal de Reichsbank dienen als de autoriteit voor het doorsturen van 
aanvragen, informatie en rapporten die vereist zijn door de militaire regering of die van belang zijn voor de 
militaire regering.

10. Al het personeel moet, tenzij het door de militaire regering is ontslagen ofgeschorst, zijn taken blijven 
uitoefenen.

11. Alle personen die tot de directie van uw bedrijf behoren, evenals alle verantwoordelijke functionarissen en 
medewerkers van uw bedrijf, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van alle verklaringen, wetten en 
instructies van de militaire regering en voor het onderhoud, alle archieven, kwitanties, boeken en registers en 
bovendien verantwoordelijk voor het tijdig voorbereiden van alle door de militaire regering vereiste informatie.

Namens de Militaire Regering 

Militaire Regering - Duitsland 

Financiële Afdeling Aan financiële onderneming nr. 2 Aan financiële onderneming nr. 2

(Betreffende het invullen van het MGAF-formulier (2), serie (A)) 

1. De volgende voorschriften zijn van toepassing op het invullen van het MGAF-formulier (2), serie A, 
enaanvulling op de bepalingen van wet nr. 52 van de militaire regering (afsluiting en toezicht op activa). Ze 
vormen ook een aanvulling op de instructies in Instructie financieel ondernemer nr. 1.

Kopieën van Wet nr. 52, Algemeen Reglement nr. 1, de Instructie voor Financiële Ondernemingen Nr. 1 en alle 
andere voorschriften met betrekking tot het bevriezen van tegoeden kunnen worden verkregen bij het 
dichtstbijzijnde kantoor van de Reichsbank, dwz het dichtstbijzijnde kantoor in hetzelfde gebied, of van het 
hoofdkantoor van de Reichsbank in Berlijn.

A. Personen die verplicht zijn zich te registreren

2. Elke financiële onderneming (voor een definitie zie instructie aan financiële onderneming nr. 1) In Duitsland 
(voor een definitie zie artikel VII van Wet nr. 52 van de Militaire Regering), met uitzonderingvan verzekeraars, 
alle geblokkeerde rekeningen, registreer leningen, effecten en andere activa in hun bewaring op formulier MGAF 
(2), serie A.

3. Verzekeraars hoeven formulier MGAF (2) serie A niet in te dienen, maar melden geblokkeerd vermogen op 
formulier MGAF (2) serie B.

B. Aangifteplichtige activa

4. In dit verband wordt verwezen naar de artikelen 1 en II van wet nr. 52 van de militaire regering en het algemene
reglement nr. 1 dat voor dit doel is uitgevaardigd.

Algemeen Reglement nr. 1 bevat een lijst van organisaties, autoriteiten, personen, enz. waarvan de activa moeten 
worden geblokkeerd in overeenstemming met Wet nr. 52. 

5. Voor elke persoon wiens vermogen geblokkeerd is, moet een speciaal formulier worden ingevuld.

C. bod in te dienen.

6. Als geblokkeerde activa van een organisatie, instantie, persoon, enz. worden ontvangen na de eerste 
aankondiging van wet nr. 52 van de militaire regering, moet de aangifteplichtige financiële entiteit het vereiste 
rapport binnen 15 dagen na de blokkering indienen. 
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D. Aanvullende bladen

7. Als het MGAF (2) Serie A-formulier niet voldoende ruimte heeft om alle informatie te bevatten, moet de 
financiële onderneming mogelijk speciale bladen bijvoegen.

Deze speciale bladen dienen genummerd te zijn en dienen het nummer van het betreffende geregistreerde activum 
te vermelden. 

In de overeenkomstige kolom van het formulier moet worden vermeld dat aanvullende informatie moet worden 
verstrekt op "Speciaal blad, nr ….?

E. Beëdigde verklaring

8.

a) De kopie van het formulier en 

b) De beëdigde verklaring kan worden opgemaakt door een vennoot in een vennootschap onder firma of 
commanditaire vennootschap of eventueel door meerdere vennoten

c) De handtekening van een vennoot is bindend voor alle vennoten

d) De handtekening van een gemachtigde is bindend voor de organisatie mulare moet samen met de beëdigde 
verklaring worden ingediend.

F. Strafbepalingen

9. Een ieder die de op grond van Wet nr. 52 van de Militaire Regering en deze regeling vereiste kennisgevingen 
niet indient, of voorgeschreven feiten of verklaringen achterwege laat, of in de aanvraag misleidende, onvolledige 
of valse verklaringen aflegt, zal na veroordeling door een rechtbank van demilitaire regering, naar eigen 
goeddunken, zal worden bestraft met elke straf die door de wet is toegestaan.

G. Invullen van het registratieformulier

10. Alle inschrijvingen moeten duidelijk, leesbaar en op de vereiste plaatsen gebeuren.

Alle kolommen moeten correct worden ingevuld. 

Als er geen activa van een bepaald type zijn, moet in de betreffende kolom het woord "Geen" worden ingevuld. 

Onjuist ingevulde registraties of registraties waarin essentiële informatie is weggelaten, worden geacht niet te zijn 
ingediend. 

Als ze in het Duits zijn, zijn ze zijn in het Engels

11. Nummer (rechterbovenhoek).

Als een financiële onderneming slechts één beëdigde verklaring afgeeft voor meerdere formulieren, moet de 
opeenvolgende nummering in de rechterbovenhoek staan.Als een financiële onderneming bijvoorbeeld drie 
formulieren indient, kan de beëdigde verklaring alleen worden ondertekend op het derde formulier, mits de 
nummers van alle formulieren zijn aangegeven in de daarvoor bestemde ruimte in de beëdigde verklaring 

12. Datum
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De toelichting dient te worden gegeven in de daarvoor bestemde ruimte.

13. Deel I -

Financiële onderneming onderworpen aan registratie: - 

a) Naam: 

De naam van de registrerende financiële onderneming moet hier worden ingevuld, evenals andere informatie die 
dient om deze te identificeren. 

b) Het volledige adres, inclusief plaats, straat en huisnummer, moet worden vermeld.

14. Deel II -

Eigenaars van de geregistreerde activa: - 

a) Naam: 

In het geval van natuurlijke personen moet devolledige naam worden vermeld, de achternaam eerst. 

Bij organisaties dient de volledige naam en het bedrijf waaronder de organisatie of het bedrijf bekend is vermeld 
te worden. 

b) Adres: 

Hier moet het laatst bekende adres van de eigenaar van de geregistreerde activa worden vermeld.

c) Bedrijfstak, beroep of beroep:

details moeten worden vermeld. 

d) Staatsburgerschap op grond van de wetten van

• In het geval van individuen moet het land worden vermeld waarvan zij staatsburger zijn.

Expats worden vermeld als onderdanen van het land waarvan ze burger waren voordat ze werden geëxpatrieerd. 

Vermeld voor zakelijke bedrijven of andere organisaties het land of de landen onder wienswetgeving ze zijn 
opgericht of waarin ze hun hoofdkantoor hebben. 

Als er geen controlerend kapitaalbelang is gevestigd in het land waar de vennootschap is opgericht, moet de naam 
van dit land worden vermeld. 

e) redenen voor Instructies van de Militaire Regering, met inbegrip van Algemene Bepaling nr. 1 

of enige latere regelgeving, moeten in deze gevallen worden genoteerd: "Geblokkeerd door de Militaire Regering 
op grond van lijst (of brief of telegram of Algemene Orders) gedateerd. 

