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hierdie is verskye verklarings gemaak tydens die 
debat oor die Wet op die Gelyke Behandeling van 
Getroude persone in die parlement:

Die 
diskriminasie 

en onderdrukking 
van vroue is 'n kanker 

in die vlees van die 
mensdom. Mans is deel  

van die mensdom,  
en daarom affekteer  

dit almal van ons,  
mans sowel as 

vroue.

Hierdie wet poog om 
'n klimaat te skep van 

gelykheid en gelyke 
vennootskap...

Die familie  
wat in hierdie 

wetsvoorstel uitgestip 
word is een wat 
gebaseer word 

op vennootskap, 
wedersydse respek 
en gee oorweging 

aan die waarde  
van menswees  

vir almal.

Volke bestaan uit mans  
en vroue. Dit is dus logies, dat as 
besluite geneem word, mans en 
vroue gelyk daarby betrokke sal 

wees... 'n mens kan nie veel doen 
as die helfte van jou liggaam 

gestrem is nie.

Dit is hoog tyd dat 
mans vroue as mense 

begin beskou wat 
gelyk is met hulle.
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1.  agtergrond

Die doel van die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone is om sommige vorms 
van geslagsdiskriminasie in die huwelik te verwyder. Dit is belangrik om die Namibiese wet 

op huwelike in lyn te bring met die Namibiese Grondwet.

die namiBiese GrondWet

Die Namibiese Grondwet verklaar dat alle persone gelyk behandel moet word voor die wet. Dit verbied 
diskriminasie op verskeie gronde, insluitende ras en geslag (Artikel 10). Die Grondwet verklaar ook dat 
mans en vroue in alle aspekte van die huwelik gelyke regte moet geniet (Artikel 14).

Die Grondwet is Namibië se belangrikste wet. Elke ander wet in die land is ondergeskik aan die 
Grondwet. Dit beteken dat tradisionele reg (die tradisionele wette van verskillende gemeenskappe), 
algemene reg (die regsreëls afkommende van hofsake wat oor jare besluit is) en wetgewings wat deur 
die Parlement gemaak is, almal gehoor moet gee aan die Grondwet. Enige wet wat nie die Grondwet 
volg nie, kan deur die Parlement verander word, of as ongrondwetlik verklaar word deur ’n hof.

RELEVANTE VOORSIENINGS GEMAAK DEUR DIE NAMIBIESE GRONDWET

Artikel 10   Gelykheid en Vryheid van Diskriminasie
(1) Alle persone sal gelyk wees voor die wet.
(2) Daar mag teen geen persoon gediskrimineer word opgrond van geslag, ras, kleur, etniese 

oorsprong, geloof, oortuiging of sosiale of ekonomiese status nie.

Artikel 14   Gesin
(1) Mans en vroue van ’n volwasse ouderom, sonder enige beperking as gevolg van ras, kleur, etniese 

oorsprong, nasionaliteit, geloof, oortuiging of sosiale of ekonomiese status sal die reg hê om te 
trou en ’n gesin te begin. Hulle sal geregtig wees op gelyke huweliksregte, gedurende die huwelik, 
sowel as wanneer die huwelik beëindig word.

(2) Huwelike kan net gesluit word onder omstandighede waar beide die voornemende huweliksmaats 
vrye en volle toestemming daartoe gee.

(3) Die huwelik is die natuurlike en fundamentele groepseenheid van die samelewing en is geregtig 
op die beskerming van die samelewing en die Staat.

Artikel 19   Kultuur
Elke persoon is geregtig om enige kultuur, taal, tradisie of geloof te geniet, te beoefen, te verkondig, 
te onderhou en te bevorder onderwerpe aan die terme van hierdie Grondwet asook onderworpe 
aan die voorwaarde dat die regte wat deur hierdie Artikel beskerm word, nie inmeng met die reg van 
ander of nasionale belange nie.

Artikel 66   Tradisionele en Algemene Reg
(1) Beide tradisionele reg sowel as algemene reg van Namibië wat tans inwerking is sedert 

Onafhanklikheid, bly toepaslik tot die mate wat sulke tradisionele en algemene wette nie in 
konflik staan met die Grondwet of enige ander wet nie.
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(2) Onderworpe aan die terme van die Grondwet, enige deel van sodanige algemene reg of 
tradisionele reg mag ingetrek of verander word deur ’n Wet van die Parlement, en die toepassing 
daarvan mag beperk word tot sekere gedeeltes van Namibië of tot sekere tydperke.

internasionale verpliGtinGe

Namibië is verbind tot internasionale ooreenkomste van gelykheid tussen mans en vroue. Hierdie 
is onder andere die VN Konvensie op die Verwydering van Alle Vorme van Diskriminasie 
teenoor Vroue, die Internasionale Verdrag oor die Ekonomiese, Sosiale en Kulturele Regte, die 
Internasionale Verdrag oor Siviele- en Politiekeregte, die Universele Deklarasie oor Menseregte 
en die Afrika Handves van Menseregte. Namibië het dus ’n internasionale verpligting om alle 
vorme van geslagsdiskriminasie in alle nasionale wette te verwyder.

TOEPASLIKE VOORSIENINGS VAN UN KONVENSIE OOR DIE VERWYDERING 
VAN ALLE VORME VAN DISKRIMINASIE TEENOOR VROUE

Namibië is ’n party wat deel is van lande wat bogenoemde konvensie se voorsienings eer. Die volgende 
voorsienings het betrekking op die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone.

Artikel 2(f)
Lande wat die Konvensie onderteken het, veroordeel alle vorme van diskriminasie teenoor vroue, 
stem ooreen om all toepaslike maniere en sonder vertraging ’n beleid wat die verwydering van alle 
diskriminasie teenoor vroue te onderneem asook om alle toepaslike maatreëls insluitend wetgewing 
om bestaande wette aan te pas of te verwyder, te reguleer, gebruike en praktyke wat diskriminasie 
teenoor vroue beoefen.

Artikel 5(a)
Lande wat die Konvensie onderteken het, sal toepaslike maatreëls tref om die sosiale en kulturele 
gedragspatrone van mans sowel as vroue aan te pas, om sodoende te poog om vooroordele, 
gewoontes en praktyke was gebaseer is op die idees van minderwaardigheid of meerderwaardigheid 
van albei geslagte of die veralgemene rolle vir mans en vroue uit die weg te ruim.

Waarom het die 
Parlement die wet op 

huwelike verander?

Die Namibiese Grondwet sê dat 
mans en vroue gelyk moet wees 

in ’n huwelik. As die Parlement nie 
die wet verander het nie, sou die 
howe bevind het dat die ou wette 

ongrondwetlik is. Ons regering 
het belowe dat mans en vroue 
gelyke regte in die huwelik op ’n 
internasionale vlak sal geniet.
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Artikel 13(b)
Lande wat die Konvensie onderteken het, sal toepaslike maatreëls onderneem om diskriminasie 
teenoor vroue op gebiede van die ekonomiese en sosiale lewe uit die weg te ruim, om te verseker dat 
’n basis van gelykheid vir mans en vroue sodat dieselfde regte, in besonder die reg tot banklenings, 
verbande en ander vorme van finansiële krediet bestaan.

Artikel 14(1)
Lande wat die Konvensie onderteken het, sal spesifiek in aanmerking neem die probleme wat in die 
gesig gestaar word deur vroue wat in landelike gemeenskappe bly sowel as die betekenisvolle rolle 
wat hierdie vroue speel in die ekonomiese oorlewing van hulle gesinne, insluitende hul werk in die 
nie-geldverdienende sektor van die ekonomie, en sal toepaslik matreëls neem om te verseker dat die 
voorsienings van die Konvensie betrekking het op vroue in landelike gebiede.

Artikel 15(1)-(2)
Lande wat die Konvensie onderteken het, sal vroue gelykheid met mans gee tenopsigte van die wet. 
Lande wat die Konvensie onderteken het, sal vroue in siviele aangeleenthede, ’n wetlike identiese 
kapasiteit gelykstaande aan mans gee, asook die geleentheid om hierdie kapasiteit te beoefen. In 
besonder sal hulle vroue gelyke regte gee om kontrakte te sluit en eiendom te administreer en sal 
hulle gelyk behandel in alle howe en verhore.

Artikel 16(1)
Lande wat die Konvensie onderteken het, sal toepaslike stappe doen om diskriminasie teenoor 
vroue te verwyder wat betrekking het op huwelike en gesinsverhoudings en in besonder sal verseker 
op die basis van gelykheid dat mans en vroue:
(a) dieselfde regte geniet om ’n huwelik te sluit;
(b) dieselfde regte geniet om ’n huweliksmaat te kies en ’n huwelik te sluit onder omstandighede 

van vrywillige en volle toestemming;
(c) dieselfde regte en verantwoordelikhede geniet gedurende die huwelik en die ontbinding daarvan;
(d) dieselfde regte en verantwoordelikhede geniet as ouers, sonder uitsondering van hul huweliksstatus 

in aangeleenthede wat betrekking het op hul kinders;
(e) dieselfde regte en verantwoordelikhede geniet betreffende voogdyskap en die aaneem van kinders...
(f) dieselfde persoonlike regte as man en vrou geniet, insluitende die reg om ’n familienaam en 

beroep te kies;
(g) dieselfde regte vir beide huweliksmaats bestaan ten opsigte van die eienaarskap, verkryging, bestuur, 

administrasie, genieting en wegdoen van eiendom, hetsy dit sonder koste of teen ’n prys plaasvind.

tWee soorte huWelike

Om die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone te verstaan, moet ’n mens bewus 
wees van die twee tipes huwelike wat in Namibië bestaan.

