
61

 (c) om die President te adviseer oor die identiteit, beskikbaarheid 
en geskiktheid van persone wat deur die President in poste 
ingevolge die Grondwet of enige ander wet aangestel moet 
word. 

HOOFSTUK 14
 Die Veiligheidskommissie 

Artikel 114 - Instelling en Werksaamhede 
(1)  Daar sal ’n Veiligheidskommissie wees met die funksie om 

aanbevelings te doen aan die President ten opsigte van die 
aanstelling van die hoof van die Weermag, die Inspekteur-Generaal 
van die Polisie en die Kommissaris van Gevangenisse en enige ander 
werksaamhede wat deur Parlementêre wetgewing aan hom toegewys 
kan word. 

(2)  Die Veiligheidskommissie sal bestaan uit die Voorsitter van die 
Staatsdienskommissie, die hoof van die Weermag, die Inspekteur-
Generaal van Polisie, die Kommissaris van Gevangenisse en twee 
(2) lede van die Nasionale Vergadering, aangestel deur die President 
op aanbeveling van die Nasionale Vergadering. 

HOOFSTUK 15 
Die Polisiemag, Weermag en die Gevangenisdiens 

Artikel 115 - Instelling van die Polisiemag 
’n Namibiese Polisiemag met voorgeskrewe bevoegdhede, pligte en prosedures 
sal deur Parlementêre wetgewing ingestel word ten einde die binnelandse 
veiligheid van Namibië te verseker en om wet en orde te handhaaf. 

Artikel 116 - Die Inspekteur-Generaal van Polisie 

(1)  ’n Inspekteur-Generaal van Polisie sal deur die President ingevolge 
Artikel 32(4)(c)(bb) aangestel word. 

(2)  Die Inspekteur-Generaal van Polisie moet voorsiening maak vir 
’n gebalanseerde strukturering van die Polisiemag en moet die 
bevoegdheid hê om geskikte aanstellings in die Polisiemag te doen, 
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om klagtes van gebrek aan dissipline onder lede van die Polisiemag 
te  ondersoek en te vervolg en om die doeltreffende administrasie van 
die Polisiemag te verseker. 

Artikel 117 - Ontslag van die Inspekteur-Generaal van Polisie 
Die President kan die Inspekteur-Generaal van Polisie om goeie redes en in 
openbare belang en ooreenkomstig die bepalinge van enige Parlementêre 
wetgewing wat prosedures voorskryf wat belangrik is vir hierdie doel, uit sy 
amp ontslaan. 

Artikel 118 - Instelling van die Weermag 
(1)  ’n Namibiese Weermag sal deur Parlementêre wetgewing ingestel 

word met voorgeskrewe samestelling, bevoegdhede, pligte en 
procedures, ten einde die grondgebied en nasionale belange van 
Namibië te verdedig. 

(2)  Die President is die Opperbevelvoerder van die Weermag en sal al 
die gesag hê en al die werksaamhede uitoefen wat vir dié doel nodig 
is. 

Artikel 119 - Hoof van die Weermag 
(1)  Die President stel die Hoof van die Weermag aan ingevolge Artikel 

32(4)(c)(aa). 
(2)  Die Hoof van die Weermag moet voorsiening maak vir die 

gebalanseerde strukturering van die Weermag en sal die bevoegdheid 
hê om geskikte aanstellings in die Weermag te maak, om klagtes van 
gebrek aan dissipline onder lede van die Weermag te  ondersoek, en  
te vervolg, en om die doeltreffende administrasie van die Weermag 
te verseker.

Artikel 120 - Ontslag van die Hoof van die Weermag 
Die President kan die Hoof van die Weermag uit sy posisie ontslaan om 
geldige redes en in openbare belang en ooreenkomstig die bepalinge van enige 
Parlementêre wetgewing wat prosedures voorskryf vir hierdie doel. 

Artikel 121 - Instelling van die Gevangenisdiens 
’n Namibiese Gevangenisdiens sal deur Parlementêre wetgewing ingestel word 
met voorgeskrewe bevoegdhede, pligte en prosedures. 
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Artikel 122 - Kommissaris van Gevangenisse 
(1)  Die President sal ’n Kommissaris van Gevangenisse aanstel 

ingevolge Artikel 32(4)(c)(cc). 
(2)  Die Kommissaris van Gevangenisse moet voorsiening maak vir die 

gebalanseerde strukturering van die Gevangenisdiens en moet die 
bevoegdheid hê om geskikte aanstellings in die Gevangenisdiens 
te maak, om klagtes van gebrek aan dissipline onder lede van die 
Gevangenisdiens te ondersoek, en te vervolg, en om die doeltreffende 
administrasie van die Gevangenisdiens te verseker. 

Artikel 123 - Ontslag van die Kommissaris van Gevangenisse 
Die President kan die Kommissaris van Gevangenisse uit sy posisie ontslaan 
om geldige redes en in openbare belang en ooreenkomstig die bepalinge van 
enige Parlementêre wetgewing wat prosedures voorskryf vir hierdie doel. 

HOOFSTUK 16 
Finansies 

Artikel 124 - Oordrag van Regeringsbates 
Die bates soos genoem in Skedule 5, sal van die datum van Onafhanklikheid in 
die besit van die Regering van Namibië wees. 

Artikel 125 - Die Staatsinkomstefonds 
(1)  Die Sentrale Inkomstefonds van die mandaatgebied Suidwes-Afrika, 

ingestel ingevolge Artikel 3 van die Skatkis- en Ouditproklamasie, 
1979 (Proklamasie 85 van 1979) en Artikel 31(1) van Proklamasie 
R101 van 1985, moet in die toekoms bekend staan as die 
Staatsinkomstefonds van die Republiek van Namibië. 

(2)  Alle inkomste wat aan die Sentrale Regering gegee word, moet in die 
Staatsinkomstefonds gestort word en die bevoegdheid om daaroor te 
beskik, berus by die Namibiese Regering. 

(3)  Geen bepaling in Sub-Artikel (2) moet die aanvaarding van enige 
wet of die toepassing daarvan, uitsluit wat bepaal dat:  

 (a) die Regering gelde wat aan hom gegee word,  in ’n fonds wat 
vir ’n spesiale doel bestem is, moet inbetaal; of 