In het geval dat de activa van een persoon, bedrijf of organisatie worden geblokkeerd als gevolg van mondelinge 
bevelen van een militaire regeringsfunctionaris, zal de financiële onderneming verklaren:" Geblokkeerd door 
mondeling van gedateerd1 94 (plaats) ". 

of 
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15. deel III

(a). deposito's. 

Als er geen deposito's zijn, is een duidelijke uitleg vereist, b.v. 

B. Geef er "Geen" over. 

(Hetzelfde principe is van toepassing in alle andere gevallen waarin dit rapport informatie vereist.) 

Alle soorten deposito's, inclusief maar niet beperkt tot vaste fondsen, opzegtermijnen, evenals onmiddellijk 
opeisbare gelden, moeten hier worden vermeld. Verder moeten alle rekeningen waarop de eigenaar van 
geblokkeerde activa een volmacht of andere beschikkingsbevoegdheid heeft, worden gegeven, evenals alle 
gezamenlijke rekeningen waarin hij een aandeel heeft. 

a) Naam van de rekening:

De naam van de rekening zoals deze in uw boeken wordt bijgehouden, dient hier te worden vermeld.

Als deze accountnaam onvoldoende is om de eigenaar van de geblokkeerde activa te identificeren, moeten meer 
details worden verstrekt. 

b) Rekeningnummer (indien beschikbaar):

Hier moet het rekeningnummer in uw boeken worden ingevuld. 

c) Saldo

(1) per 31 december 1943,

(2) vanaf de datum van inwerkingtreding van wet nr. 52 van de militaire regering.

In geval (1): 

Hier moet het juiste saldo worden ingevuld. 

Indien er geen rekening was op 31 december 1943, vul dan "Geen" in 

In geval (2):

Vul het saldo in vanaf de datum van de eerste publicatie van Wet nr. 52 van de militaire regering in uw gebied 
Bedrijf of organisatie is geblokkeerd later dan het tijdstip van de eerste publicatie van wet nr. 52 van de militaire 
regering, moet in dekolom "Saldo vanaf de ingangsdatum van wet nr. 52 van de militaire regering" het saldo 
worden vermeld dat op de dag van het verbod bestaat. 

d) Totaalbedragen:

De op de genoemde data beschikbare saldi moeten worden opgeteld en de totaalbedragen in de daarvoor bestemde
kolommen worden ingevuld.

16. Deel III

(b). Collectie artikelen. 
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Hier moet het totaalbedrag worden vermeld van alle door de eigenaar van de geblokkeerde tegoeden of voor zijn 
rekening gedeponeerde maar nog niet op zijn rekening bijgeschreven bedragen, met uitzondering van 
zichtpapieren en contanten die in uitvoering zijn. 

Vul alle items in die zijn ontvangen ten behoeve van geblokkeerde eigenaren van onroerend goed, maar waarvan 
het equivalent nog niet is ontvangen. 

In het geval van personen wier eigendom later werdgeblokkeerd dan het tijdstip van de eerste publicatie van Wet 
nr. 52 van de Militaire Regering, zal de datum waarop de blokkering van kracht wordt, worden gebruikt, en dit 
wordt aangegeven in plaats van de datum van de eerste publicatie in te specificeren in het rapport.

17. Deel III

(c). Cheques, bankbewijzen, kredietbrieven en kredietbrieven:

a) Cheques: 

vermeld het aantal en het totale bedrag van de cheques die in omloop waren op het moment van de eerste 
publicatie van wet nr. 52. 

In het geval van personen wier tegoeden later worden bevroren dan het tijdstip van de eerste publicatie van Wet nr.
52 van de Militaire Regering, zal de datum van de schorsing met betrekking tot deze worden gebruikt. 

Door de eigenaar van de geblokkeerde tegoeden verkregen bankcheques van welke aard dan ook, endergelijke 
bankcheques in zijn opdracht, moeten worden aangegeven, voor zover deze aan de hand van de handelsboeken 
kunnen worden vastgesteld. 

Bevestigde cheques moeten op dezelfde manier worden behandeld. 

b) Bankaccepten: 

Dit omvat het totale bedrag van alle wissels die zijn geaccepteerd door de registrerende bank, waarvan de eigenaar
van de geblokkeerde activa de emittent of de begunstigde is, vanaf de datum van de eerste publicatie van wet nr. 
52. 

Als het verbod later plaatsvindt dan het tijdstip van de eerste publicatie van wet nr. 52 van de militaire regering, 
geldt de datum waarop het verbod van kracht werd. 

c) Kredietbrieven en kredietbrieven:

dit omvat het volledige bedrag dat niet is opgenomen of gebruikt in vooruitbetaalde en onbetaalde kredietbrieven, 
kredietbrieven enreischeques vanaf de datum van de eerste publicatie van wet nr. 52 van het leger Regering 
Kredietbrief of de kredietbrief is geopend, er mag geen aftrek of andere verrekening plaatsvinden voor contanten 
of andere zekerheden of voor voorwaardelijke verplichtingen. 

Onderpand in contanten moet worden gerapporteerd onder Deposito's, deel III (a). 

Andere zekerheden, indien deze uit effecten bestaan, dienen te worden vermeld onder Effecten deel V (a). 

18. Deel IV Kluisjes: -

a) In deze rubriek moeten de in uw bedrijf gehuurde kluisjes worden vermeld, waarbij volgens hun boeken een 
eigenaar van geblokkeerde activa is betrokken. 

De naam waarin de kluis in kwestie is gehuurd, het nummer en andere identificatie moeten worden vermeld. 
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Als bij B. de heer en mevrouw X samen een kluisje hebben en de heer X op de lijst staat van degenen wiens 
vermogen is geblokkeerd op grond van wet nr. 52 van de militaire regering, moet dat kluisje worden vermeld in 
deel IV (a) . 

b) Die lockers waarin eigenaren van geblokkeerde activa naar hun beste weten een aandeel hebben, moeten 
worden geregistreerd, ongeacht of het belang uit hun boeken blijkt. 

Ook volmachten en andere bij u bekende deelnemingen dienen in deze kolom te worden vermeld, ook als deze 
niet uit uw boeken blijken. 

c) Elk pakket, doos, krat, koffer, verzegelde envelop of andere container die aan u in bewaring is gegeven door 
een persoon genoemd in Deel II (a) of waarin deze persoon een aandeel heeft van welke aard dan ook, moet 
worden geïdentificeerd.

19. Deel V. Effecten: -

a) Alle effecten die zich op de effectenrekening bevinden voor bewaring of als zekerheid: 

Alle soorten effecten moeten worden vermeld onder effecten, 

e. B. obligaties, hypotheek Pfandbriefe, obligaties van het Reich en vennootschappen naar publiek of privaatrecht,

z. B. afzonderlijke coupons, schatkistcertificaten, schatkistcertificaten, schatkistcertificaten, enz., 

andere obligaties, aandelen, aandeelbewijzen, dividendbewijzen, enz., Skrips en alle vorderingen in het 
Reichsschuldregister dat Duitse effecten als gelijkwaardig worden beschouwd. 

De aanmeldende financiële onderneming moet als nominaal bedrag de nominale waarde van de zekerheid of titel 
aangeven. 