’n Siviele huwelik vind plaas as ’n man en ’n vrou in die huwelik verbind word deur ’n huweliks-
beampte. Alle magistrate is huweliksbeamptes. Die meeste pastore, priesters en ander kerkleiers 
is ook huweliksbeamptes. Enige persoon met ’n huweliksertifikaat het ’n siviele huwelik. Die Wet 
op siviele huwelike is dieselfde in die hele Namibië.

’n Tradisionele huwelik vind plaas as ’n man en vrou trou opgrond van die tradisies van hul 
gemeenskap, sonder ’n huweliksbeampte. Die wet op tradisionele huwelike verskil van gemeenskap 
tot gemeenskap. Tradisionele huwelike word nie geregistreer nie. Mense wat ’n huwelik sluit volgens 
tradisie, kry nie ’n huweliksertifikaat nie. (Wette om hierdie situasie te verander word tans oorweeg. 
In die toekoms kan daar dalk prosedures wees waar tradisionele huwelike geregistreer word.)
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Sommige gedeeltes van die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone is net van 
toepassing op siviele huwelike, terwyl ander gedeeltes daarvan van toepassing is op beide siviele 
en tradisionele huwelike.

Hierdie twee huweliksvorme word nie altyd streng uit mekaar gehou nie. ’n Paar kan sekere gebruike 
van hul gemeenskap nakom, soos byvoorbeeld die oorhandiging van geskenke of die bruidsprys. 
Hulle kan ook dalk verkies om sekere van die tradisionele seremonies volg. Maar hulle kan ook 
’n huwelik seremonie in ’n kerk of ’n magistraartshof volg. So ’n paar kan verskillende tipes wette en 
reëls in hul huwelik volg, afhangende van die situasie wat van toepassing is. Die Wet op die Gelyke 
Behandeling van Getroude Persone is van toepassing op hierdie “ineengevlegte huwelike”.

die proBleem

Namibië het die Romeins-Hollandse algemene reg van Suid-Afrika tydens onafhanklikwording 
geërf. Hierdie is wette wat deur die jare ontwikkel is en is gegrond op uitsprake van hofsake. 
Hierdie tipe wette is na Afrika gebring deur die Europese kolonialiste. Sekere aspekte van hierdie 
reg diskrimineer teenoor vroue in siviele huwelike.

Daar is ook sekere aspekte van Namibiese tradisionele reg wat diskriminerend is teenoor vroue 
in tradisionele huwelike. Tradisionele reg is reëls en regulasies wat ontwikkel is in verskillende 
gemeenskappe. Dit verander oor tyd om aan te pas by the veranderende lewensomstandighede 
van ’n spesifieke samelewing.

die Wet op die Gelyke BehandelinG van Getroude persone

Die Namibiese Grondwet respekteer beide algemene reg sowel as tradisionele reg. Maar enige 
gedeelte van enige wet wat in konflik is met die regte wat deur die Grondwet gewaarborg word, is 
nie geldig nie (Artikel 66). Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone bring baie 
van die aspekte van algemene reg en tradisionele reg inlyn met die Grondwet. Op die manier help 
die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone om die beloftes van die Grondwet in ’n 
werklikheid te verander.

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone is van toepassing op alle siviele 
huwelike, hetsy dit in die verlede plaasgevind het, tans, of in die toekoms gaan plaasvind.

Daar is een uitsondering. Die Romeins-Hollandse algemene reg wat Namibië tydens onafhanklikheid 
geërf het, sê dat die persoonlike- en eiendomsgevolge van ’n huwelik volg die reg van die land waar die 
man woonagtig was toe die huwelik plaasvind het. (Die land van woning is gewoontlik die land waar
’n persoon bly en beplan om 
te bly.) Hierdie reël is nie 
deur die Wet op die Gelyke 
Behandeling van Getroud 
Persone verander nie. Dit 
beteken dat ’n Namibiese 
vrou wat ’n buitelandse 
eggenoot trou, die 
huwlikswette van die man 
se land van oorsprong 
moet volg.

Ek hou nie van 

hierdie nuwe wet nie. 

Dit is tengunste van vroue 

en gekant te
en mans!

Dit is nie die regte manier 

om daarna te kyk nie. Die 

wet is vir gelykheid en teen 

diskriminasie!
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2.  siviele huWelike
Gedeeltes 1, 2 en 4 van die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone 
is slegs van toepassing op siviele huwelike.

Om die gedeeltes van die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone te verstaan 
en te weet wat van toepassing is op siviele huwelike, is dit nodig om te verstaan wat die 

regskonsep “huweliksmag” beteken. Dit is ook nodig om verskillende toepassings van eiendom wat 
van toepassing is op siviele huwelike te verstaan. Daar bestaan verskillende reëls wat die eiendom 
van beide die man en vrou beheer.

huWeliksmaG

“Huweliksmag” was ’n man se regtelike mag oor sy vrou en haar eiendom in ’n siviele huwelik. 
Hierdie mag het gekom van die Romeins-Hollandse algemene reg.

Huweliksmag het beteken dat ’n vrou soos ’n kind behandel is voor die oë van die reg. Dit beteken 
dat sy nie iets kon doen voordat sy die toestemming van haar man ontvang het nie. Sy kon nie 
’n saak na die hof toe neem nie. Sy kon nie eiendom koop of verkoop nie. Sy kon nie ’n kontrak 
onderteken nie. Sy kon nie ’n lening uit neem nie. Sy kon nie die direkteur van ’n maatskappy of 
die hoof van ’n trust wees nie. Maar ’n man kon al hierdie dinge doen sonder om die toestemming 
van sy vrou te vra.

Huweliksmag het ook beteken dat die man alle eiendom van die huwelik beheer het, hetsy dit 
eiendom was wat die paar gesamentlik besit of die afsonderlike eiendom van die man of vrou.

Voor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone bestaan het, was die enigste manier 
om van huweliksmag ontslae te raak, gewees om voor die huwelik gesluit sou word te besluit dat 
huweliksmag nie sou geld nie. Hierdie ooreenkoms wat bekend staan as ’n voorhuwelikse kontrak, 
benodig die hulp van ’n prokureur. Die meeste pare in Namibië sluit nie so ’n kontrak nie. Dit 
beteken dat huweliksmag van toepassing was op die meeste siviele huwelike in Namibië.

Binne Gemeenskap van Goedere

’n Huwelik in gemeenskap van goedere beteken dat alle besittings van die man en vrou tesame 
besit word in wat bekend staan as ’n “gemeenskaplike boedel”. Hulle besit elk die helfte van alles 
in the gemeenskaplike boedel.

Alles wat voor die huwelik aan die man behoort het en alles wat aan die vrou behoort het voor 
die huwelik, word deel van die gesamentlike boedel. Alles wat hulle koop gedurende die huwelik 
word ook deel van die gesamentlike boedel, maak nie saak wie daarvoor betaal het nie. Die geld 
en die eiendom in die gemeenskaplike boedel kan gebruik word om lenings of skuld te betaal, 
maak nie saak wie verantwoordelik daarvoor is nie. As die huwelik tot ’n einde kom, word die 
gemeenskaplike boedel gelyk tussen die man en vrou verdeel. Voor die Wet op die Gelyke 
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Behandeling van Getroude Persone bestaan het, het huweliksmag die man instaat gestel om die 
gemeenskaplike boedel te beheer. Selfs al het die helfte van alles in die gemeenskaplike boedel 
aan die vrou behoort, hoef die man nie vir 
haar toestemming gevra het wanneer hy 
iets gekoop of verkoop het nie. Maar die 
vrou kon nie iets koop of die meeste tipe 
eiendom verkoop sonder die toestemming 
van die man nie.

Die Wet op die Gelyke Behandeling van 
Getroude Persone, sê dat ’n man en vrou 
getroud in gemeenskap van eiendom 
moet ooreenstem om te verkoop, weg 
te gee of uit te leen vanuit belangrike 
gemeenskaplike bates – soos die huis, meubels of vee. Hulle moet ook ooreenkom voordat hulle 
’n lening aangaan wat verseker word deur ’n gemeenskaplike eiendom. Nie een van die twee het 
die reg om sodanige aksies onafhanklik te neem nie.

Buite Gemeenskap van Goedere

’n Huwelik wat gesluit is buite gemeenskap van goedere, beteken dat die man en die vrou elk hul 
eie besittings en skuld het.

Alles wat aan die man behoort het voor die huwelik, bly syne, en alles wat aan die vrou behoort het 
voor die huwelik, bly hare. Hulle behou elk hul eie verdienste. Alles wat die man koop gedurende 
die huwelik is syne en alles wat die vrou koop gedurende die huwelik is hare. Die man en vrou is 
afsonderlik afhanklik vir elk van hul eie lenings en skulde. Indien die huwelik tot ’n einde sou kom, 
behou die man en die vrou elk hul eie besittings.

