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SKEDULE 1 
Eed/Plegtige verklaring van Regters 

“Ek, .............. , verklaar onder eed/verklaar hiermee plegtig dat ek 
as ’n Regter van die Republiek van Namibië die Grondwet van die Republiek 
van Namibië as die opperste wet sal verdedig en nakom en vreesloos sonder 
voorkeur of vooroordeel en ooreenkomstig die wette van die Republiek van 
Namibië vir alle persone regspraak sal lewer. 
(in die geval van ’n eed) 

So help my God.” 

SKEDULE 2 
Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers 

“Ek, .................. , verklaar onder eed/verklaar hiermee plegtig dat ek 
getrou sal wees teenoor die Republiek van Namibië, my posisie as Minister/
Adjunk-Minister met eer en waardigheid sal beklee, die Grondwet sal nakom, 
beskerm en verdedig en getrou die wette van die Republiek van Namibië sal 
gehoorsaam, uitvoer en administreer, die mense van Namibië na die beste van 
my vermoë sal dien, nie direk of indirek enige sake wat voor die Kabinet dien en 
onder geheimhouding aan my toevertrou word, sal openbaar maak nie en pligte 
van my posisie en die werksaamhede wat deur die President aan my opgedra is, 
pligsgetrou en na die beste van my vermoë sal uitvoer. 
(in die geval van ’n eed) 

So help my God.” 

SKEDULE 3 
Eed/Plegtige verklaring van Lede van die Nasionale Vergadering en die 

Nasionale Raad 

“Ek, .................. , verklaar onder eed/verklaar hiermee plegtig dat 
ek getrou sal wees aan die Republiek van Namibië en sy mense en ek belowe 
plegtig om die Grondwet en wette van die Republiek van Namibië na die beste 
van my vermoë na te kom en te beskerm. 
(in die geval van ’n eed) 

So help my God.” 



77

SKEDULE 4 
Verkiesing van Lede van die Nasionale Vergadering 

(1) Met die oog daarop om die twee-en-sewentig (72) setels van die 
Nasionale Vergadering te vul , soos in Artikel 46(1)(a) bepaal word, 
moet die totale aantal stemme wat in ’n algemene verkiesing vir 
hierdie setels uitgebring is, deur twee-en-sewentig (72) gedeel word 
en die uitslag bepaal dan die kwota stemme van elke setel.

(2) Die totale aantal stemme wat ten gunste van ’n geregistreerde 
politieke party, wat aan die verkiesing deelgeneem het, uitgebring 
is, word deur die kwota stemme per setel gedeel en die uitslag maak, 
met inagneming van paragraaf (3), die aantal setels uit waarop die 
bepaalde politieke party in die Nasionale Vergadering geregtig is.

(3) Waar die formule wat in paragraaf (2) uiteengesit word, ’n 
oorskotbreuk oplewer wat nie deur die aantal setels wat aan die 
betrokke politieke party toegewys is, geabsorbeer word nie, moet 
sodanige oorskot meeding met ander soortgelyke oorskotte wat 
aan enige ander politieke party of partye wat aan die verkiesing 
deelneem, toeval en enige ontoegewysde setel of setels (ingevolge 
die formule uiteengesit in paragraaf (2)) moet aan die betrokke party 
of partye in die volgorde van die hoogste oorskot toegeken word. 

(4) Met inagneming van die vereistes met betrekking tot die kwalifikasie 
van lede van die Nasionale Vergadering, staan dit ’n politieke party 
wat vir setels volgens paragraaf (2) en (3) kwalifiseer, vry om na 
eie goeddunke te kies watter persone as lede van die Nasionale 
Vergadering genomineer moet word om die genoemde setels te vul. 

(5) Voorsiening moet deur Parlementêre wetgewing gemaak word dat 
alle partye wat aan ’n verkiesing van die Nasionale Vergadering 
deelneem, by alle belangrike stadiums van die verkiesingsproses 
verteenwoordig word en ’n billike geleentheid gegun word om die 
telling van stemme wat in die verkiesing uitgebring is, noukeurig na 
te gaan. 
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SKEDULE 5 
Eiendom van die Regering van Namibië   

(1) Alle eiendom waarvan die eiendomsreg of kontrole onmiddellik voor 
die datum van Onafhanklikheid aan die Regering van die Gebied 
Suidwes-Afrika behoort het, of aan enige Verteenwoordigende 
Owerheid ingestel ooreenkomstig die Proklamasie op 
Verteenwoordigende Owerhede, 1980 (Proklamasie AG 8 van 1980), 
of aan die Regering van Rehoboth, of aan enige ander organisasie, 
statutêr of andersins, wat tot voordeel van die Regering of owerheid 
ingestel is, onmiddelik voor die datum van Onafhanklikheid, of wat 
in trust gehou is vir of namens die Regering van ’n Onafhanklike 
Namibië, moet onder beheer van die Regering van Namibië wees. 

(2) Vir die toepassing van hierdie Skedule beteken die woord 
“eiendom”, sonder om afbreking te doen aan die algemene begrip 
van die woord, beweegbare en vaste eiendom in, of dit aanraakbaar 
of onaanraakbaar is, of waar ook al geleë, en sluit dit enige reg of 
belang daarby in. 

(3) Alle vaste eiendom moet aan die Regering van Namibië oorgedra 
word sonder betaling van hereregte, seëlregte of enige ander gelde 
of heffings, maar met inagneming van enige bestaande regte, kostes, 
verpligtinge of trust op of oor bepaalde eiendom en ook onderworpe 
aan die bepalinge van die Grondwet. 