Als er geen nominale waarde beschikbaar is, moet een geschatte waarde worden opgegeven en gemarkeerd als 
"Geschat".

Indien geen waarde kan worden opgegeven, dient de rapporterende financiële onderneming op het betreffende 
punt de opmerking "Waarde onbekend" toe te voegen. 

Indien effecten niet rechtstreeks in hun bezit zijn, maar in bewaring of beschikkingsbevoegdheid zijn, moet hun 
opslaglocatie worden vermeld onder het kopje "Beschrijving en locatie". 

Indien effecten worden gebruikt als onderpand voor leningen, details van de betrokken leningen moet worden 
vermeld op een speciaal blad dat bij de aanvraag wordt gevoegd. Vermeld "Ja" in de betreffende kolom. 

b) Dit omvat andere activa of eigendomsrechten die niet worden genoemd in Deel V (a).

20. Deel Vl. Aanvullende informatie: -

a) Als u weet, of reden hebt om aan te nemen, dat iemand een huidig of voorwaardelijk recht heeft op 
heteigendom dat wordt geclaimd of waarop deel VI (b) van toepassing is, moet zijn naam en adres hier worden 
vermeld. 

Naar het desbetreffende actief wordt verwezen door te verwijzen naar de betreffende paragraaf, het betreffende 
nummer en de omschrijving. 
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b) Activa die anderszins in hun bewaring of beschikkingsbevoegdheid zijn en die niet elders in het formulier 
worden vermeld, moeten hier worden vermeld. 

Daarom moeten ze bij het registreren van eigendommen van een persoon alle eigendommen aangeven die op 
enigerlei wijze in hun bewaring of beschikkingsbevoegdheid zijn. 

c) Voer de namen en adressen in van andere financiële bedrijven die, voor zover zij weten of menen, activa 
hebben van de persoon wiens activa zijn geblokkeerd en die in dit formulier zijn geregistreerd.

Namens de militaire regering

Militaire regering – Duitsland

Ministerie van Financiën Instructies voor financiële bedrijven en belastingautoriteiten van de overheid nr. 3
(Personeel) 

Aan alle financiële bedrijven en instanties van openbare en particuliere aard, evenals de belastingautoriteiten van 
de overheid en hun functionarissen en werknemers: - 

I.

Richtlijnen volgens Volgens de richtlijnen van de opperbevelhebber zouden alle actieve nazi's de nazi's moeten en 
overtuigen om te worden ontslagen uit hun ambten en machtsposities in alle takken van het openbare en 
particuliere financiële leven.

Eenieder die door handelen of nalaten de uitvoering van deze instructie tracht te verhinderen, wordt zwaar 
gestraft. 

II.

Invulling en classificatie van de vragenlijst Elke openbare of particuliere financiële onderneming en 
elkeoverheidsinstantie die zich voornamelijk met financiële zaken bezighoudt, moet van de militaire overheid een 
voldoende aantal vragenlijsten krijgen die alle hieronder vermelde medewerkers onmiddellijk moeten invullen.

Indien er niet voldoende vragenlijsten beschikbaar zijn, moet de betrokken financiële onderneming of autoriteit 
het nodige aantal vragenlijsten opstellen in hetzelfde formaat en met dezelfde inhoud. 

ledere werknemer van een financiële onderneming of een overheidsinstantie die zich voornamelijk met financiële 
aangelegenheden bezighoudt, indien hij sinds 1 januari 1938 een hogere functie heeft bekleed dan die van 
kantoorbediende of andere ondergeschikte werknemer, moet binnen drie dagen een vragenlijst ontvangen. 

Uit en overhandig het aan uw werkgever. 

Alle andere personen die in deze instructies ofde lijst in de bijlage worden vermeld, moeten ook de vragenlijst die 
in deze circulaire wordt voorgeschreven, binnen drie dagen invullen en indienen. 

Bij het invullen van onderdeel "E" van de vragenlijst, dat handelt over "arbeidsrelatie", moet ervoor worden 
gezorgd dat alle functies als lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen, adviseur of vaste taxateur in 
ondernemingen en soortgelijke functies zijn opgenomen. 

Het is de verantwoordelijkheid van een dergelijke financiële onderneming of overheidsinstantie om ervoor te 
zorgen dat alle betrokkenen vragenlijsten ontvangen, invullen en bezorgen aan een van de vier hoogste 
functionarissen of functionarissen die in functie blijven nadat de instructies in deze richtlijn zijn uitgevoerd. 
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De vier topfunctionarissen of leidinggevenden die in de organisatie blijven nadat de automatische ontslagen zijn 
uitgevoerd, moeten vervolgens de informatie in de vragenlijsten controleren en ervoor zorgen dat deze 
overeenkomen met de documenten van de organisatie en hun eigen kennis van de te matchen persoon. 

Van weggelaten informatie of onjuistheden moet een aantekening worden gemaakt, die bij de betreffende 
vragenlijst moet worden gevoegd. 

De overige vier hoge ambtenaren of leidinggevenden moeten vervolgens de vragenlijsten op juistheid en 
volledigheid onderzoeken en deze in de volgende drie groepen en subgroepen verdelen:

a) Personen die op grond van deze aanwijzing ambtshalve worden ontslagen. 

Deze zijn onderverdeeld in de volgende subgroepen:

1) Commissarissen.

2) Bestuursleden.

3) Overige hoge ambtenaren die afdelingshoofd zijn of een hogere functie bekleden.

4) Alle andere functionarissen en werknemers.

b) geschorste personen; 

deze zijn ook onderverdeeld in de vier bovenstaande subgroepen. 

c) Personen die niet automatisch worden ontslagen of geschorst.

Deze zijn ook onderverdeeld in de bovengenoemde vier subgroepen. 

De vragenlijsten die op deze manier zijn gecontroleerd en geclassificeerd, moeten binnen vier dagen worden 
verzegeld en worden afgeleverd bij de volgende financieel ambtenaar van de militaire regering van het betreffende
gebied. 

Het feit dat een persoon op grond van deze instructie uit uw functie is of zal worden verwijderd of geschorst, 
ontslaat hem niet van de verplichting om op grond van dezeinstructie een vragenlijst in te vullen. 

Als formulieren of vragenlijsten in het Duits worden ingevuld, moet een Engelse vertaling worden bijgevoegd. 

III. Definities

"Ontslagen." - Ontsla een persoon onmiddellijk uit uw functie in een financiële onderneming of 
overheidsfinanciën en stop directe of indirecte invloed en deelname. 

"Opschorten." - Verbied tijdelijk een persoon om deel te nemen aan de zaken van een financiële onderneming of 
overheidsfinanciën totdat een personeelsbeoordeling is voltooid. 

"Raad van Bestuur." - Het orgaan belast met vertegenwoordiging en bestuur. 

"Ambtenaren." - Alle personen, ongeacht of ze met leidinggevende functies zijn belast of niet, die verplichtingen
aangaan of ondertekenen voor of namens een financiële onderneming (bijv. Afdeling. 

De termen "financiële overheid", "overheid die zich primair met financiële zaken bezighoudt" en "overheid
die een financiële functie vervult" verwijzen naar alle overheidsinstanties met taken van
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fiscale of financiële aard (bijv. De Schatkist, die afdelingen van het ministerie van Economische Zaken, degenen 
die zich bezighouden met toezicht, regulering en controle van financiële ondernemingen, andere autoriteiten die 
zich bezighouden met belastingen, enz.). 