Voor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone 
bestaan het, het huweliksmag die reg aan die man gegee om die 
vrou se aparte eiendom te beheer, sowel as sy eie eiendom, 
behalwe as die paar ’n ooreenkoms voor die huwelik 
aangegaan het, wat bepaal het dat die huweliksmag nie 
van toepassing in hulle huwelik sal wees nie.

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone 
sê dat ’n man en ’n vrou wat buite gemeenskap van goedere 
getroud is elk hul eie eiendom sal beheer. Hulle kan elk hul eie besittings koop en verkoop sonder 
die toestemming van die ander huweliksmaat. Hulle kan ook elk lenings uitneem op hul eie.

Watter stelsel van huWelikseiendom is van 
toepassinG?

Ou apartheid wette wat nog steeds van toepassing is in die jaar 2008, bepaal watter 
huwelikseiendom stelsel outomaties van toepassing is, indien ’n paar wat trou nie enige spesiale 
ooreenkoms sluit omtrent die wyse hoe hul eiendom bestuur sal word nie.

Gemeenskaplike 
Boedel

Hare Syne
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Alle siviele huwelike tussen nie-blankes noord van die ou “Polisie Sone” op of na 1 Augustus 
1950 is outomaties buite gemeenskap van goedere, behalwe as ’n ander ooreenkoms bereik is 
met ‘n huweliksbeampte voor die huwelik plaasgevind het.

Alle ander siviele huwelike is outomaties binne gemeenskap van goedere, behalwe as die paar ’n 
voorhuwelikse kontrak geteken het voor die troue plaasgevind het.

Soos hierbo genoem, bestaan daar ’n uitsondering. Die eiendom stelsel wat van toepassing is op ’n 
troue tussen ’n Namibiese vrou en ’n buitelandse eggenoot volg die huwelikswette van die man se 
land van afkoms. Die reëls omtrent huwelikseiendom vir hierdie troues kan verskillend wees.

die WeGdoen van huWeliksmaG

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone verklaar huweliksmag 
nietig. Huweliksmag is nie meer geldig in Namibië nie, ook nie in huwelike wat in die verlede 
plaasgevind het nie, of in huwelike wat in die toekoms gesluit gaan word nie.

Waarom het die koloniale 
wette verskillende 

reëls vir verskillende 
mense gemaak?

Troues tussen swart Namibiërs hierbo op 
of voor 1 Augustus 1950 was outomaties 

buite gemeenskap van goedere 
gewees. Troues tussen ander was 

outomaties binne gemeenskap 
van goedere gewees.

Hier onder was alle huwelike 
outomaties binne gemeenskap 

van goedere.

Die koloniale administrateurs het 
gedink dat hierdie reëls vroue 
wat in poligamiese huwelike is 

wat meer algemeen is in die 
noorde, sou beskerm. Die reëls 
was veronderstel om vroue in 

tradisionele huwelike te beskerm, 
indien hulle mans sou besluit om 
later ’n siviele troue te sluit met 
’n ander vrou. Dit is egter teen 
die grondwet om verskillende 

rasse uit te sonder. Die reëls oor 
huwelikseiedom stelsels sal 

heel moontl ik binnekort 
verander word.
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Omdat die beginsel van huweliksmag slegs toegepas was op siviele huwelike, is hierdie 
nietigverklaring slegs van toepassing op siviele huwelike. Ongelykhede tussen mans en vroue in 
tradisionele huwelike is afkomstig van verskillende bronne af.

Die nietigverklaring van huweliksmag beteken dat mans en vrouens van nou af gelyke mag sal 
hê ten opsigte van die volgende:

Die sluit van kontrakte z

Die stel van en verdediging van hofsake z

Die registrasie van grondgebied in hul eie naam z

Die administrasie van geld en eiendom van ’n oorlede persoon z

Die administrasie van geld en eiendom van iemand wat bankrot verklaar is z

Die direksie van ’n maatskappy z

Die aanbied van eiendom om iemand anders se skulde te waarborg. z

die aFskaFFinG van die Wetlike posisie van die man as 
hooF van die huishoudinG

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone sê dat die reg nie langer die 
man as die hoof van die huis beskou nie.

Voor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone bestaan het, was die geregtelike 
posisie gewees dat die man die finale sê gehad het in alle belangrike gesinsbesluite, soos byvoorbeeld 
waar die paar moet bly. As ’n man en vrou ’n dispuut sou gehad het, dan het die wet gesê dat die 
man outomaties die saak gewen het, aangesien hy wetlike as die “hoof van die huis” beskou is. 

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone, verklaar hierdie reël as ongeldig. 
Dit beteken dat die gesin nou vry is om te besluit onder hulself hoe hulle gesinsaangeleenthede 
sal hanteer, maar die wet sal nie outomaties die besluit van of die man of die vrou steun nie. As 
die gesin die man of die vrou as die hoof van die huishouding wil behandel, of besluite neem op 
grond van konsensus, dan word dit beskou as ’n private aangeleentheid, sonder dat die wet dit 
so voorskryf. Pare kan steeds hulself wend tot geloof, tradisie of ander waardes vir leiding ten 
opsigte van die gewensde rolle van mans en vroue.

Die wet vertel nie vir mense hoe om hul 
private lewens te leef nie. Mans en vroue wat 

getroud is, mag verskillende rolle hê in die huwelik, 
asook verskillende maniere van hoe besluitneming 

gedeel kan word ten opsigte van hul 
daaglikse lewe. Voor die oë van die 
wet het mans en vroue gelyke regte 
en magte en dit moet gerespekteer 
word, veral waar belangrike finasiële 

besluite geneem word.

In ons huishouding 
het my man die  

finale besluite oor 
sekere sake en ek 

het die finale sê  
oor ander sake. 
Laat die wet 

dit toe?
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nuWe reËls vir huWelike Binne Gemeenskap van 
Goedere

Dit is maklik om gelyke regte toe te pas in huwelike wat buite gemeenskap van goedere is. Mans en 
vroue sal in die toekoms volle mag hê om hul eie geld en eiendom te beheer, maar geen een sal die 
mag hê oor die geld en eiendom van die ander nie.

Maar, huwelike binne gemeenskap van goedere is in sommige maniere net soos ’n besigheidsvenootskap. 
Al die eiendom en skulde van ’n huwelik binne gemeenskap van goedere is deel van die gesamentlike 
boedel en elke huweliksmaat het ’n halwe aandeel in die boedel. Die ideale benadering vir die neem 
van belangrike besluite omtrent eiendom en skuld, is om dit saam te doen. Mans en vroue moet met 
mekaar onderhandel ten opsigte van alle noodsaaklike finansiële besluite.

Finansiële besluite wat gesamentlik geneem moet word

Oor die algemeen gee die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone, vir beide, mans 
en vroue, gelyke magte om gesamentlike bates te verkoop, skuld te maak en die paar se bates 
gesamentlik te administreer. ’n Man en ’n vrou wat binne gemeenskap van goedere getroud is, 
behoort die volgende gesamentlik te doen:

Die verkoop, leen of andersins sluit van ’n kontrak wat betrekking het op grond wat deel is  z

van ’n gesamentlike boedel
Die verkoop, of die weg gee, of die belofte gee van maatskappy aandele, versekeringspolisse  z

en ander beleggings wat deel is van ’n gesamentlike boedel
Die verkoop of belofte gee van enige juweliersware, munte, seëls, skilderye, vee of enige  z

eiendom wat gehou word as ’n belegging vir die toekoms
Die verkoop, belofte gee of lening gee van enige meubelstuk of ander eiendom wat in die  z

paar se gesamentlike huis gebruik word
Die aangaan van ’n huurkoop ooreenkoms of die huur ooreenkoms vir enige items soos  z

byvoorbeeld, meubels of ’n motor
Die aangaan van ’n kontrak vir die koop of verkoop van grond waar die koopprys in meer  z

as twee paaiemente betaal moet word, wat oor ’n periode van meer as ’n jaar of twee strek
Die maak van ’n geskrewe kontrak wat waarborg dat iemand anders se skuld af betaal sal  z

word indien hulle dit nie kan betaal nie
Die ontvangs van enige salaris, loon of ander inkomste as gevolg van die ander huweliksmaat  z

wat verband hou met daardie huweliksmaat se besigheid of betrekking
Die ontvangs van enige erfporsie, donasie, beurs of prys wat in ontvangs geneem is deur die  z

ander huweliksmaat
Die ontvangs van enige inkomste van die afsonderlike eiendom van die ander huweliksmaat  z

(byvoorbeeld, huur wat betaal word vir ’n stuk grond wat aan die ander huweliksmaat 
behoort, maar nie deel is van die gesamentlike boedel nie)
Die ontvangs van dividente of rente van ’n maatskappy se aandele of beleggings wat in die  z

naam is van die ander huweliksmaat se naam
Die ontvangs van inkomste van ’n versekeringspolis of annuïteit wat veronderstel is om na  z

die ander huweliksmaat te gaan
Die weggee van eiendom wat deel is van die gesamentlike boedel, indien die geskenk ’n effek  z

sal hê op die ander huweliksmaat se gesamentlike boedel (bedoelend dat klein geskenke soos 
verjaarsdag geskenke van ’n redelike waarde nie die toestemming van die huweliksmaat hoef 
te hê nie).
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Daar bestaan drie uitsonderings op die algemene reëls wat hierbo gelys word. Die toestemming 
van ’n huweliksmaat is nie nodig as die ander een die volgende wil doen nie:

Koop of handel van aandele op ’n geregistreerde aandelebeurs z

Handel met bank depositos of bougenootskap aandele in sy/haar naam z

Die uitvoer van enige van die gelyste transaksies wat deel is van sy/haar normale beroep of  z

besigheid.

toestemming van die ander eggenoot

Toestemming kan of mondelings of op skrif gegee word, ten opsigte van die dinge wat 
op die lys van besluite is wat gesamentlik geneem word. 
Maar toestemming ten opsigte van enige aksies wat betrekking het op aktes op grond of enige 
ander dokumente wat geregistreer moet word by ’n akte kantoor moet op skrif gedoen word.

