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Durban se manjifieke Stadsaal waar die GUO vir Kwa
Zulu en Natal ingesweer is 



GESAMENTLIKE UITVOERENDE OWERHEID 
VIR KWAZULU EN NATAL (GUO) 

'n Gebeurtenis van groat belang in die grondwetlike 
geskiedenis van Suid-Afrika het op 3 November 1987 
in Durban plaasgevind. Dit was die formele instelling 
van die Gesamentlike Uitvoerende Owerheid (GUO) 
vir KwaZu lu en Natal, toe verteenwoord igers van al 
vier die bevolkingsgroepe vir die eerste keer as ge
lykes saamgesnoer is in 'n regeringsinstelling vir die 
behartiging van sake wat die belange van al die 
mense van Natal en KwaZulu raak. 

Hierdie brosjure skets die agtergrond en betekenis 
van die gebeurtenis en stel die tien lede-wat al vier 
bevolkingsgroepe verteenwoordig-van die eerste 
GUO bekend. Dit belig oak die vernaamste punte wat 
deur die sprekers, onder wie die Staatspresident, mnr 
PW Botha, gemaak is. 

Die GUO vir KwaZulu en Natal is op 7 Augustus 
1987 deur proklamasie tot stand gebring ingevolge 
die bepalings van die Wet op die Gesamentlike Uit
voerende Owerheid vir KwaZulu en Natal, 1986 (Wet 
80 van 1986). 

Die funksies en verantwoordelikhede van die GUO 
word beskryf in artikels 6 en 7 van die wet. Die. ower
heid sal bevoeg wees om enige mag, plig of funksie 
waartoe hy gemagtig is, uit te oefen of enige wet wat 
deur die Staatspresident op skriftelike versoek van die 
Adm inistrateur van Natal of die Hoofminister van 
KwaZulu aan horn toevertrou is, te administreer. 

Die GUO kan oak by die Administrateur en/of die 
Hoofminister aanbevelings doen oar sake soos die 
wysiging van enige wet of bepalings in die wet, selfs 
oar 'n wet wat nie aan die GUO oorgedra is nie, en 
oar sake wat volgens die oordeel van die GUO aan 
horn oorgedra moet word, asook oar enige ander on
derwerp waaroor die GUO meen hy met vrug kom
mentaar kan lewer. 

Die GUO kan oak in 'n koordinerende hoedanigheid 
tussen die twee regeringsliggame optree in enige 
saak waarin hulle belang het. Daarbenewens kan die 
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GUO optree as 'n agent of gevolmagtigde van albei 
administrasies. In die uitoefening van hierdie funksies 
kan die GUO saamwerk met enige persoon of lig
gaam, met inbegrip van die administrasies van Natal 
en KwaZulu. 

Die GUO sal oor sy eie gesamentlike ·inkomste
fonds beskik waartoe bydraes uit die Staatsinkomste
fonds (as 'n debiet teen die Diensreken ing van die 
Natalse Provinsie} en uit die lnkomstefonds vir Kwa
Zulu gemaak sal word. Nog met die Wet nog met die 
proklamasie word ·n nuwe burokrasie beoog. Die 
GUO sal die huidige staatsdiens van die regering van 
KwaZulu en die Natalse Provinsiale Administrasie en 
ander bestaande agentskappe gebruik vir die uitvoe
ring van sy funksies . 

Artikel 8 van die wet bepaal clat die GUO 'n hoof
uitvoerende amptenaar aanwys uil die geledere van 
amptenare wat deur die regerings van KwaZulu en 
Natal tot die beskikking van die GUO gestel word. Die 
beampte sal sorg dat die GUO se besluite deur die 
aangewese staatsdepartemente of agentskappe uit
gevoer word. Hy sal ook as rekenpligtige beampte 
van die gesamentlike inkomstefonds optree. 

lngevolge die proklamasie moet die GUO elke jaar 
minstens ses gewone vergaderings hou. Voorsiening 
word ook gemaak vir spesiale en noodvergaderings. 
Al die lede wat ook lid moet wees van of die Kwa• 
Zulu-kabinet of die Natalse Uitvoerende Komitee. 
word aangewys vir ·n ampstermyn van vyf jaar en die 
kworum by enige vergadering moet bestaan uit drie 
lede van die KwaZulu-kabinet en drie van die Natalse 
Uitvoerende Komitee. 

Die GUO se besluite sal op die grondslag van kon
sensus geneem word. Die proklamasie bepaal dat 
daar oor elke aangeleentheid waaroor 'n vergadering 
meet besluit, beslis meet word deur 'n resolusie wat, 
na debatvoering daaroor, deur die voorsitter geformu
teer en sonder teenstem aanvaar is. In die geval van 
·n dispuut word die saak vir arbitrasie na die Hoof
minister en die Administrateur verwys. 

Die GUO is gemagtig om vaste komitees aan te 
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