Het is niet de bedoeling. 

Inclusief personen die de administratieve kosten van overheidsinstanties afhandelen die niet in de eerste plaats 
financiële instellingen zijn, zoals: 

B., de boekhoudafdelingen van het ministerie van Landbouw. 

De officiële aanduidingen die in deze instructies aan bepaalde senior executives in financiële ondernemingen 
worden gegeven, komen insommige gevallen niet exact overeen met de uitdrukkingen die in de Duitse officiële 
terminologie worden gebruikt, maar ontslagen, schorsingen en inspecties moeten plaatsvinden met alle personen 
die in functies zijn, komen overeen met de genoemde personen in deze instructie. 

"Vragenlijst." Vragenlijstformulier voor openbare veiligheid MG / PS / G / 9. 

Het enkelvoud omvat de meerderheid, d.w.z. als wordt bevolen dat de plaatsvervangend voorzitter van de raad van
commissarissen wordt geschorst en er is meer dan één plaatsvervangend voorzitter, dan moeten ze allemaal 
worden geschorst. 

IV 

Uitvoering van ontslagen en schorsingen

a) Onmiddellijk na de bezetting van Duitsland of delen van Duitsland, evenals later, worden bepaalde personen 
gearresteerd door militaire, militaire regering, contraspionage en andereofficieren voor hun vroegere of huidige 
politieke en andere activiteiten en in hechtenis worden gehouden. 

Alle op deze manier gearresteerde en vastgehouden personen die werkzaam zijn bij financiële bedrijven en 
overheidsfinanciën worden met onmiddellijke ingang uit hun functie ontheven. 

b) Financiële instellingen en overheidsfinanciën moeten alle bij hen in dienst zijnde personen van wie bekend is 
dat zij aanwezig of vroeger waren: 

1) Leden van de NSDAP véér 1 april 1933, of op enig moment functionarissen ontslaan.

2) Véér 1 april 1933 leden of op enig moment officieren en onderofficieren van de SS (met dien verstande dat 
deze bepaling met betrekking tot de Waffen-SS alleen van toepassing is op officieren met de rang van 
Unterscharführer of een hogererang).

3) Véér 1 april 1933 leden of op enig moment officieren van de SA met de rang van Unterscharführer of een

V.

Ambtenaren van de overheidsfinanciën Vragenlijsten moeten worden ingevuld door alle functionarissen die 
belastingen en onkosten beheren, of werken bij een andere overheidsinstantie die zich bezighoudt met financiële 
zaken, zowel bij de lokale overheid als bij de staatsadministratie.

Dit gebeurt als u een hogere functie hebt bekleed dan die van kantoorbediende of een andere ondergeschikte 
werknemer sinds 1 januari 1938. 
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Hetzelfde geldt voor alle ambtenaren die werkzaam zijn bij een van de ministeries van Financiën of een van de 
ministeries van economie, of onder toezicht staan van een van deze ministeries en die betrokken zijn bij het 
toezicht op of het toezicht op financiëleondernemingen.

Daarom moeten de vragenlijsten zo snel mogelijk aan al deze ambtenaren worden uitgedeeld. 

Ambtenaren moeten ze binnen drie dagen na distributie invullen en terugsturen naar de overheidsinstantie waar ze
tewerkgesteld zijn.

VI.

Behandeling van ontslagen en geschorste personen 

Voor personen die ambtshalve of in opdracht van de geallieerde krijgsmacht of de militaire regering zijn ontslagen
en voor geschorste personen gedurende de periode van hun schorsing gelden de volgende regels:

1) De aangewezen personen moeten toegang hebben aan de autoriteiten of bedrijven, waarvan ze zijn ontslagen en
al hun kantoren, filialen en kantoren worden geweigerd.

2) Het moet de aangewezen personen worden verboden direct of indirect deelte nemen aan alle zaken, aan het 
vaststellen van richtlijnen en het bestuur van de bedrijven of autoriteiten waarvan zij zijn vrijgesteld.

3) De aangewezen personen worden verwijderd uit alle andere financiële ondernemingen of autoriteiten waarin zij
op enigerlei wijze direct of indirect belang hebben, of waarmee zij op enigerlei wijze verbonden zijn, en mogen 
geen bonnetjes, papieren of kostbaarheden aannemen, ongeacht of ze persoonlijk zijn.

Of ze natuurlijk zijn of niet, kan worden afgeleid van dergelijke bedrijven of autoriteiten. 

4) De aangewezen personen moeten de toegang tot al hun rekeningen, stalen kluizen, kluizen en andere activa 
worden ontzegd.

Al deze moeten worden geblokkeerd op grond van wet nr. 52 van de militaire regering.

5) Deze aangewezen personen mogen in geen enkele financiële instelling of instelling in welke vorm dan ook 
worden tewerkgesteld, tenzij hun tewerkstelling is goedgekeurd door een speciale vergunning van een hogere 
autoriteit van de militaire regering.

6) De aangewezen personen dienen hun vragenlijsten onverwijld in te vullen en af te leveren, voor zover dit nog 
niet is gebeurd.

7) De aangewezen personen moeten zich schriftelijk melden bij de financiële ambtenaar van de militaire regering 
van het gebied waarin zij uit hun ambt zijn ontslagen, zodra zij een baan op een ander werkterrein hebben 
aanvaard.

Personen die zijn ontslagen, hebben geen recht op geldelijke voordelen van de vennootschap of overheid waaruit 
zij zijn vertrokken, met uitzondering van 

a) de bedragen waarop zij contractueel rechthebben op grond van behoorlijk gesloten contracten of 
overeenkomsten, en met uitzondering van aandelen of andere eigendommen die zij bezaten véér hun ontslag, en 
met uitzondering van 

b) ontslagvergoedingen, die niet hoger mogen zijn dan het normale bedrag dat dergelijke autoriteiten of bedrijven 
gewoonlijk om dergelijke redenen ontvangen, gedurende een periode van twee maanden gebruikt om betaald 
worden. 
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Al deze bedragen en andere activa van welke aard dan ook die personen op deze manier ontvangen of waarop zij 
recht hebben op grond van dergelijke contracten of overeenkomsten, evenals aandelen en andere belangen van dit 
type, moeten worden geblokkeerd.

Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op geschorste personen voor de duur van hun schorsing. 

VII 

Nieuweaanwerving van personeel 

a) Niemand die sedert 1 januari 1938 heeft voldaan aan een van de voorwaarden die tot zijn ontslag of schorsing 
op grond van deze aanwijzing zouden leiden, indien hij nog in functie was, kan worden ingezet als 
plaatsvervanger van degene die is ontslagen volgens bovenstaande instructies wordt geschorst personeel 
aangenomen; 

Evenzo mag een dergelijke persoon niet, direct of indirect, deelnemen aan de zaken, beleidsbepaling of beheer van
een financiële onderneming, particulier of openbaar, of een overheidsfinanciën. 

b) Voor een persoon, een ander die is ontslagen, of een functie in een afdeling van de financiële administratie, of 
het nu gemeentelijk of staat is

8)

a) Op elk moment ambtenaren of werknemers van welke aard dan ook in dienst van de Gestapo of de 
Veiligheidsdienst (SD).

b) Zodra ontslagen of schorsingen, zoals vereist door deze instructies, zijn gedaan door een financiële instelling of
overheidsfinancieringsinstantie, moet deze onderneming of instantie drie lijsten indienen bij de militaire 
overheidsfinanciën, die elk in viervoud moeten worden opgemaakt.