Toestemming vir die meeste van die items op die lys kan gegee word binne ’n redelike 
tyd nadat die transaksie alreeds plaasgevind het.
Die enigste uitsondering is waar grond by betrokke is. Geskrewe toestemming moet verkry word 
vanaf die ander huweliksmaat voordat so ’n transaksie verrig kan word.

Ek wil ’n huurkontrak kry van die 
munisipaliteit vir hierdie stalletjie, 
sodat ek my mandjies aan die 
toeriste kan verkoop. Moet 
my man teken daar voor?

Nee, jy sal die kontrak 
teken, omdat dit 

jou besigheid is. Die 
besluit is geheel en

                    al joune.

Dink jy hierdie 
nuwe wet is 
regverdig?

Dit maak sin aan my. In huwelike waar 
eiendom gedeel word, is die man en vrou 

soos besigheids vennote. Twee mense 
wat ’n gelyke deel het in eiendom, behoort 

’n gelyke deel in die 
bestuur van daardie 

eiendom te hê.
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Wat as die een eggenoot optree sonder  
die ander se toestemming?

Wat gebeur as een van die gelyste transaksies plaasvind sonder die medewete van die ander 
huweliksmaat se toestemming?

As die derde party tot die transaksie (soos byvoorbeeld die bank of ’n persoon wat meubels koop van 
een van die huweliksmaats) nie bewus is dat daar geen toestemming van die ander huweliksmaat 
is nie, en nie redelik kon verwag het dat so ’n transaksie sonder die toestemming van die ander 
huweliksmaat andersins sou plaasvind nie, dan sal so ’n transaksie behandel word asof dit wel die 
toestemming van die ander huweliksmaat gehad het. Met ander woorde, die transaksie kan nie nietig 
verklaar word, behalwe as die derde party geweet het of agterdog gehad het dat geen toestemming 
van die ander huweliksmaat gegee is nie. Hierdie voorsiening is veronderstel om die regte van die 
onskuldige derde party te beskerm.

Maar as die huweliksmaat wat die transaksie gedoen het, met redelikheid geweet het dat die ander 
huweliksmaat nie sou toestemming nadat die transaksie verrig is, dan kan die ander huweliksmaat 
vra dat ’n aanpassing gedoen word in die gemeenskaplike boedel.

(1)  Die huweliksmaat wat benadeel is, kan vir ’n aanpassing (vergoeding) vra van die 
Hoërhof as die gemeenskaplike boedel verdeel word oop sodanige tyd as die huwelik 
tot ’n einde kom weens ’n egskeiding, of ’n dood van die ander huweliksmaat. 
Dit beteken dat in plaas van om die boedel in presies twee te deel, dat ’n gedeelte van die 
huweliksmaat wat verkeerd opgetree het, oorgedra sal word aan die ander huweliksmaat wat 
verontreg is in die proses. Indien die bate wat betrokke is die persoonlike eiendom van die 
persoon was wat verontreg is, dan sal die volle bedrag afgetrek word. ’n Bykomende bedrag kan 
afgetrek word en betaal word aan die huweliksmaat wat verontreg is as die bate wat tersprake is 
spesiale sentimentele waarde gehad het vir die verontregte huweliksmaat. 

Byvoorbeeld, gestel dat ’n man verkoop meubels wat aan die gesamentlike huishouding 
behoort vir N$5000 sonder die toestemming van sy vrou en gebruik die geld deur dit weg 
te dobbel. As die twee partye later sou skei, kan die vrou versoek dat N$2500 van haar 
man se gedeelte van die gemeenskaplike boedel aan haar betaal word, om te vergoed vir 
die aksies wat hy veroorsaak het.

Veronderstel hy verkoop die ring wat sy geërf het van haar ouma vir die bedrag van 
N$1000 en dobbel die geld weg. Wanneer die egpaar dan sou skei, kan sy versoek dat die 
volle bedrag van N$1000 verhaal moet word van sy helfte van die boedel, tesame met ’n 
verdere N$1000 vir die verlies aan sentimentele waarde.

(2) Die verontregte huweliksmaat kan na die Hoërhof gaan en versoek dat ’n vergoeding 
gemaak word terwyl die huwelik nog geldig is. Hierdie kan gebruik word as die huweliksmaat 
wat sonder toestemming opgetree het, eiendom besit wat nie deel is van die gesamentlike boedel 
nie. Indien hierdie die geval is kan die verlies aan die gesamentlike boedel opgemaak word uit 
die afsonderlike eiendom van die huweliksmaat wat verkeerd opgetree het.

Indien daar geen afsonderlike eiendom bestaan nie, kan die verlies van die persoon wat verontreg 
is, terugbetaal word uit die paar se gesamentlike eiendom en ’n aanpassing tot die gesamentlike 
boedel kan gemaak word as die huwelik tot ’n einde kom. 



12      Gids oor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone

Byvoorbeeld, partykeer trou ’n paar in gemeenskap van goedere, maar met ’n ooreenkoms 
dat sekere tipes eiendom soos erfstukke, afsonderlik van die gesamentlike boedel gehou 
sal word. Gestel dat die man ’n plaas besit wat volgens ooreenkoms uit die gesamentlike 
boedel gehou word. Versonderstel die man verkoop ’n huis wat aan beide party behoort, 
sonder die toestemming van die vrou, en verloor N$50 000 in die proses weens ’n swak 
besigheidsbesluit of handeling in die proses. Met ander woorde, die gesamentlike boedel 
is N$50 000 armer. Die vrou kan die Hoërhof vra om die man te beveel dat hy sy plaas 
verkoop en N$25 000 van die inkomste daarvan aan die vrou te skenk, om sodoende op 
te maak vir die verlies wat sy gely het weens die man se aksies.

Indien die man geen afsonderlike eiendom gehad het nie, kan die vrou die Hoërhof vra dat 
N$25 000 uit die gesamentlike bankrekening betaal word, om te vergoed vir die verlies wat 
sy gely het. As die gesamentlike boedel later verdeel sou word as gevolg van ’n egskeiding of 
dood, dan moet N$25 000 van die man se deel van die boedel afgetrek word.

Indien daar ’n hofsaak wou plaasvind, as gevolg van die gebrek aan toestemming, dan sal 
die hof aanneem dat die huweliksmaat wat nie toestemming gevra is nie, heel moontlik 
nie toestemming tot die transaksie wat plaasgevind het sou gegee het nie. Dit sal van die 
huweliksmaat wat alleen opgetree het in the transaksie afhang om die teendeel te bewys. 
Hierdie beginsel tel in die guns van die huweliksmaat wat nie geraadpleeg is nie.

Wat gebeur as die een huweliksmaat nie die ander huweliksmaat 
se toestemming kan kry nie? 

Die Hoërhof of Magistraat 
kan toestemming gee vir 
een huweliksmaat om ’n 
transaksie te doen sonder 
dat die ander huweliksmaat 
geraadpleeg word as (a) 
die hof bevind dat die ander 
huweliksmaat toestemming 
onredelik weerhou; of (b) daar 
’n ander goeie rede bestaan (soos 
byvoorbeeld dat ’n huweliksmaat wat 
nie in die hande gekry kan word nie, of 
as ’n huweliksmaat bewusteloos bly vir ’n lang tyd).

 Kan ek na die Magistraatshof
 gaan on hulp te kry as my man
  nie die reëls volg nie?

Nee, slegs die Hoërhof 
het die mag om te help.

Waar gaan ek die geld kry om 
na Windhoek toe te gaan? Die 

Parlement moet daardie deel 
van die wet verander!

Ek weet nie wat om te doen nie. Daar is 
’n verskriklike droogte in ons gebied en 

al ons beeste sal dood gaan as ons nie 
die vee kudde verminder nie. My man 
wil egter nie toelaat dat ons enige 

van ons beeste verkoop nie.

As hy onredelik 
optree, kan jy die 
hoërhof vra om jou 
toestemming te gee 
om die verkoop van 

die beeste op jou  
eie te doen.
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ander wetlike oplossings

Veronderstel dat die een huweliksmaat voordurend transaksies uitvoer sonder die 
nodige toestemming van die ander huweliksmaat, of hy/sy tree roekeloos op ten opsigte 
van die gesamentlike boedel. Die ander huweliksmaat kan dan na die Hoërhof gaan 
en versoek dat (a) ’n algemene opskorting van die onverantwoordelike huweliksmaat se mag om 
met die gesamentlike 
boedel te handel moet 
plaasvind, of (b) ’n bevel 
van die hof aanvra wat 
die onverantwoordelike 
huweliksmaat verhoed om 
betrokke te raak in spesifieke 
transaksies.

