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Artikel 99 - Buitelandse Beleggings 
Buitelandse beleggings in Namibië word aangemoedig onderworpe aan die 
bepalinge van ’n beleggerskode, soos deur die Parlement aanvaar. 

Artikel 100 - Soewereine Eienaarskap van Natuurlike Hulpbronne 
Grond, water en natuurlike hulpbronne, bo en onder die grondoppervlakte 
en in die vasteland plat, en binne die territoriale waters en die eksklusiewe 
ekonomiese gebied van Namibië, behoort aan die Staat tensy dit wettiglik deur 
’n ander persoon of entiteit besit word. 

Artikel 101 - Toepassing van die Beginsels vervat in hierdie Hoofstuk 
Die beginsels van staatsbeleid wat in hierdie hoofstuk bespreek word, is nie 
regtens afdwingbaar deur enige hof nie, maar moet nogtans as riglyn dien 
wanneer wetgewing gemaak en toegepas word, om die beginsels te bevorder. 
Die howe het die reg om kennis te neem van genoemde beginsels in die uitleg 
van enige wet wat daarop van toepassing is.

HOOFSTUK 12 
Streeks- en Plaaslike Regering 

Artikel 102 - Strukture van Streeks- en Plaaslike Regering 
(1) Vir die doeleindes van Streeks- en Plaaslike Regering moet Namibië 

in streeks- en plaaslike gebiede verdeel word, wat uit bepaalde 
streke en Plaaslike Owerhede moet bestaan soos deur Parlementêre 
wetgewing bepaal en omskryf word. 

(2) Die grense van die streke en Plaaslike Owerhede bedoel in Sub-
Artikel (1), moet slegs geografies afgebaken word, sonder die 
inagneming van ras, kleur of etniese oorsprong van die inwoners van 
bepaalde gebiede. 

(3) Elke afdeling van Streeks- en Plaaslike Regerings moet ’n raad hê 
as die belangrikste regerende liggaam, wat vryelik verkies word 
ooreenkomstig die Grondwet en Parlementêre wetgewing soos 
bedoel in Sub-Artikel (1), met ’n uitvoerende gesag en administrasie 
wat alle wettige resolusies en die beleid van die bepaalde raad 
uitvoer, met inagneming van die Grondwet en enige ander relevante 
wetgewing. 
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(4) By die toepasssing van hierdie hoofstuk moet ’n Plaaslike Owerheid 
alle munisipaliteite, gemeenskappe, dorpsrade en ander afdelings 
van plaaslike bestuur insluit wat deur  Parlementêre wetgewing 
omskryf en ingestel is. 

(5) ’n Raad van Tradisionele Leiers sal ingevolge Parlementêre 
wetgewing ingestel word om die President in te lig oor die beheer en 
benutting van kommunale grond en oor alle ander bepaalde sake wat 
vir advies na die President verwys mag word. 

Artikel 103 - Instelling van Streeksrade 
(1)  Die Afbakeningskommissie sal die grense van streke bepaal 

ooreenkomstig die beginsels van Artikel 102(2). 
(2)  Streekgrense kan van tyd tot tyd verander en nuwe streke kan 

geskep word, maar slegs indien dit deur die Afbakeningskommissie 
aanbeveel word. 

(3)  ’n Streeksraad sal vir elke streek ingestel word binne die grense wat 
ooreenkomstig Sub-Artikels (1) en (2) bepaal is. 

Artikel 104 - Die Afbakeningskommissie 
(1)  Die Afbakeningskommissie bestaan uit ’n Voorsitter, wat ’n Regter 

van die Hoogste Hof of Hoërhof moet wees, asook twee ander 
persone wat deur die President, met die goedkeuring van die 
Parlement, aangestel moet word. 

(2)  Die Afbakeningskommissie sal sy pligte uitoefen ooreenkomstig die 
bepalinge van Parlementêre wetgewing en die Grondwet en aan die 
President verslag doen. 

Artikel 105 - Samestelling van Streeksrade 
Elke Streeksraad bestaan uit ’n hoeveelheid persone wat deur die 
Afbakeningskommissie vir die bepaalde streek aangestel is en wat kwalifiseer 
om tot die Nasionale Raad verkies te word. 

Artikel 106 - Streeksraadverkiesings 
(1)  Elke streek sal in kiesafdelings, verdeel word  waarvan die grense 

deur die Afbakeningskommissie bepaal word ooreenkomstig die 
bepalings deur Parlementêre wetgewing en die Grondwet, op 
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voorwaarde dat daar nie minder as ses (6) en nie meer as twaalf (12) 
kiesafdelings in elke streek mag wees nie. 