Op een van deze lijsten moeten alle ontslagen personen staan, op de tweede alle personen die zijn geschorst. 

Deze twee lijsten moeten de volgende informatie bevatten: 

1) de namen en adressen van alle personen die zijn vrijgelaten of geschorst;

2) de functies waaruit deze personen inindividuele gevallen zijn ontslagen of geschorst;

3) De data waarop de ingevulde vragenlijsten in individuele gevallen bij de financieel ambtenaar zijn ingediend.

De derde lijst moet alle namen, adressen en functies bevatten van personen die naar het oordeel van het financiële 
bedrijf of de overheidsinstantie vragenlijsten hadden moeten invullen en indienen, maar dat niet hebben gedaan. 

IX.

Instructie aan financiële onderneming nr. 3 (Personeel)

Elke financiële onderneming en elke overheidsinstantie, evenals al hun filialen en kantoren, moet onmiddellijk 
een exemplaar van deze instructie in het Duits op een zichtbare plaats binnen hun bedrijfsvoering hebben, waar 
zowel werknemers als het publiek kan ze onmiddellijk lezen, lezen, ophangen. 

Het betrokken bedrijf of de uitvoerende overheid moet een voldoende aantalvragenlijsten bezorgen en zo nodig ter
plaatse uitprinten. 
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Dergelijke herdrukken moeten zorgvuldig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de vragenlijsten 
volledig zijn, dat er geen details ontbreken en dat het formaat correct is. 

OP BESTELLING VAN DE MILITAIRE REGERING. 

Lijst financieel personeel 

De volgende financiële instellingen en overheidsfinanciën nemen de volgende maatregelen in verband met het 
ontslag en de schorsing van personeel: 

A. 

Banken. 

I. Centrale kredietinstellingen

a) Deutsche Reichsbank. 

1) Reichsbank-directoraat (Berlijn): De president wordt afgezet.

B. 

De leden van het directoraat en de adviesraad van de Reichsbank, evenals alle directeuren van de Reichsbank 
worden geschorst. 

C.

Er moet onderzoekworden gedaan naar de bovengenoemde en alle andere functionarissen (inclusief alle 
directeuren van de Reichsbank).

2) Reichsbank-filialen (hoofdkantoren, kantoren):

a. Alle leden van de districtsraden worden geschorst, 

b. Er moet onderzoek worden gedaan naar voornoemde, de raad van bestuur, evenals alle andere functionarissen. 

3) Dochterondernemingen:

o) Dochterondernemingen van de Reichsbank en/of bedrijven gecontroleerd of geëxploiteerd door de Reichsbank, 
zoals 

1) Deutsche Golddiskontbank, Konversionsbank voor Duitse buitenlandse schulden, Reichskreditkasse en 
Deutsche Verrechnungskasse,

a. De raad van commissarissen en het bestuur worden geschorst, 

b. Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd bij debovengenoemde en alle andere functionarissen.

c) Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank:

1) Rijkscommissarissen, raad van bestuur en raad van toezicht worden geschorst.

2) Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd bij de bovengenoemde en alle andere functionarissen.

d) Deutsche Zentralgenossenschaftskasse:
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1) Rijkscommissarissen, directoraat, raad van toezicht worden geschorst.

2) Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd bij de bovengenoemde en alle andere functionarissen.

e) Deutsche RentenbankKreditanstalt en Deutsche Rentenbank: 

1) Rijkscommissarissen, raad van bestuur, raad van commissarissen worden geschorst.

2) Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd bij de bovengenoemde en alle anderefunctionarissen.

II 

Speciale instituten 

a) Bank der Deutsche Luftfahrt, Heeres-Armungs AG, Armaments Kontor GmbH, Duitse bouw- en grondbank, 
Duitse Industriebank, Duitse Vereniging voor Openbare Werken (-DGfô.A-), Duitse Settlement Bank, Deutsche 
VerkehrsKredit- Bank, Deutsche Umsiedlungs Treuhand G. mb H. en soortgelijke bedrijven. 

1) De raad van commissarissen en de raad van bestuur worden geschorst.

2) Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd bij de bovengenoemde en alle andere functionarissen.

b) Commerciële banken (bijv. Deutsche Lânderbank A.G, Berlijn, August Thyssen Bank, Berlijn; Gebrüder 
Rôchling Bank A.G., Saarbrücken en soortgelijke bedrijven).

1) De raad van commissarissen en de raad van bestuur worden geschorst.

2) Er moet onderzoek worden gedaan naar de bovengenoemde functionarissen en alle andere functionarissen.

III.

Kredietbanken

a) Berlijnse banken – De zes grote banken: 

1) Deutsche Bank, Dresdner Bank, Comme
2) Andere staatsbanken:

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen alsmede het voltallige bestuur 
worden geschorst, 

b) Bij voornoemde en alle overige leden van de raad van commissarissen en ambtenaren wordt onderzoek gedaan.

c) Private banking:

1. Merck, Fink & Co., München en Berlijn. Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg.Pferdmenges & Co., Keulen. 
J.H. Stein, Keulen. Delbrück, van Heydt & Co., Keulen. Delbrück, Schickler en Co., Berlijn. Burkhardt & Co., 
Essen. Eichborn & Co., Breslau en Berlijn. Münchmeyer & Co. Hamburg. Sponholz en Co., (bankbedrijf), 
Berlijn. Comes en Co, Berlijn.

A. 

Partners die op enig moment gezaghebbend zijn of zijn geweest vanwege het bedrag van hun deelname of 
vanwege hun invloed op het bedrijfsbeleid, moeten worden geschorst.
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2. Hardy & Co, G. m.b. H., Berlijn:

a. Alle bestuurders die op enig moment sedert 1 januari 1938 gezaghebbend bestuurder zijn of zijn geweest 
vanwege de hoogte van hun deelname of vanwege hun invloed op het ondernemingsbeleid, worden geschorst. 

3. Er moet onderzoek worden gedaan naar alle bovengenoemde, alle andere partners en alle functionarissenin alle 
bovengenoemde private bankingtransacties en de partners en bestuurders van alle andere private 
bankingtransacties.

d) Andere kredietbanken hun totale activa in individuele gevallen RM. 50.000.000 Overschrijding:

1 . De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen en het bestuur worden 
geschorst. 

2. Er wordt onderzoek gedaan naar vorengenoemde, alle overige leden van de raad van commissarissen en alle 
overige functionarissen, ook degenen die werkzaam zijn bij de vestigingen.

e) Alle overige kredietbanken: 

1. Er wordt onderzoek gedaan bij alle leden van de raad van commissarissen en het bestuur, alsmede bij 
ambtenaren.

IV 

Spaarbanken 

a) Regionale Girozentralen: 

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissenworden geschorst.

2. Er wordt onderzoek gedaan naar het vorenstaande, de leden van de raad van bestuur, de overige leden van de 
raad van commissarissen en alle ambtenaren.

b) Openbare spaarbanken: 

1. Er wordt onderzoek gedaan naar alle leden van de raad van commissarissen, de raad van bestuur en alle andere 
ambtenaren.

V.

Kredietcoôperatief systeem 

a) Centrale banken: 

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen worden geschorst.