Wetlike prosedures

Huweliksmaats wat binne gemeenskap van goedere getroud is, het mekaar se 
toestemming nodig om ’n saak na die hof te bring of om dit te verdedig in die hof. 
Daar bestaan drie uitsonderings:

’n hofsaak wat betrekking het op slegs een huweliksmaat se afsonderlike eiendom z

’n hofsaak wat betrekking het op skade wat veroorsaak is as gevolg van besering aan een  z

huweliksmaat 
’n hofsaak wat betrekking het op die indiensneming of besigheid van een huweliksmaat z

In hierdie gevalle, kan een huweliksmaat na die hof gaan sonder die ander een se toestemming.

Hofsake wat betrekking het op die hele gemeenskaplike boedel, moet normaalweg beide 
huweliksmaats betrek. In die algemeen kan ’n krediteur wat poog om geld te kry uit ’n boedel as 
gevolg van swak skuld die volgende doen: (a) dagvaar beide huweliksmaats, of (b) dagvaar die 
huweliksmaat wat die skuld gemaak het. Maar as die skuld gemaak is ten opsigte van kos, klere 
of meubels, dan kan die krediteur (a) beide huweliksmaats gesamentlik dagvaar, of (b) enige een 
van die huweliksmaats individueel dagvaar. Die rede hiervoor is dat beide die huweliksmaats 
gewoonweg voordeel trek uit huishoudelike noodsaaklikhede en dat beide huweliksmaats ’n plig 
het om by te dra tot elkeen se basiese ondersteuning. 

My vrou dobbel al ons geld 
weg by die dobbelhuis.

Sy tree roekeloos op met 
die bates wat aan beide 
van julle behoort. Jy kan 
hulp kry by die Hoërhof.

Hierdie paar het geen betalings 
gemaak vir die afgeloope maande 
nie. Ek wil die meubels terug neem,

   maar die 
   man het die  
  huurkontrak
 ondergeteken, 
   en nou het 
   hy spoorloos 
     verdwyn.

As jy probeer om skuld ten opsigte van
huishoudelike noodsaaklikhede te 

verhaal, dan kan jy optree teenoor 
enige van die huweliksmaats. Andersins 

is dit te maklik vir getroude pare om 
derde partye soos ons te kul.

Dit is regverdig vir 
besig hede, maar dit is 

nie altyd regverdig 
vir beide van die 

huweliksmaats nie!
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praktiese voorbeelde

Die reëls om die Wet is duideliker as ons sommige van die praktiese voorbeele in ag neem.

Kan ’n huweliksmaat ’n huis  z koop sonder die toestemming van 
die ander huweliksmaat?
Ja, solank as geen algemene huishoudelike eiendom, beleggingseiendom 
of ander grond wat deel is van die gemeenskaplike boedel as sekuriteit vir 
die lening gebruik word om die huis te koop nie. Toestemming word ook 
benodig as die huis wat gekoop gaan word in meer as twee paaiemente 
plaasvind, en oor ’n tydperk van ten minste een jaar strek. MAAR as 
die grond deel vorm van die gemeenskaplike boedel, dan moet 
dit geregistreer word in die name van beide huweliksmaats. Die 
vereistes van registrasie in die naam van beide huweliksmaats, word nie 
spesifiek genoem in die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude 
Persone nie. Dit word egter vereis in die Wysigingswet op Registrasies 
van Aktes, Nr. 2 van 1996 en die Wet op Registrasie van Aktes in 
Rehoboth, Nr. 8 van 1996.

Kan ’n huweliksmaat ’n huis verkoop sonder die toestemming  z

van die ander huweliksmaat?
Nee, die toestemming van beide huweliksmaats word benodig. Dit sal moeilik 
wees vir een huweliksmaat om grond te verkoop sonder die voldoende skriftelike 
toestemming wat vroegtydig gegee moet word vir enige verkoop van grond 
wat deel is van die paar se gesamentlike eiendom.

Wat as die grond akte geregistreer was voordat die Wet  z

op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone inwerking 
getree het?
Selfs al is die grond geregistreer in die naam van slegs een 
huweliksmaat, is dit onwaarskynlik dat hierdie huweliksmaat die 
grond sal kan verkoop sonder die toestemming van die ander 
huweliksmaat. Die rede hiervoor is dat alle grond transaksies met 
versigtigheid ondersoek word. ’n Huweliksmaat wat bekommerd 
is dat die ander huweliksmaat die grond op ’n oneerlike manier 
sal verkoop, sonder die nodige toestemming, kan sy of haar 
naam toevoeg tot die akte. Hierdie kan direk gedoen word 
deur die huweliksmaat as die aktes geregistreer is in Rehoboth. 
Alle grond aktes in die ander dele van die land is geregistreer in 
Windhoek en kan slegs verander word met behulp van ’n regspraktisyn. 

Wat gebeur as die een huweliksmaat die ander huweliksmaat kwaadwillig dreig  z

om die huis se meubels te verkoop of weg te gee, ten spyte van die laasgenoemde 
huweliksmaat se teenstand daarteen?
Om ’n voorbeeld te gebruik, veronderstel dat dit die man is wat die dreigement maak. (1) As 
die vrou die potensiële kooper ken kan sy die kooper daarvan inlig dat sy nie toestemming 
aan haar man gegee het dat die huis verkoop mag word nie.(2) Die vrou kan na die Hoërhof 
gaan om sodoende ’n bevel teen haar man te kry wat haar man se mag sal ontneem om 

AKTE
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alleen namens die paar se gesamentlike eiendom op te tree, of sy kan ’n bevel kry wat hom 
spesifiek verbied om enigsins iets met die meubels te doen – sy sal heel moontlik vir hierdie 
doeleindes die hulp van ’n regspraktisyn nodig hê. (3) Die vrou kan ’n waardasie maak van 
die meubels en wat daarmee gebeur het en dan vra dat ’n Hoërhof aanpassing gemaak 
word in die gesamentlike boedel. Sy kan dit doen sodra sy uitgevind het van die transaksie, 
of later as die huwelik tot ’n einde kom as gevolg van ’n egskeiding of sterfte – hierdie 
oplossing is slegs beskikbaar as die gesamentlike boedel ’n verlies gely 
het. Byvoorbeeld, as die geld van die verkoop van die meubels gebruik 
word om nuwe meubels van ’n soortgelyke aard te koop, dan is geen 
finansiële verlies gely nie. Maar as die meubels byvoorbeeld weg gegee 
is aan die man se nuwe meisie, dan het daar ’n verlies plaasgevind.

Wat kan die een huweliksmaat doen as die ander  z

huweliksmaat beplan om ’n huurkoop kontrak te sluit 
om meubels of ’n motor te koop sonder die eersgenome 
se toestemming?
Om ’n voorbeeld te gebuik, veronderstel dat dit die vrou is wat beplan 
om die kontrak te sluit. Die maklikste aksie wat geneem kan word 
is om, as die handelaar aan die man bekend is, sodanige persoon 
daarvan in te lig dat hy nie toestemming gegee het aan sy vrou 
om die kontrak te sluit nie. Die ander oplossing wat hierbo beskryf 
is kan ook gebuik word om die man se saak te beredder. 

Wat as die een huweliksmaat ’n gedeelte van die  z

gesamentlike eiendom wegneem of met opset vernietig? 
Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone lewer geen 
komentaar oor hierdie punt nie, maar die huweliksmat wat veronreg is 
het toegang tot ’n aantal regsoplossings. Die persoon wat gesamentlike 
eiendom verwyder of beskadig, kan aangekla word van diefstal of 
die doelbewuste beskadiging van eiendom. Die huweliksmaat se 
betrokkenheid in die gesamentlike eiendom sal nie as beskerming 
dien teen die kriminele aanklag nie. Daar kan ook ander oplossings 
wees vir die verontregte huweliksmaat, afhangende van die spesifieke 
omstandighede van die saak. In die geval is dit beter om die moontlikhede 
met ’n regspraktisyn te bespreek. 

Hoe beïnvloed die Wet op die Gelyke Behandeling van  z

Getroude Persone die skei reëls?
As ’n paar getroud is in gemeenskap van goedere, dan word die 
gemeenskaplike boedel gewoonlik gedeel in die helfte as hulle skei. 
Waar die een huweliksmaat toesig kry oor die kinders, kan dit gebeur 
dat die ander onderhoud moet betaal vir die kinders. Die persoon 
kan dalk ook verplig word om onderhoud vir die ander een te 
betaal, afhangende van die twee se finansiële toestand. Die Wet op 
die Gelyke Behandeling van Getroude Persone sal nie ’n rol speel 
ten opsigte van die verantwoordelikheid om onderhoud te betaal 
nie, maar dit kan betrekking hê op die gemeenskaplike boedel. Indien een huweliksmaat ’n 
kontrak gesluit het sonder die ander huweliksmaat se medewete, en sodanige transkaksie 
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loop uit tot ’n verlies, dan kan hierdie verlies met die verdeling van die gemeenskaplike boedel 
in aanmerking geneem word. In plaas van om die gemeenskaplike boedel in die helfte te 
verdeel, word dit aangepas ten gunste van die persoon wat verontreg is deur die ander persoon 
wat sonder toestemming opgetree het.