(4) Die betrokke Registrateur van Aktes sal wanneer die transportakte 
van enige vaste eiendom soos genoem in paragraaf (1) aan hom/
haar oorhandig word, die transportakte endosseer dat die vaste 
eiendom wat daarin beskryf word, aan die Regering van Namibië 
oorgedra word en moet die nodige inskrywings in sy/haar registers 
gemaak word.  Daarna sal die transportakte vir alle doeleindes dien 
as ’n bewys van die Regering van Namibië se eiendomsreg oor die 
bepaalde eiendom. 
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SKEDULE 6 
Die Nasionale Vlag van die Republiek van Namibië 

Die Nasionale Vlag van Namibië moet reghoekig wees in die verhouding van 
drie in die lengte tot twee in die breedte, in drie dele verdeel deur ’n omgekeerde 
skuinsbalk, blou, wit en groen; die wit omgekeerde skuinsbalk wat een-derde 
van die breedte van die vlag moet wees, is oorlê met nog een in rooi, een kwart 
van die breedte van die vlag. In die boonste paalkant moet daar ’n goue son met 
twaalf reguit strale wees, wat in radius een derde van die breedte van die vlag 
moet wees, met sy vertikale aslyn een vyfde van die afstand van die paalkant, 
met posisie ewe ver van die boonste rand en van die omgekeerde skuinsbalk. 
Die strale, wat elk twee-vyfdes van die radius van die son moet wees, gaan uit 
van die buitenste rand van ’n blou ring wat ’n radius van een-tiende van die 
son het. 

SKEDULE 7 
Implementering van die Grondwet 

(1) Op Onafhanklikheidsdag sal die Sekretaris-Generaal van die 
Verenigde Nasies die eed of plegtige verklaring wat in Artikel 30 
voorgeskryf word, van die President, wat ingevolge Artikel 134 
verkies is, afneem. 

(2) Die President sal die Eerste Minister aanstel en die eed of verklaring 
soos voorgeskryf in Skedule 2, van hom/haar afneem. 

(3) Die President sal die eed of verklaring soos voorgeskryf in Skedule 
1, van die eerste Regters van Namibië, aangestel volgens artikel 
138(1), afneem. 

(4) Op die dag wat deur die Grondwetgewende Vergadering bepaal sal 
word, moet die Nasionale Vergadering sy eerste sitting hou op ’n tyd 
en ’n plek wat deur die Eerste Minister bepaal word. 

(5) Die lede van die Nasionale Vergadering sal met die Eerste Minister 
as Voorsitter: 

 (a) die eed of verklaring soos voorgeskryf deur Artikel 55 voor die 
Regter-President of ’n Regter wat deur die Regter-President vir 
dié doel aangestel is, aflê; 
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 (b) die Speaker van die Nasionale Vergadering verkies. 
(6) Die Nasionale Vergadering, met die Speaker as Voorsitter, moet: 
 (a) ’n Adjunk-Speaker kies; 
 (b) sake hanteer soos die Nasionale Vergadering goeddink; 
 (c) verdaag tot ’n datum wat deur die Nasionale Vergadering 

vasgestel moet word. 
(7) Die reëls en prosedures wat die Grondwetgewende Vergadering 

gebruik het vir die hou van sy vergaderings moet mutatis mutandis 
die reëls en prosedures wees wat deur die Nasionale Vergadering 
gevolg word totdat die Nasionale Vergadering reëls en prosedures en 
’n Reglement van Orde ooreenkomstig Artikel 59 aanvaar het. 
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SKEDULE 8 
Herroeping van Wette 

Wet op die Konstitusie van Suidwes-Afrika, 1968 (Wet no. 39 van 1968) 
Wet op Selfregering vir Rehoboth 1976 (Wet no. 56 van 1976) 
Proklamasie op die Instelling van Amp van Administrateur-Generaal vir 
die Gebied Suidwes-Afrika, 1977 (Proklamasie no. 180 van 1977 van die 
Staatspresident) 
Proklamasie op die Verlening van Wetgewende Bevoegdheid aan die 
Administrateur-Generaal vir die Gebied Suidwes-Afrika, 1977 (Proklamasie 
no. 181 van 1977 van die Staatspresident) 
Proklamasie op Verteenwoordigende Owerhede, 1980 (Proklamasie AG. 8 van 
1980) Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Blankes, 
1980 (Proklamasie AG. 12 van 1980) 
Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Kleurlinge¸ 1980 
(Proklamasie AG. 14 van 1980) 
Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Owambo’s, 1980 
(Proklamasie AG. 23 van 1980) 
Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Kavango’s, 1980 
(Proklamasie AG. 26 van 1980) 
Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Capriviane, 1980 
(Proklamasie AG. 29 van 1980) 
Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Damaras, 1980 
(Proklamasie AG. 32 van 1980) 
Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Namas, 1980 
(Proklamasie AG. 35 van 1980) 
Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Tswanas, 1980 
(Proklamasie AG. 47 van 1980) 
Proklamasie op die Verteenwoordigende Owerheid van die Herero’s, 1980 
(Proklamasie AG. 50 van 1980) 
Proklamasie op die Oordrag van Bevoegdhede van Verteenwoordigende 
Owerhede, 1989 (Proklamasie AG. 8 van 1989) 
Proklamasie op die Oordrag van Bevoegdhede van die Regering van Rehoboth, 
1989 (Proklamasie AG. 32 van 1989) 


