
OORSIG OOR DIE VOORGESTELDE  
KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET

Die hoofwet oor kinders in Namibië is die Kinderwet 33 van 1960, wat van Suid-Afrika geërf is met 
onafhanklikheid. Hierdie wet is baie oud. Die Minister van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn wil die 

ou wet met die nuwe Kindersorg- en Beskermingswet vervang. Die nuwe wet behoort Namibiese kinders 
beter te beskerm en te ondersteun.

Sleutelbegrippe in die voorgestelde Kindersorg- en Beskermingswet

Definisie van “kind”: ’n kind 
word gedefinieër as iemand onder 
die ouderdom van 18 jaar, maar op 
watter ouderdom moet ’n persoon 
’n volwassene word in die oë van die 
wet: 18, 21, of ’n ander ouderdom? 

Oorhoofse doelwitte en leidende 
beginsels: watter beginsels moet 
vir kinderregte geld? Hoe weet 
ons watter besluite is in ’n kind se 
beste “belang”?

Kinderwelsyn Adviesraad: ’n groep 
kenners aangestel deur die regering 
om die implementering van die wet 
oor kindersake te monitor, en te 
adviseer oor sake rakende kinders

Kinderombudsman: ’n nuwe 
regeringsamptenaar wat klagtes 
oor die skending van kinderregte 
ondersoek

Kinderhowe: maatreëls om 
hofprosedures vir kinders 
gemakliker te maak en te verseker 
dat kinders kan deelneem in 
besluite wat hulle raak

Ouerskapplanne: maatreëls om 
ouers en ander versorgers te help om 
ooreenkomste oor sake soos toesig, 
toegang en onderhoud te reel as ’n 
manier om verdere dispute te voorkom

Voorkoming en vroeë intreedienste: 
maatreëls om families te help om 
vroegtydig probleme wat kinders 
kan seermaak aan te spreek voordat 
hulle te ernstig raak

Kinderbeskerming: maatreëls om 
kinders van hulle gewone huise te 
verwyder en hulle in alternatiewe 
sorg te plaas wanneer dit nodig is 
vir hulle veiligheid en beskerming

Voogskap: maatreëls om kinders in 
die sorg van persone te plaas wat 
in die plek van ouers optree, hetsy 
tydelik, of vir langer periodes

Fasiliteite vir die sorg van kinders: fasiliteite wat onder die nuwe wet 
geregistreer moet wees:
(1) Plekke van veiligheid: plekke waar kinders in nood tydelik kan bly
(2) Kinderhuise: instellings wat verblyfsorg aan kinders verskaf
(3) Opvoedkundige en beroepsopleidingsinstellings: veiliger instellings vir 

kinders met gedragsprobleme en jeugoortreders
(4) Oornagverblyfplekke: plekke wat dienste voorsien en oornagverblyf 

bied vir straatkinders en ander kinders in nood
(5) Versorgingsplekke: plekke wat korttermynsorg voorsien, soos babasorg 

en dagsorgsentrums

Aanneming: reëls, maatreëls 
en sekerheidsmaatreëls vir die 
aanneming van kinders deur 
Namibiese burgers en burgers van 
ander lande

Kindervervoer: maatreëls vir die 
beskerming van kinders wat van een 
plek na ’n ander vervoer word vir die 
doel van uitbuiting

Toestemming vir mediese 
behandeling: bepaling van die 
ouderdom waarop kinders sonder 
die toestemming van ouers 
toegang kan kry tot mediese 
versorging, voorbehoedmiddels en 
swangerskap- en MIV-virus toetsing 

Lyfstraf: reëls om ouers en ander 
versorgers te help om dissipline 
toe te pas sonder om hulle te 
mishandle

Kinderbeskermingsregister: ’n 
voorstel om ’n amptelike rekord van 
gevalle van kindermishandeling en 
van individue wat nie met kinders 
behoort te werk nie te stig

Ander beskermingsmaatreëls: beskermingsmaatreëls vir kinders in besondere kwesbare situasies
(1) Kinderbeheerde huishoudings: reëls om huishoudings te ondersteun waar geen verantwoordelike volwassene die 

kinders kan versorg nie
(2) Ergste vorme van kinderarbeid: optrede wat gemik is om die seksuele en ekonomiese uitbuiting van kinders te 

voorkom
(3) Kinderveiligheid by plekke van ontspanning: veiligheidsmaatreëls by geleenthede waar die waarskynlikheid hoog is 

dat groot getalle kinders dit sal bywoon
(4) Kriminele oortredings: gedrag wat gepaard gaan met kindermishandeling en kinderverwaarlosing 

KONSEp KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET – SAKE VIR OPENBARE BESPREKING



Daar mag ook ander sake wees wat in die konsepwet ingesluit behoort te word voordat dit in die Parlement ter 
tafel gelê word. 

Sedert onafhanklikheid, het Namibië verskeie sleutel-internasionale ooreenkomste oor kinderregte onderteken, 
insluitende die Verenigde Nasies (VN) Konvensie oor die Regte van die Kind en die Afrika Handves oor die Regte 
en Welsyn van die Kind. ’n Nuwe wet oor kinders moet hierdie internasionele verpligtinge ondersteun.

JY KAN HELP OM DIE  
VOORGESTELDE KINDERSORG- EN 
BESKERMINGSWET TE VERBETER

Die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn wil seker maak dat die beplande Kindersorg- 
en Beskermingswet toepaslik is tot die sake wat betrekking het op kinders in Namibië vandag. Om 
dit te doen het die Ministerie jou insette nodig.

Ons sal inligting oor die voorgestelde nuwe wet in koerante, op die radio, deur gemeenskapsorganisasies 
en deur werkswinkels in verskillende dele van die land versprei.

Ons vra dat jy ons vertel van probleme wat kinders in jou gemeenskap ondervind. Ons wil graag jou 
opinie oor die voorstelle vir die nuwe wet hê. Ons wil weet of jy ander punte kan identifiseer wat in 
die wet ingesluit behoort te word. 

Stuur jou kommentaar aan: 

SMS: 0814241591
E-pos: CCPA@lac.org.na 

Faks: 088613715
posadres: Posbus 604, Windhoek

Vir meer inligting oor die Konsep Kindersorg- en Beskermingswet, kontak
Monalisa Zatjirua (061-2833116) of Celeste Feris (061-2833179) by die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn, 

of Rachel Coomer by die Legal Assistance Centre (061-223356).

 Dié feiteblad is ontwerp deur die  
Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn, 

gefasiliteer deur die Legal Assistance Centre  
en ondersteun deur UNICEF. MGECW