Hoe beïnvloed die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone die reëls  z

ten opsigte van oorerwing?
As ’n paar getroud is binne gemeenskap van goedere, dan word die gemeenskaplike boedel 
in die helfte gedeel as een van die twee sou sterf. As die afgestorwe persoon ’n testament 
agtergelaat het, dan sal die eiendom van die gestorwe persoon gegee word aan die persone 
wat genoem is in die testament. As daar geen testament gelaat word nie, sal die oorledene se 
helfte van die boedel verdeel word tussen die oorlewende huweliksmaat en kinders volgens die 
statutêre reëls wat betrekking het op erflatings. As die oorledene huweliksmaat ’n transaksie 
aangegaan het wat gesamentlike toestemming vereis het, sonder die ander huweliksmaat se 
toestemming, en die transaksie verooksaak ’n verlies aan die gesamentlike boedel, dan kan 
hierdie verlies tydens die verdeling van die boedel inaggeneem word. In plaas van om die 
gesamentlike boedel in die helfte te deel, kan daar van die oorledene se deel geneem word 
en aan die oorlewende huweliksmaat gegee word, om sodoende te vergoed vir die verlies 
wat gelys is. Hierdie aanpassing sal gemaak word voordat die oorledene se gedeelte van die 
gesamentlike boedel verdeel word onder die erfgenames. 

nuWe reËls vir huWelike Buite Gemeenskap 
van Goedere

Huweliksmaats het ’n gemeenskaplike plig om mekaar te ondersteun en te onderhou. Hierdie is 
gewoonlik nie moeilik as die huwelik binne gemeenskap van goedere is, waar die bates gedeel word 
nie. As die huwelik egter buite gemeenskap van goedere is, dan is enige van die huweliksmaats 
verantwoordelik om sekere huishoudelike benodigdhede uit sy/haar afsonderlike eiendom te betaal.

Onder die ou wet het vroue die reg gehad om rekeninge aan te gaan vir huishoudelike 
noodsaaklikhede (soos huur of inkopies), waarvoor hul mans dan die verantwoording moes neem 
om dit te betaal. Onder die nuwe wet kan enige huweliksmaat skuld aangaan vir huishoudelike 
noodsaaklikhede waarvoor die ander huweliksmaat dan verantwoordelik voor is om te betaal. 
Die persoon aan wie geld geskuld word, kan enige een van die huweliksmaats of beide, 
dagvaar om sodoende geld terug te kry.

Die koste van huishoudelike noodsaaklikhede 
is veronderstel om gedeel te word tussen die 

huweliksmaats volgens hulle afsonderlike 
vermoë. As een huweliksmaat meer as sy 

of haar regverdige deel bydra, dan kan die 
huweliksmaat ’n hofaksie loods teenoor die 

ander huweliksmaat om sodoende die verskil in 
uitgawes terug te kry. Daardie huweliksmaat kan 
ook vra dat ’n aanpassing gemaak word ten tye as 
die huwelik tot ’n end kom.
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3.  siviele huwelike en 
tradisionele huwelike
Die derde gedeelte van die Wet is van toepassing op beide siviele huwelike en 
tradisionele huwelike.

domisiliË

Domisilië is ’n regskonsep. Howe kyk na hierdie konsep om te besluit watter land se wette 
toegepas moet word ten opsigte van burgers van verskillende lande of mense wat tyd in ’n ander 
land as hul eie gespandeer het.  

Die reëls omtrent domislië is nie belangrik vir die meeste troues in Namibië nie. As 
beide man en vrou Namibiese burgers is wat in Namibië leef, dan is dit logies dat Namibiese wette 
vir hulle geld. Vrae omtrent domisilië is belangrik slegs in ongewone gevalle waar huwelike burgers van 
verskillende lande betrek. Domislië het byvoorbeeld betrekking op ’n situasie as een huweliksmaat wil 
skei, omdat die ander huweliksmaat die huis verlaat en in ’n ander land gaan bly het.

Volwassenes wat nie getroud is nie, het die domisilië van die plek waar hulle gewoonlik bly. 
Voordat die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone inwerking gestel is, het vroue 
die domisilië van hul mans gehad, al het hulle nie in dieselfde land as hul mans gebly nie. Dieselfde 
beginsel het gegeld vir kinders wat uit ’n siviele huwelik gebore is. Onder tradisionele huwelike 
word die domisilië van die vrou en kinders bepaal deur die gebruike van die gemeenskap. Dit 
beteken dat die reëls omtrent domisilië verskillend is in verskillende gemeenskappe.

Daardie is ons 
nuwe domisilië.

Dit is NIE wat domisil ië 
beteken NIE! Daardie 

is slegs julle huis. 
NAMIBIË is julle domisil ië.
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OU WET: Versonderstel dat ’n vrou se man wat getroud is binne ’n siviele huwelik haar en haar 
kinders agterlaat en permanent gaan woon in Swede. Dit beteken dat Sweedse wetgewing 
kon van toepassing gewees het op sekere aspekte van die huwelik asook op die kinders van 
die huwelik.

Die wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone gee ’n onafhanklike domisilië aan alle 
persone, insluitende volwassenes en kinders. In terme van die Wet, is elkeen se domisilië die plek 
waar hy/sy normaalweg woon. Geen persoon se domisilië word bepaal deur die domisilië van 
die man of vrou, moeder or vader nie.

Onder die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone, is die domisilië van ’n kind die 
plek waar hy/sy die sterkste bande mee het. As die kind by albei ouers bly, of net by een, dan sal 
die hof aanneem dat dit die domisilië is van die kind, behalwe as daar bewys word dat die kind ’n 
verskillende domisilië het. As die kind meer tyd in een plek spandeer, dan sal die hof al die feite 
in aanmerking moet neem en besluit watter plek as die kind se domisilië behandel moet word.

Geen ouer het die reg om te besluit wat die kind se domisilië is nie, alhoewel die ouer wat 
voogdyskap het, gewoonlik die reg het om te besluit waar die kind sal leef as die ouers geskei is. 
Die domisilië van ’n kind bly egter ’n kwessie wat deur die hof besluit moet word.

DIE NUWE WET: Veronderstel dat ’n kind bly met sy of haar grootouers in Namibië. Die 
kinders se ouers verlaat Namibië en gaan woon permanent in Botswana. Onder die ou wet 
sou die kind se domisilië Botswana wees al het die kind nooit ’n voet in Botswana gesit nie. 
Maar onder die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone, sal die domisilië 
Namibië wees en Namibiese wetgewing sal van toepassing wees op die kind.

Teenstrydig met die gerus, spoor die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude 
Persone nie mans en vroue aan om apart van mekaar te leef nie. Dit sê slegs dat mans 
en vroue dieselfde hanteer moet word as daar ongewone situasie bestaan waar mans en vrou 
in verskillende lande bly, of waar die een huweliksmaat die huwelik verlaat het en na ’n ander 
land toe gegaan het. Die veranderinge wat die reëls van domisilië betref sal nie enige van die 
huweliksmaats se regte tot Namibiese burgerskap of in Namibië te leef in gedrang bring nie.

vooGdyskap oor kinders

Voogdyskap is die mag om belangrike wetlike besluite namens ’n kind te neem. 
Byvoorbeeld, voogdyskap sluit in die mag om ’n kontrak te sluit of ’n saak na die hof te bring 
namens ’n kind.

Daar bestaan drie moontlikhede ten opsigte van voogdyskap: (1) Enkel voogdyskap beteken dat 
slegs een persoon voogdyskap het oor ’n kind. (2) Gesamentlike voogdyskap beteken dat beide die 
moeder en vader voogdyskap het, maar hulle moet saam optree. Hulle moet mekaar raadpleeg 
oor besluite. (3) Gelyke voogdyskap beteken dat die moeder en vader beide voogdyskap het, 
maar hulle kan onafhanklik van mekaar optree. Hulle kan mekaar raadpleeg, maar die wet 
verplig hulle nie om dit te doen nie. 

Voordat die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone bestaan het, was die vader 
die enkel voog van kinders wat gebore was uit ’n siviele troue. Hy het gewoonlik die voog gebly 
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van die kinders, al was hy geskei en het die moeder onderhoud van die kinders gekry. Onder 
tradisionele huwelike hang voogdyskap af van die gewoontes van die gemeenskap.

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone gee gelyke voogdyskap aan 
moeders en vaders in beide siviele en tradisionele huwelike. Dit beteken dat moeders 
en vaders gelyke magte het om regsbesluite namens hul kinders onafhangklik te doen, alhoewel 
dit heel waarskynlik is dat die meeste ouers mekaar sal inlig oor besluite wat hulle doen.

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone, bevat sekere uitsonderings ten 
opsigte van die reël van gelyke voogdysakp. Sommige besluite omtrent kinders word as 
so belangrik beskou dat dit die toestemming van beide man en vrou nodig het:

Toestemming gee aan die kind om te trou z

Die kind beskikbaar stel vir aanneming z

Die wegneem van ’n kind uit Namibië z

Die aansoek doen om ’n kind se naam op enige een van die ouers se paspoort te sit z

Die verkoop van grond wat behoort aan ’n minderjarige kind of die aksie neem van enige  z

besluit wat die kind se reg tot die grond kan affekteer
 
Die Hoërhof kan ’n bevel gee wat een huweliksmaat die toestemming gee om op te tree volgens 
die bogenoemde gelyste sake sonder die toestemming van die ander huweliksmaat, as daar 
goeie rede daarvoor bestaan. Andersins moet die man en vrou beide toestemming gee tot hierdie 
aangeleenthede. Dit is belangrik om te onthou dat voogdyskap nie dieselfde beteken as toesig 
nie. Byvoorbeeld, as die ouers skei, sal beide voortgaan om gelyke voogdyskap te hê (behalwe 
as die hof ’n bevel uitreik wat een van die ouers enkel voogdyskap gee). 