(2)  Elke kiesafdeling kies een (1) lid vir die Streeksraad van die gebied 
waarin die gebied geleë is. 

(3)  Die verkiesings geskied deur middel van geheime stemming, 
ooreenkomstig die bepalinge van Parlementêre wetgewing, en die 
kandidaat met die meeste stemme word die verkose lid van die 
Streeksraad vir daardie kiesafdeling.

(4)  Alle streeksraadverkiesings in Namibië moet op dieselfde dag 
plaasvind. 

(5)  Die datum vir streeksraadverkiesings word deur die President by 
wyse van Proklamasie in die Staatskoerant afgekondig. 

Artikel 107 - Besoldiging van Lede van Streeksrade 
Die besoldiging en toelaes betaalbaar aan lede van die Streeksrade moet bepaal 
word deur Parlementêre wetgewing. 

Artikel 108 - Bevoegdhede van Streeksrade 
Streeksrade het die volgende bevoegdhede: 

 (a)  om lede vir die Nasionale Raad te kies; 
 (b)  om binne die streek waarvoor hulle aangestel is, die uitvoerende 

pligte uit te oefen, asook aanverwante sake te behartig wat deur 
Parlementêre wetgewing aan hulle toevertrou is en deur die 
President aan hulle gedelegeer word; 

 (c)  om inkomste in te vorder, of te deel in die inkomste wat deur 
die Sentrale Regering binne die streke ingevorder word, soos 
bepaal word deur Parlementêre wetgewing; 

 (d)  om hulle magte te gebruik, alle funksies uit te oefen en om 
bywette of regulasies te maak wat deur Parlementêre wetgewing 
bekragtig kan word. 

Artikel 109 - Bestuurskomitees 
(1)  Elke Streeksraad moet uit eie geledere ’n Bestuurskomitee verkies 

wat uitvoerende magte sal hê ooreenkomstig die bepalinge deur 
Parlementêre wetgewing. 
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(2)  Die lede van ’n Streekraad kies ’n voorsitter vir die Bestuurskomitee 
ten tye van die Bestuurskomiteeverkiesing en die voorsitter sal op 
die vergaderings van sy/haar Streeksraad voorsit. 

(3)  Die Voorsitter en die lede van die Bestuurskomitee beklee  hul 
posisies vir drie (3) jaar en is herkiesbaar. 

Artikel 110 - Administrasie en Funksies van Streeksrade 
Streeksrade is verantwoordelik vir die hou van Streeksraadvergaderings, die vul 
van gewone vakatures op Streeksrade en die aanstelling van amptenare deur die 
Streeksrade, sowel as enige ander funksies wat deur Parlementêre wetgewing 
bepaal sal word. 

Artikel 111 - Plaaslike Owerhede 
(1)  Plaaslike owerhede word ooreenkomstig die bepalinge van Artikel 

102 ingestel. 
(2)  Die vasstelling van grense van Plaaslike Owerhede, die verkiesing van 

Rade om die administrasie van Plaaslike Owerhede te hanteer, wyse 
van verkiesing van die Plaaslike Owerhederaad, om ’n werkswyse te 
bepaal vir die invordering van inkomste, om vergoeding vas te stel 
vir lede van die Plaaslike Owerhederaad en alle ander funksies wat 
met die administrasie van die Plaaslike Owerhede verband hou, sal 
deur Parlementêre wetgewing bepaal word. 

(3)  Persone kwalifiseer om in verkiesings vir Plaaslike Owerhederade 
te stem, wanneer hy/sy minstens een (1) jaar woonagtig was in die 
bepaalde verkiesingsstreek onmiddelik voor die verkiesingsdatum en 
indien so ’n persoon kwalifiseer om in verkiesings vir die Nasionale 
Vergadering te stem.

(4)  Verskillende bepalinge kan gemaak word deur Parlementêre 
wetgewing soos bedoel in Sub-Artikel (2) met betrekking tot 
verskillende soorte Plaaslike Owerhede.

(5)  Alle bywette of regulasies wat deur Plaaslike Owerhede gemaak 
word ingevolge bevoegdhede wat deur Parlementêre wetgewing 
aan hulle verleen is, moet in die Nasionale Vergadering ter tafel gelê 
word en sal ophou om van krag te wees as die resolusie deur die 
Nasionale Vergadering aanvaar word.