2. Er wordt onderzoek gedaan naar voornoemde leden van de raad van bestuur, alle overige leden van de raad van 
commissarissen en alle ambtenaren.

1. Er wordt onderzoek gedaan naar alle leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en alle 
overige ambtenaren.

VI.
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Hypotheekbanken

a) Er wordt onderzoek gedaan naar alle ledenvan de raad van commissarissen en het bestuur en alle overige 
ambtenaren. 

VII 

Reichsgruppe Banken en ondergeschikte economische groepen en gespecialiseerde groepen 

a) Alle voormalige en huidige hoofden, plaatsvervangende hoofden, directeuren en alle andere functionarissen, 
Reichscommissarissen en adviesraden van de Reichsgruppe banken, economische groepen en gespecialiseerde 
groepen worden geschorst. 

Bij alle bovengenoemde personen dienen onderzoeken te worden uitgevoerd. 

B. Verzekeringsmaatschappijen 

l. Ondernemingen die zich bezighouden met herverzekering, ongeacht of zij ook directe 
verzekeringsovereenkomsten sluiten:

a) Ondernemingen met internationale activiteiten: 

1. De raad van commissarissen en de raad van bestuur worden geschorst.

2. Bij voornoemde enalle andere functionarissen wordt onderzoek gedaan.

b) Bedrijven die alleen binnen Duitsland werken: 

1. De raad van commissarissen wordt geschorst.

2. Er wordt onderzoek gedaan bij de leden van de raad van commissarissen en bij alle overige ambtenaren.

II 

Alle andere verzekeringsmaatschappijen en instellingen. 

a) Ondernemingen waarvan het werkgebied zich uitstrekt tot geheel Duitsland: 

1. De leden van de raad van commissarissen worden geschorst.

2. Er dient onderzoek te worden gedaan naar het bovenstaande, de raad van bestuur en alle andere functionarissen.

b) Ondernemingen waarvan het werkgebied plaatselijk beperkt is: 

1. Er wordt onderzoek gedaan naar alle leden van de raad van commissarissen, de raad van bestuur en alle overige
ambtenaren. -

III.

Reichsgruppe Verzekeringen en ondergeschikte economische groepen en specialistische groepen. 

1. Alle voormalige en huidige hoofden, plaatsvervangende hoofden, directeuren en alle andere ambtenaren, 
commissarissen en adviesraden van de Reichsgruppe Versicherung en alle daarmee verbonden economische 
groepen en specialistische groepen worden geschorst.
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Over alle bovengenoemd geschorst, of 

b) sinds 1 januari 1938 ooit buiten Duitsland heeft gewerkt, namelijk: 

1. namens het Duitse Rijk of een overheidsinstantie, ongeacht of zij een leidinggevende functie bekleedden of 
niet, of

2. als ambtenaar van een van de beursgenoteerde of beschreven financiële bedrijven of overheidsinstanties die met
de financiële zaken zijn belast, of hun filialen, dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, of

3. namens een van deorganisaties genoemd in de wetten nr. 2, 5 of 77 van de militaire regering.

c) Werkt sinds 1 januari 1938 als personeelsmanager of -functionaris op de afdeling personeelszaken van een 
financiële onderneming of overheidsinstantie die primair verantwoordelijk is voor financiën.

II

Indien meerdere vormen van behandeling van toepassing zijn op één instelling of één persoon, is de toe te passen 
behandeling die welke op grond van dit besluit de strengste maatregelen vereist. 

E. Beëindiging van de schorsing. 

I. Een schorsing kan alleen worden opgeheven op grond van schriftelijke toestemming van de militaire regering.

Militair bestuur Duitse administratieve districten Aken en Düsseldorf Bestelnr. 1 Grenscontrole

1. Dit definieert een verboden grensgebied.

2. Het verboden grensgebied omvat hetgebied tussen de westgrens van Duitsland, zoals die bestond op 31 
december 1937, en een lijn van 5 km ten oosten van deze grens.

3. Er mag geen uitzetting uit dit verboden grensgebied plaatsvinden zonder een speciale reden.

Alle personen die in dit verboden grensgebied wonen / verblijven daar echter alleen met toestemming van de 
militaire regering. 

4. Eenieder die binnen dit verboden grensgebied woont en die oorlogsmisdadigers of mensen die op enigerlei 
wijze verbonden zijn met de NSDAP verbergt of anderszins steunt, of die een vijandige of geallieerde daad begaat
of eraan deelneemt, wordt onmiddellijk verwijderd uit de Verboden grensgebied en, indien schuldig bevonden 
door het Militair Tribunaal, worden veroordeeld tot elke wettelijke straf, inclusief de doodstraf, afhankelijk van de
beslissing van het Militaire Tribunaal.

5. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn eerste publicatie.

Militaire regering – Duitsland

Controlegebied van de opperbevelhebber

Wet nr. 1 91 Tijdelijke sluiting van de kranten-, radio- en amusementsindustrie en verbod op de activiteiten
van het Reichsministerium für Openbare Verlichting en Propaganda. 

Om de veiligheid van de geallieerde strijdkrachten in Duitsland te garanderen en de taken van de 
opperbevelhebber te vervullen, wordt hierbij het volgende afgekondigd: 
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andere drukkerijen van alle soorten, evenals de activiteit en werking van correspondentiebureaus en persbureaus, 
van transmissiesystemen, van radiozenders, theaters, van draadradiozenders, van laagfrequente bioscopen, 
filmstudio's, bedrijven dietheatraal en muzikaal amusement verzorgen. 

Filmverhuurbedrijven en 

2. Binnen het bezette gebied is het uitoefenen van elke vorm van activiteit en officieel gezag verboden door het 
Reichsministerium für Openbare Verlichting en Propaganda.

Zonder toestemming van de militaire regering is het verboden materiaal afkomstig van genoemd ministerie te 
gebruiken, zijn richtlijnen op te volgen of zijn instructies en bevelen uit te voeren. 

3. Alle bepalingen van de Duitse wet die de toetsing, goedkeuring of machtiging door het genoemde ministerie, de
ondergeschiktheid onder zijn leiding of de naleving van de instructies en bevelen van het genoemde ministerie 
voorschrijven, worden ingetrokken.

4. Alle waarden, activa, uitrusting, kredieten en documenten van genoemd ministeriemoeten intact worden 
bewaard en mogen alleen worden afgeleverd of overgedragen volgens de instructies van de militaire regering.

Alle activa, tegoeden en documenten zijn ter inzage tot oplevering of overdracht. Ambtenaren en andere personen 
die deze activa, activa en documenten in administratie hebben, evenals de officiële werknemers moeten op hun 
post blijven totdat andere instructies worden gegeven en zijn jegens de militaire regering verantwoordelijk voor 
het nemen van alle maatregelen om de bovengenoemde waarden, activa te beschermen, Uitrusting, kredieten en 
Om documenten intact en onbeschadigd te houden en om te voldoen aan alle bevelen van de militaire regering 
met betrekking tot het bevriezen en controleren van tegoeden. 

5. De uitdrukkingen: "Reich Ministerie voor Openbare Verlichting enPropaganda" en "genoemd Ministerie", zoals
gebruikt in deze wet, betekenen niet alleen het "Reich Ministerie voor Openbare Verlichting en Propaganda", maar
ook elke tak, elke tak aangesloten bij of van het Ministerie Ministerie hield toezicht op officiële organisatie of 
instantie, verder alle personen en organisaties die doen alsof ze optreden voor of in plaats van een van de 
eerstgenoemde autoriteiten en kantoren die worden gestraft met enige wettelijke straf, inclusief de doodstraf

6.