Die ouer met die voogdyskap oor die kind sal die alleenreg hê (behalwe as die hof ’n bevel uitreik 
wat een van die ouers enkel voogdyskap gee) om dag tot dag besluite te neem, soos waar die 
kind sal bly, watter skool, of watter kerk die kind sal bywoon. Die voogdyskap magte sal net van 
toepassing wees op regsaangeleenthede, soos byvoorbeeld die ondertekening van ’n kontrak 
namens die kind of die administrasie van eiendom wat aan die kind behoort. Beide ouers sal 
voortgaan om gelyke en onafhanklike mag te hê ten opsigte van hierdie soort van besluite.

    Die skool sê dat hierdie 
  brief geteken moet word deur
 die kind se voog. Maar ek weet
     nie hoe om met my man in
      kontak te kom nie. Hy is 
    nie nou by die huis nie, 
       want hy werk op 
       ’n vissersboot.

Jy en jou man het gelyke 
voogdyskap oor die kinders 
wat uit julle huwelik gebore 

is. Jy kan self die brief 
onderteken.
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DIE TOEPASSING VAN DIE GEDEELTE VAN GELYKE VOOGDYSKAP 
TEN OPSIGTE VAN TRADISIONELE HUWELIKE

Gedeelte 14 van die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone ten opsigte 
van gesamentlike voogdyskap kan moeilik wees om van toepassing gemaak te word op 
tradisionele huwelike. Gedeelte 14 sê dat die “ vader en die moeder gelyke voogdyskap 
sal hê” ten opsigte van ’n minderjarige kind uit ’n huwelik. Dit sê ook dat “ten opsigte 
van die regte, magte en verpligtinge”, hierdie gelyke voogdyskap, gelyk sal wees ten 
opsigte van die voogdyskap wat elke voog gehad het onder gemene reg voordat die Wet 
op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone in werking getree het.

Gedeelte 16 van die Wet sê dat sekere gedeeltes van die Wet is nie van toepassing 
op tradisionele huwelike nie. Die gedeelte ten opsigte van gesamentlike voogdyskap 
word nie in hierdie gedeelte gelys nie, wat blyk te wees dat dit versonderstel is om van 
toepassing te wees op tradisionele huwelike.

Wat hierdie gedeelte verwarrend maak is die feit dat “gemene reg” ten opsigte van 
voogdyskap met betrekking op voogdyskap regte, magte en verpligtinge dieselfde is 
as die van vaders in siviele huwelike van die verlede. Nogtans is hierdie nie presies 
dieselfde magte, regte en verpligtinge wat vaders en moeders of ander naasbestaandes 
gehad het in die verlede ten opsigte van tradisionele huwelike nie. Die toepassing van 
die voorsiening van gelyke voogdyskap op tradisionele huwelike kan ’n nuwe klem lê op 
die benadering ten opsigte van voogdyskap in sekere gemeenskappe, in plaas van net 
om die regte van vaders en moeders gelyk te maak.

Daar bestaan tans nog geen hofsake wat hierdie gedeelte van die Wet op die Gelyke 
Behandeling van Getroude Persone geïnterpreteer het om sodoende verdere leiding 
te gee ten opsigte van reëls oor gelyke voogdyskap met betrekking op tradisionele 
huwelike nie.

ouderdom Wanneer huWelike maG plaasvind en 
toestemminG GeGee aan ’n minderJariGe om in die 
huWelik verBind te Word

siviele huwelike

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone plaas die ouderdom waarop 
seuns en meisies ’n siviele huwelik mag aangaan, sonder die staat se toestemming 
op die ouderdom van 18. Onder die ou wet kon seuns op die ouderdom van 18 en meisies op 
die ouderdom van 15 ’n siviele huwelik aangaan. Jonger seuns en meisies moes die toestemming 
van die regering kry om ’n siviele huwelik aan te gaan. Onder die nuwe wet, kan beide seuns en 
meisies ’n siviele troue aangaan op die ouderdom 18. Jonger kinders het die toestemming nodig 
van die regering. 
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Alle kinders onder die ouderdom van 21 het nog steeds die toestemming nodig van ouers om 
’n siviele huwelik te sluit. Onder die nuwe wet moet toestemming ten opsigte van die sluit van ’n 
siviele huwelik vir kinders onder die ouderdom van 21, deur beide die moeder en vader gegee 
word. 
 
tradisionele huwelike

Die wet plaas geen minimum ouderdom op die sluit van tradisionele huwelike vir seuns en meisies 
nie. Hierdie hang af van die gebruike van die gemeenskap.

Die Wet sê dat minderjariges (kinders onder die ouderdom van 21) die toestemming van beide hul 
moeder en vader nodig het om ’n “huwelikskontrak te sluit”. Geduurende 2008 was die ouderdom 
van minderjariges bepaal op 21, maar dit mag dalk in die toekoms verander. Beteken dit dat 
kinders onder die ouderdom van 21 die toestemming van beide ouers moet hê om ’n tradisionele 
huwelik te sluit? Die antwoord is nie duidelik nie, want die Wet op die Gelyke Behandeling van 
Getroude Persone definieer nie die terme “huwelik” of die “sluiting van ’n huwelikskontrak” nie. 
In die gedeelte onder bespreking kom dit voor asof dit van toepassing is op ouers wat getroud is 
onder beide siviele en tradisionele reg, maar is die reël van toepassing op kinders wat huwelike 
sluit onder beide siviele en tradisionele regsvorme? Die antwoord hierop hang af of die frase 
“die sluiting van ’n huwelikskontrak” van toepassing gemaak kan word op tradisionele huwelike. 
Hierdie vraag kan nie vir seker opgelos word alvorens die Parlement hierdie gedeelte duideliker 
omskryf, of voordat ’n hof sodanige saak aanhoor en interpreteer nie.

opsomming 

Die huidige stand van sake (2008) kan soos volg opgesom word: 

(1) As ’n kind onder die ouderdom van 21 is en ’n SIVIELE huwelik wil sluit, dan het daardie 
kind die toestemming van beide die vader and die moeder nodig. Dit blyk nie noodsaaklik te 
wees watter tiepe huwelik die moeder en vader het nie, die toestemming van beide word 
steeds benodig, behalwe as ’n hof toestemming gee dat so ’n huwelik sonder hul toestemming 
mag plaasvind. ’n Hof sal heel moontlik toelaat dat ’n huwelik mag plaasvind in ’n geval waar 
een of beide ouers onredelik is om toestemming te gee, of weier om dit te laat plaasvind, of 
waar beide ouers nie opgespoor kan word om toestemming te gee nie.

   Waarom plaas die Wet op die 
Gelyke Behandeling van Getroude  
 Persone ’n minimum ouderdom vir
  die sluit van ’n siviele huwelik,
  maar nie vir
  tradisionele
  huwelike nie?

   Daar was reeds ’n wet in werking 
    wat verskillende ouderdomme 
bepaal vir wanneer meisies en seuns
  ’n siviele huwelik mag sluit. Hierdie
    was ooglopend diskriminerend.
 Maar ten opsigte van tradisionele

huwelike was dit nie so heel duidelik
   dat diskriminasie bestaan nie.
 Hierdie kwessie word dus gelos 

vir ’n volgende keer wanneer dit weer
              van naderby ondersoek sal word.
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(2) As ’n kind onder die ouderdom van 21 is en ‘n TRADISIONELE huwelik wil sluit, dan is dit 
nie geheel en al duidelik of die toestemming van beide ouers nodig is as dit nie die gebruik 
van die gemeenskap is nie. Die veiligste is om die toestemming van beide ouers te vra, 
aangesien die wet geïnterpreteer kan word dat dit die vereiste is.

oorBlyWende onGelykhede in tradisionele 
huWelike

Daar bestaan nog steeds ongelykhede in tradisionele huwelike. Toe die Wet op die Gelyke 
Behandeling van Getroude Persone in aanmerking geneem is, het die regering gevoel dat 
meer navorsing nodig is ten opsigte van tradisionele huwelike om sodoende die beginsels van 
ongelykhede te verstaan en te verklaar. In 2008, is daar nog aangeleenthede soos erwing en 
die regte van mans en vroue wat eiendom betref, binne tradisionele huwelike wat in lyn gebring 
moet word met die Namibiese Grondwet.

Die pogings om mans en vroue gelyk onder die 
tradisionele reg te maak is nog nie klaar nie.
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4.  debatte wat Gevoer 
word oor die Wet op 
die Gelyke Behandeling 
van Getroude persone

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone was vuurig bespreek in beide die 
Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad. Hieronder volg ’n paar aanhalings afkomstig 

van die bespreking. Die verskillende opmerkings kan verdere denke en debatvoering stimuleer 
omtrent die wette van jou familie en jou gemeenskap.

