
66

HOOFSTUK 18 
Inwerkingtreding van hierdie Grondwet 

Artikel 130 - Inwerkingtreding van die Grondwet 
Hierdie Grondwet, wat deur die Grondwetgewende Vergadering aangeneem is, 
sal op die datum van Onafhanklikheid in werking tree. 

HOOFSTUK 19 
Wysiging van die Grondwet 

Artikel 131 - Verskansing van Fundamentele Regte en Vryhede 
Geen herroeping of wysiging van enige bepaling van Hoofstuk 3, in soverre 
dit fundamentele regte of vryhede, verminder of daarop inbreuk maak, is 
toelaatbaar kragtens die Grondwet nie.  Sodanige herroeping of wysiging is nie 
geldig nie en mag geen regskrag of effek hê nie. 

Artikel 132 - Herroeping en Wysiging van die Grondwet 
(1) Enige wetsontwerp, wat ’n bepaling van die Grondwet wil herroep 

of wysig, moet spesifiek verwys na die Artikels wat herroep en/of 
gewysig moet word en mag geen ander saak insluit nie. 

(2) Vir die herroeping en/of wysiging van enige van die bepalinge van 
die Grondwet, word die volgende meerderhede in die Parlement 
vereis: 

 (a)  twee-derdes van alle lede van die Nasionale Vergadering; en 
 (b) twee-derdes van alle lede van die Nasionale Raad. 
(3)  (a) Indien ’n wetsontwerp wat enige herroeping en/of wysiging 

van enige bepalinge van die Grondwet voorstel, ’n twee-derde 
meerderheid van alle lede van die Nasionale Vergadering kry, 
maar nie van alle lede van die Nasionale Raad nie, kan die 
President deur Proklamasie, ’n nasionale referendum oor die 
voorgestelde herroeping of wysiging uitroep . 

 (b) Die nasionale referendum waarna in Sub-Artikel (a) hierbo 
verwys word, sal ooreenkomstig die bepalinge vir die hou van 
referendums, soos deur Parlementêre wetgewing voorgeskryf,  
plaasvind. 
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 (c) Indien die referendum die wetsontwerp, wat die voorgestelde 
herroepings en/of wysigings bevat, deur ’n twee-derde 
meerderheid van alle stemme uitgebring in die referendum 
goedkeur, sal die wetsontwerp beskou word as aangeneem 
ooreenkomstig die bepalinge van die Grondwet en die President 
moet daarmee handel ooreenkomstig Artikel 56.   

(4)  Dit is nie toelaatbaar om hierdie Sub-Artikel of Sub-Artikels (2) 
of (3) te herroep of te wysig indien so ’n wysiging poog om die 
meerderhede wat in die Parlement of  in ’n referendum vereis word, 
te verminder of dit in te perk nie.  Sodanige beweerde herroeping of 
wysiging het geen regskrag of enige effek nie.   

(5)  Geen bepaling in hierdie Artikel: 
 (a) mag op enige wyse die verskansing van Artikel 131 of die 

fundamentele regte en vryhede soos in Hoofstuk 3 omskryf, 
inperk nie; 

 (b) mag die Parlement daarvan weerhou om sy eie samestelling of 
strukture te verander by wyse van die wysiging of herroeping 
van enige van die bepalinge van die Grondwet nie;  met dien 
verstande dat alle wysigings ooreenkomstig die bepalinge van 
die Grondwet uitgevoer moet word. 

HOOFSTUK 20 
Die Wet in Werking en Oorgangsbepalings 

Artikel 133 - Die eerste Nasionale Vergadering 
Die Grondwetgewende Vergadering word geag verkies te wees ooreenkomstig 
Artikels 46 en 49 van die Grondwet en is die eerste Nasionale Vergadering 
van Namibië.  Die ampstermyn van sowel die President as die Nasionale 
Vergadering, begin op die datum van Onafhanklikheid. 

Artikel 134 - Verkiesing van die eerste President 
(1)  Ondanks die bepalings van Artikel 28, sal die eerste President 

van Namibië deur die Grondwetgewende Vergadering,  met ’n 
eenvoudige meerderheid van al sy lede, verkies word. 

(2) Die eerste President van Namibië sal geag word, ooreenkomstig 
Artikel 28, verkies te wees en sal by aanvaarding van sy/haar amp 


