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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 
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 (b) enige liggaam of instelling aan wie enige gelde wat aan die 
staat gegee word, betaal is, bepaalde gelde of gedeeltes daarvan 
mag behou om die uitgawes van enige organisasie of instelling 
te betaal; of 

 (c) waar nodig, subsidies aan Streeks- en Plaaslike Owerhede 
gegee mag word. 

(4)  Geen gelde mag uit die Staatsinkomstefonds onttrek word nie, 
behalwe ingevolge Parlementêre wetgewing. 

(5)  Geen liggaam of person, behalwe die Regering, het die bevoegdheid 
om gelde uit die Staatsinkomstefonds te onttrek nie. 

Artikel 126 - Begroting 
(1) Die Minister in beheer van die Ministerie van Finansies moet 

minstens een keer per jaar en daarna soos nodig geag, begrotings van 
staatsinkomste, uitgawes en inkomste vir die komende boekjaar, ter 
oorweging, aan die Nasionale Vergadering voorlê. 

(2)  Die Nasionale Vergadering moet voorgelegde begrotings oorweeg 
en ingevolge daarvan bepaalde begrotingswette aanneem, wat na sy 
mening, noodsaaklik is om die finansiële vereistes van die Staat van 
tyd tot tyd te dek. 

Artikel 127 - Die Ouditeur-Generaal 
(1) Die President sal ’n Ouditeur-Generaal op aanbeveling van die 

Staatsdienskommissie en met die goedkeuring van die Nasionale 
Vergadering, aanstel. Die Ouditeur-Generaal sal  die posisie vyf (5) 
jaar lank beklee, tensy vroeër ontslaan, ooreenkomstig Sub-Artikel 
(4), of tensy hy/sy uit die pos bedank. Die Ouditeur-Generaal kan 
heraangestel word. 

(2) Die Ouditeur-Generaal moet die Staatsinkomstefonds oudit en moet 
alle ander werksaamhede, deur die Regering of deur Parlementêre 
wetgewing aan hom/haar toegewys, verrig en jaarliks daaroor aan 
die Nasionale Vergadering verslag doen. 

(3) Die Ouditeur-Generaal mag nie ’n lid van die Staatsdiens wees nie. 
(4) Die Ouditeur-Generaal mag nie uit sy/haar pos ontslaan word nie, 

tensy ’n twee-derde meerderheid van alle lede van die Nasionale 
Vergadering stem vir sy/haar ontslag op grond van geestelike 
ongeskiktheid of growwe wangedrag.