Toe God die heelal geskape het, het Hy eerste ’n man geskape voordat hy ’n vrou geskape  z

het. Ek haal aan uit Genesis 2:24: Vir Adam was daar geen geskikte helper gevind nie. God 
het die man in ’n diepe slaap laat val en een van sy ribbebene gevat en die wond met vlees 
gevul. Toe het God die rib van die man gevat en ’n vrou geskape en hy het toe vir haar na 
die man gebring. Die man het toe gesê, “hierdie been afkomstig van my bene, en die vlees 
van my vlees, sy sal vrou genoem word omdat sy afkomstig is van ’n man af”. Die tweede 
aanhaling kom van dieselfde hoofstuk, vers 16: En aan die vrou het hy gesê: “Ek sal die pyn 
wat jy ervaar tydens geboorte laat toeneem. Jy sal jou man begeer en hy sal jou beheer.”

 
Daar bestaan twee skeppingstories in Genisis. Mans as hulle uit die Bybel aanhaal ignoreer  z

die eerste skeppingstorie om duidelike redes. Hierdie storie gee definitief huweliks, sosiale, 
ekonomiese en politieke mag aan beide mans en vroue. Ek haal aan uit Genisis 1:26-27: Toe 
het God gesê, “En nou sal ons mense skep. Hulle sal soos ons wees. Hulle sal mag hê oor 
die visse, die voëls en alle diere, mak, wild, groot en klein”. So het God die mens gemaak, 
na die ewebeeld van Homself. Hy het toe mans en vroue geskep.

Die man is die ewebeeld van God en ons bid vir Ons Vader in die Hemel en nie vir Ons  z

Moeder in die Hemel nie. Dit beteken dat mans sterker is as vroue.

Die Bybel ondersteun in geen sin diskriminasie en onderdrukking van mense deur mense nie. z

Daar is ’n skeppingstorie afkomstig vanuit Namibië wat ek as kind gehoor het...Toe God die  z

Omumborombonga boom oop gemaak het, was die eerste persoon was daaruit gekom het, ’n 
vrou gewees. Dit was nie ’n man gewees nie, maar ’n vrou. Dit beteken dat volgens die Herero 
storie, dat die vrou eerste geskep was. Dit beteken dat sy eerste die son sien opkom het, eerste 
die vrugte van die veld geëet het, en eerste die melk van ’n koei gedrink het en toe die man 
uitgenooi het om uit die boom te kom. Sy het die man uitgenooi en hom rondgewys hoe mooi 
die omgewing was, sy het hom melk en vrugte aangebied en sy was beslis in beheer volgens 
die Herero verhaal. 
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Dit is hoog tyd dat mans vroue as mense wat gelyk is met hulle, begin beskou. z

Selfs in ‘n spel kaarte is die koning meer werd as die koningin. z

Hierdie wet sal nooit mans in vroue verander nie, ook nie die omgekeerde nie, maar dit is  z

nie waaroor die wet gaan nie.

Volke bestaan uit mans en vroue. Dit is dus logies dat as besluite geneem word, dat mans  z

en vroue gelyk daarby betrokke sal wees... ’n mens kan nie veel doen as die helfte van jou 
liggaam gestrem is nie.

’n Voorbeeld van mans leierskappe is die van Noag, Abraham, Jakob en Lot en selfs onder  z

diere.

Ek is seker dat die leierskap van die man in die gesin natuurlik is, net soos dit natuurlik is vir  z

die vrou om geboorte te skenk aan ’n kind.

Ek beplan om eendag te trou, maar ek wil nie hê my vrou moet as ’n minderjarige behandel  z

word nie, maar as ’n volwassene wat haar eie besluite kan maak, iemand wat kan saam stem 
asook verskil.

Die diskriminasie en onderdrukking van vroue is ’n kanker in die vless van die mensdom.  z

Mans is deel van die mensdom, en daarom affekteer dit almal van ons, mans sowel as 
vroue.

’n Mens kry een Eerste Minister en een President, so kry ’n mens ook net een hoof van die  z

gesin.

Hierdie wet poog om ’n klimaat te skep van gelykheid en gelyke vennootskap.... z

Ek dink die leierskap van die familie moet besluit word deur elke huwelikspaartjie. z

As ons nie hierdie wetsvoorstel met omsigtigheid behandel nie, kan ons dalk eendag vind  z

dat mans se werk is om te kook en te was.

Tradisie, kultuur, beskaafdheid en geloof dikteer dat daar ’n senior bestuurder is in ’n goed  z

funksionerende gesin.

Soms klou mense vas aan ou idees, al is dit so dat in werklikheid hul lewenstyl verander het.  z

Sommige mense roep die hulp in van tradisionele reg as dit hulle pas, deeglik bewus daarvan 
dat sulke wette buigsaam is, ongeskrewe is, en gemanipuleer kan word deur diegene wat 
die mag en beheer het...ek is bevrees dat kultuur en geloof te maklik gebruik kan word as 
instrumente deur diegene wat vroue aan alle vorms van ongelykheid wil blootstel...

Ek voel sterk dat die man die hoof van die gesin moet bly. Dit is natuurlik en ons kan nie  z

baklei teen die natuur of dit verander nie.

Die familie wat in hierdie wetsvoorstel uitgestip word is een wat gebaseer word op vennootskap,  z

wedersydse respek en gee oorweging aan die waarde van menswees vir almal...
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In baie van die swart gemeenskappe van Namibië, indien nie in die hele Afrika, moet mans  z

lobola betaal in verskillende vorme aan die familie van sy vrou. Hoekom doen vroue nie 
dieselfde as hulle gelyk is nie?

Met verwysing na die tradisionele argument dat die man volgens kultuur die hoof van die  z

huishouding is, is my vraag, “Volgens watter kultuur?”

As jy luister na die lede van ons gemeenskap, dan sal jy agterkom dat die wetsvoorstel  z

meestal ondersteun word deur enkel vroue, deur vroue wat probeleme het met hulle gesinne, 
asook diegene wat weet dat hulle nie gaan trou nie.

Die sosiale en geloofsnormes is beslis verskillend van die regsstatus. Ek sou argumenteer dat  z

die hoof van die gesin ’n interne aangeleentheid moet wees.

Totdat huwelike voorgestel word as ’n kontrak met regte en verpligtinge en gemeenskaplike  z

sorg en liefde, sal ons aanhou om vroue en meisies te begrawe wat vermoor is deur hul 
sogenaamde minnaars.

 
Ons het sy aan sy geveg om hierdie land te bevry met die hoop dat ons die vrugte van die  z

bevrydingsstryd saam sal kan pluk. Nou dat onafhanklikheid hier is, wil hulle as kollegas 
omdraai en die rol van die kolonialiste oorneem deur vroue te onderdruk en teen hulle 
te diskrimineer. As onderdrukking en diskriminasie so soet was, waarvoor was die stryd 
gewees dan, of was dit net vir julle gewees?

Artikel 14 van ons Grondwet sê spesifiek dat die partye geregtig sal wees om gelyke regte  z

te geniet, tydens die huwelik asook as die huwelik tot ’n einde kom. Enige wet, statutêre 
wet, gemene wet, tradisionele wet wat hierdie beginsel van gelykheid in die huwelik 
verontagsaam, verontagsaam ook die Grondwet en kan dus nie toegepas word nie...dit kan 
nie meer duidelik gestel word in die Grondwet nie.

Ek glo deur vir almal gelyke regte te gee in die huwelik is dit die grondslag waarop kinders  z

grootgemaak kan word op ’n demokratiese wyse, deurdat demokratiese lede vir die 
samelewing geskep word van die begin af. 
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5. Werk die Wet op die 
Gelyke Behandeling 
van Getroude persone?

Die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone is baie effektief ten opsigte van die 
skep van gelykheid in terme van eienaarskap van grond deur getroude pare, want die reëls 

hieroor is baie streng en duidelik.

Dit is moeilik om te bepaal wat die uitwerking is van die wet op ander gebiede. Tot en met die 
jaar 2008, was daar tot dusver nog net een hofsaak wat aantoon hoe die wet in die praktyk werk. 
Sommige mense sê dat die Wet nie genoeg steun verskaf aan mense in gevalle waar die een 
persoon probeer voordeel trek uit die ander persoon nie.

Aan die anderkant, bied die Wet op die Gelyke Behandeling van Getroude Persone ’n sterk 
simboliese waarde. Dit was in die Parlement aangekondig dat gelykheid binne die huwelik ’n 
ernstige saak is wat nie geignoreer kan word nie. Selfs mense wat nie die Wet tenvolle verstaan 
nie, weet dat dit beteken dat mans en vroue veronderstel is om gelyk to wees. 

Die Legal Assistance Centre hoop dat hierdie boekie jou sal help om jou regte meer duidelik te 
verstaan, sodat jy die Wet kan gebruik om jou te help as jy dit nodig het.
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het jy enige vrae of opmerkings omtrent die Wet op 
die Gelyke Behandeling van Getroude persone?

Kontak die Legal Assistance Centre:

Legal Assistance Centre
PO Box 604
Windhoek

Tel: 061-223356
Fax: 061-234953

Email: info@lac.org.na 

Legal Assistance Centre
Ongwediva Regional Centre

Private Bag X 5534
Oshakati

Tel: 065-230178/230444
Fax: 065-230443

Email: north@lac.org.na

Legal Assistance Centre
Keetmanshoop Regional Centre

PO Box 180
Keetmanshoop
Tel: 063-223187
Fax: 063-222048

E-mail: lacsouth@iway.na 
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