7. Deze wet komt op de dag van zijn afkondiging in werking getreden Op verzoek van de militaire regering 
Militaire regering Duitsland Verklaring met het oog op de nederlaag van Duitsland en de overname hoogste gezag 
over Duitsland door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Unie van 
Socialistische Sovjetrepublieken en de Voorlopige Regering van de Franse Republiek.

De Duitse strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht zijn volledig verslagen en zijn onvoorwaardelijke overgave,
en Duitsland, dat verantwoordelijk is voor de oorlog, is niet langer in staat zich te verzetten tegen de wil van de 
zegevierende mogendheden. 

Op deze manier komt de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland tot stand; 

en Duitsland onderwerpt zich aan alle eisen die er nu of later aan worden gesteld. 

Er is geen centrale regering of instantie in Duitsland die de verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor het 
handhaven van de orde, het besturen van het land en het uitvoeren van de eisen van de zegevierende 
mogendheden. 

Onder deze omstandigheden is het noodzakelijk, onverminderd eventuele latere besluiten die met betrekking tot 
Duitsland kunnen worden genomen, maatregelen te treffen voor het staken van verdere vijandelijkheden door de 
Duitse strijdkrachten, voor de handhaving van de orde in Duitsland en voor het bestuur van de land, en de 
onmiddellijke eisen die moeten worden gesteld, verkondigen waaraan Duitsland moet voldoen. 
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De vertegenwoordigers van het opperbevel van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de 
Unie van Socialistische Sovjetrepublieken en de Franse Republiek, hierna "geallieerde vertegenwoordigers" 
genoemd, handelend op gezag van hun respectieve regeringen en in het belang van de Verenigde Naties, de 
volgende verklaring: 

De regeringenvan het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Unie van Socialistische 
Sovjetrepublieken en de Voorlopige Regering van de Franse Republiek nemen hierbij het hoogste gezag over 
Duitsland op zich, met inbegrip van alle bevoegdheden van de Duitse regering, het opperbevel van de Wehrmacht 
en alle staats-, stads- of lokale overheden of autoriteiten e annexatie van Duitsland. 

De regeringen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, de Unie van Socialistische 
Sovjetrepublieken en de Voorlopige Regering van de Franse Republiek zullen later de grenzen van Duitsland of 
een deel van Duitsland worden en de rechtspositie van Duitsland of een gebied dat is momenteelonderdeel van de 
Duitse grondgebied vormen, ingesteld. 

Op grond van het hoogste gezag en de volmaaktheden van de macht die de vier regeringen aldus hebben 
aangenomen, verkondigen de geallieerde vertegenwoordigers de volgende eisen, die het gevolg zijn van de 
volledige nederlaag en onvoorwaardelijke overgave van Duitsland, en waaraan Duitsland moet voldoen: - 

Artikel 1. 

Duitsland en alle Duitse autoriteiten in het leger, de marine en de luchtmacht, en alle strijdkrachten onder Duits 
bevel, zetten onmiddellijk vijandelijkheden op tegen de strijdkrachten van de Verenigde Naties te land, ter zee en 
in de lucht in alle strijdtonelen

Artikel 2.

a) Alle Duitse of door Duitsland gecontroleerde strijdkrachten, met inbegrip van land-, lucht-, luchtverdedigings- 
enzeestrijdkrachten, de Schutzstaffeln, de aanvalsdetachementen, de geheime staatspolitie en alle andere 
strijdkrachten en hulporganisaties, waar ze zich ook bevinden, worden volledig ontwapend door wapens en 
uitrusting te leveren aan de plaatselijke geallieerde commandanten of aan de door de geallieerde 
vertegenwoordigers aan te wijzen officieren. 

b) Naar goeddunken van de Opperbevelhebber van de Strijdkrachten van de betrokken Geallieerde Staat wordt het
personeel van de verenigingen en eenheden van alle strijdkrachten als bedoeld in paragraaf a) krijgsgevangen 
verklaard en onderworpen aan aan de door de betrokken Geallieerde vertegenwoordigers vast te stellen bepalingen
en Aanwijzingen. 

c) Alle strijdkrachten bedoeld in paragraaf a), waar ze zich ook bevinden, blijven op hunrespectieve locaties totdat
instructies zijn gegeven door de geallieerde vertegenwoordigers.

d) In overeenstemming met de instructies van de geallieerde vertegenwoordigers, evacueren de voornoemde 
strijdkrachten alle gebieden buiten de Duitse grenzen zoals die op 31 december 1937 bestonden.

e) Civiele politie-afdelingen, die uitsluitend mogen worden uitgerust met handwapens ten behoeve van de 
handhaving van de openbare orde en de uitvoering van bewakingstaken, worden aangewezen door de geallieerde 
vertegenwoordigers. 

Artikel 3.

a) Alle militaire, marine- en burgerluchtvaartuigen van alle typen en nationaliteiten die zich in Duitsland en in 
door Duitsland bezette of gecontroleerde gebieden en wateren bevinden, blijven op de grond of op het water totdat
nadere instructies zijn gegeven of aan boord vande schepen. 
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Dit geldt niet voor vliegtuigen in geallieerde dienst. 

b) Alle Duitse luchtvaartuigen of door Duitsland gecontroleerde luchtvaartuigen die zich op of boven gebieden en 
wateren buiten het Duitse grondgebied bevinden, moeten onmiddellijk naar Duitsland gaan of naar een andere 
door de geallieerde vertegenwoordigers te bepalen locatie. 

Artikel 4.

a) Alle door Duitsland en Duitsland gecontroleerde oppervlakte- en onderwateroorlogsschepen, hulpschepen van 
de marine, koopvaardijschepen en andere vaartuigen, waar ze zich ook bevinden op het moment dat deze 
verklaring wordt afgelegd, evenals alle andere koopvaardijschepen van elke nationaliteit in het Duits havens, in de
door de geallieerde vertegenwoordigers te bepalen havens of bases moeten blijven of er onmiddellijk heen 
moeten. 

De bemanningen van de genoemde voertuigen blijven aan boord totdat nadere instructies worden gegeven. 

b) Alle schepen en andere vaartuigen van de Verenigde Naties die op het moment van indiening van deze 
verklaring, ongeacht of de juridische titel is overgedragen door gerechtelijke of andere procedures, bestemd zijn 
voor de uitroeiing van Duitsland of door Duitsland worden gecontroleerd, ga naar de geallieerde 
vertegenwoordigers naar aangewezen havens of bases, namelijk op de tijdstippen die ook door de geallieerde 
vertegenwoordigers worden bepaald. 

Artikel 5. 

a) Alle of elk van de volgende voorwerpen die in het bezit zijn van de Duitse strijdkrachten of onder Duits bevel 
of voor de Duitse verdediging, moeten intact en in goede staat ter beschikking worden gehouden van de 
geallieerde vertegenwoordigers met het oog op tijdenen op de door laatstgenoemde te bepalen plaatsen: 

i) alle wapens, munitie, explosieven, oorlogsuitrusting, oorlogsbenodigdheden en alle andere oorlogsmiddelen 
alsmede ander oorlogsmateriaal van welke aard dan ook;

H) alle boven- en onderwateroorlogsschepen van elke categorie, hulpvaartuigen van de marine en 
koopvaardijschepen, ongeacht of ze drijvend, gereedgemaakt voor reparatie of in aanbouw zijn; 

ii) alle luchtvaartuigen van alle typen en alle apparaten en apparaten die worden gebruikt voor de luchtvaart en 
luchtverdediging; 

iv) alle transport- en communicatieapparatuur en objecten, te land, ter zee en in de lucht;

v) alle militaire installaties en installaties, met inbegrip van vliegvelden, watervliegtuighavens, zeeen 
oorlogshavens, opslaggebieden,permanente en tijdelijke land- en kustversterkingen, forten en andere versterkte 
gebieden, evenals plannen en tekeningen van al deze vestingwerken, installaties en installaties;

vi) alle fabrieken, industriële installaties, fabrieken, onderzoeksinstituten, laboratoria, testcentra, technische 
documenten, octrooien, plannen, tekeningen en uitvindingen die bepaald of geschikt zijn zoals beschreven onder 
i), ii), iii), iv) en v) hierboven Om te produceren of Opstelling van deze strijdkrachten zowel binnen als buiten 
Duitsland;

b) Volledige en gedetailleerde informatie over mijnen, mijnenvelden en andere obstakels voor beweging op land, 
water en in de lucht, evenals de bijbehorende veilige doorgangen. 

Al deze doorgangen worden opengehouden en duidelijk gemarkeerd; 

alle mijnen, mijnenvelden enandere gevaarlijke obstakels worden zoveel mogelijk onschadelijk gemaakt en alle 
navigatiehulpmiddelen worden weer in gebruik genomen. 
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Ongewapend Duits militair en civiel personeel met de nodige uitrusting wordt geleverd voor uitroeiing en wordt 
gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden, evenals voor het verwijderen van mijnen, mijnenvelden en andere 
obstakels volgens de instructies van de geallieerde vertegenwoordigers. 

Artikel 6.

Artikel 7.

Artikel 8.

Het vernietigen, verwijderen, verbergen, overbrengen, zinken of beschadigen van militaire, marine-, lucht-, 
schepen-, haven- , industriële en soortgelijke eigendommen en faciliteiten van alle soorten en van alle bestanden 
en archieven waar ze zich ook bevinden, is verboden; Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt door de 
geallieerde vertegenwoordigers. 

Artikel 9.

Totdat een toezicht op allecommunicatiemedia door de geallieerde vertegenwoordigers ophoudt alle radio- en 
langeafstandscommunicatiefaciliteiten en andere draad- en draadloze communicatiemedia te land of te water 
onder Duitse controle uit te zenden; 

Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt door de geallieerde vertegenwoordigers. 

Artikel 10.

De strijdkrachten, familieleden, schepen en vliegtuigen in Duitsland, geregeerd door Duitsland en in Duitse dienst 
of defensie, evenals de militaire uitrusting en andere eigendommen van elke andere staat die in oorlog is met een 
van de geallieerden, zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Verklaring en alle proclamaties, orders, orders 
of instructies die door deze zijn uitgevaardigd.

Artikel 11.

a) De belangrijkste nazi-leiders genoemd door de geallieerdevertegenwoordigers en alle personen die van tijd tot 
tijd worden genoemd door de geallieerde vertegenwoordigers of worden beschreven naar rang, ambt of positie 
omdat ze ervan worden verdacht oorlog te voeren of bevel te hebben gepleegd, of medeplichtigheid aan 
soortgelijke misdaden worden gearresteerd en overgedragen aan vertegenwoordigers van de geallieerden. 

b) Hetzelfde geldt voor elk lid van een Verenigde Naties waarvan wordt beweerd dat het de wetten van hun land 
heeft geschonden en die te allen tijde door geallieerde functionarissen kan worden geïdentificeerd of beschreven 
naar rang, ambt of functie. 

c) De Duitse autoriteiten en de Het Duitse volk moet alle instructies van de geallieerde vertegenwoordigers 
opvolgen die nuttig zijn voor de gevangenneming en overlevering van dergelijke personen.

Artikel 12. 

De geallieerde vertegenwoordigers zullen naar eigen goeddunken strijdkrachten en civiele diensten in enig deel of 
in alle delen van Duitsland stationeren. 

Artikel 13. 

a) Bij de uitoefening van het hoogste gezag over Duitsland, dat wordt overgenomen door de regeringen van het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken en de 
Voorlopige Regering van de Franse Republiek, zullen de vier Bondgenoten regeringen worden alle maatregelen 
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nemen die zij nodig achten voor toekomstige vrede en veiligheid, inclusief de volledige ontwapening en 
demilitarisering van Duitsland. 

b) De geallieerde vertegenwoordigers zullen Duitsland ook politieke, administratieve, economische, financiële, 
militaire en andere eisen opleggen als gevolg van de volledigenederlaag van Duitsland.

De geallieerde vertegenwoordigers of de naar behoren gemachtigde personen of instanties zullen proclamaties, 
bevelen, bevelen en instructies uitvaardigen om dergelijke aanvullende vereisten vast te stellen en om de overige 
bepalingen van deze verklaring uit te voeren. 

Alle Duitse autoriteiten en het Duitse volk moeten onvoorwaardelijk voldoen aan de eisen van de geallieerde 
vertegenwoordigers en al deze proclamaties, bevelen, bevelen en instructies zonder beperking opvolgen. 

Artikel 14. 

Deze verklaring treedt in werking en treedt in werking op de hieronder aangegeven dag en uur. 

In het geval van het niet tijdig afmelden van de Duitse autoriteiten of het Duitse volk 

Militaire regering – Duitsland 

Controlegebied van de opperbevelhebber

Wet nr. 7 Verwijdering vannationaalsocialistische insignes van officiële zegels 

1. In het bezette gebied, notarissen, ambtenaren, officieren van de land-, zeeen luchtmacht, autoriteiten, 
agentschappen of bedrijven mogen in de toekomst zegels met de swastika of andere symbolen, emblemen of 
inscripties van de NSDAP, SS of een andere nationaalsocialistische organisatie gebruiken voor de authenticatie 
van documenten of voor enig ander officieel gebruik.

2. Alle eisen of voorschriften van de Duitse wet die dergelijke symbolen of emblemen voor het zegel 
voorschrijven, worden hierbij ontnomen aan elke rechtsgevolg in het bezette gebied.

3. Indien een document naar Duits recht certificatie of bedrukking door middel van een dergelijk zegel vereist om 
geldig of effectief te zijn, of indien deze bedrukking een juridisch kenmerk verkrijgt dat hetanders niet zou 
hebben, authenticatie of bedrukking door middel van een dergelijk een zegel is voor alle doeleinden voldoende 
een zegel dat voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van het Duitse recht die niet in strijd zijn met de 
voorgaande leden 1 en 2.

4. Elke overtreding van de bepalingen van deze wet wordt, indien de dader schuldig wordt bevonden, bestraft door
een rechtbank van de Militaire Regering, naar eigen goeddunken, met elke door de wet toegestane straf, maar niet 
met de doodstraf.

5. Deze wet treedt in werking op de dag van haar eerste afkondiging.

Namens de militaire regering

Pagina 59 van 59


