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as die myne 
aanklop

Ken jou 
regte

N deur Morné Viljoen

As daar een onderwerp is wat by boere ’n bitter 
smaak in die mond laat, is dit die uitwerking van 
mynboubedrywighede op natuurlike hulpbronne. Vir die 
meeste boere is die nalatenskap van myne alleen maar 
nadelig. Die voordele wat mynbou vir die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis en huidige ekonomiese status meebring, 
vervaag as boere kyk na die skade wat mynbou hulle 
dikwels regstreeks berokken.
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D
aarom is dit nodig om vas te stel hoe die reg moont-
like konflik tussen die regte van myne en boere kan 
benader en oplos. Die doel van hierdie reeks arti-
kels is om die boer in staat te stel om die verstand-
houding en interaksie tussen boer en myn te kan 
bestuur. Die artikels poog om boere te bemagtig 

deur inligting oor die belangrikste toepaslike wetgewing te verstrek. 

Die reeks oor mynbou sal die volgende aspekte dek:
m   riglyne met betrekking tot toegang;
m  die boer se regte; en
m  die myn se regte.

Landbou en mynbou is gedurig in konflik met mekaar. Beide 
mynmaatskappye en boere wil die land se natuurlike hulpbronne 
vir verskillende doeleindes aanwend. Mineraalregte vorm nie deel 
van ’n persoon se eiendomsreg nie en gevolglik kan mynmaatskap-
pye aansoek doen om mineraalregte op ’n boer se grond te bekom. 
Toegang tot die boer se grond deur mynboumaatskappye en hul 
konsultante is ook ’n probeem.

Selfs al is ’n myn nie op ’n boer se eiendom geleë nie, kan ’n myn 
wat aangrensend tot ’n plaas is, ’n geweldige impak op die plaas hê. 

Die uitwerking van mynbou op boere is legio: 
•   impak op die gehalte en kwantiteit van water (beide oppervlak- 

en grondwater)
•  lugbesoedeling 
•  grondbesoedeling 
•   impak op die boer se infrastruktuur 
•  besoedeling van grond
•  visuele impakte
•  geraasbesoedeling 
•  uitwerking op biodiversiteit 
•   erfenisbronne (bv. familiegrafte wat op plase geleë is) 
•   sosio-ekonomiese impakte (bv. die invloei van werkers wat soms 

met verhoogde misdaad gepaardgaan)
•  grondvibrasie 

Deel 

1

(BLAAI OM)
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Dit is onmoontlik om alle tersaaklike wet-
gewing in volledige besonderhede in hierdie 
reeks te bespreek en daar word na die vol-
gende verwys: 
•  die gemenereg;
•   die Grondwet van Suid-Afrika (Wet 108 van 

1996);
•   die Wet op Minerale- en Petroleumhulp-

bronneontwikkeling (Wet 28 van 2002);
•   die Nasionale Wet op Water (Wet 36 van 

1998);
•   die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur 

(Wet 107 van 1998);

•   die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: 
Luggehalte (Wet 39 van 2004);

•   die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: 
Biodiversiteit (Wet 10 van 2004)

•   die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: 
Beskermde Gebiede (Wet 18 van 1998);

•   die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: 
Afval (Wet 59 van 2008);

•   die Wet op die Beskerming van Land-
bouhulpbronne (Wet 43 van 1983);

•   die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande 
(Wet 101 van 1998); en

•   die Nasionale Wet op Bosse (Wet 84 van 1998).

Eienaarskap van grond
Die regte rondom eienaarskap van grond in 
Suid-Afrika het sy oorsprong in die Romeins-
Hollandse reg, wat dan vervat word in die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 
(Wet 108 van 1996). 

Artikel 25 van die Grondwet bepaal dat nie-
mand van sy eiendom ontneem mag word 
nie en dat geen regsvoorskrif die arbitrêre 
ontneming van eiendomsreg mag toelaat nie. 
Eiendomsreg mag slegs onteien word inge-
volge ’n algemeen geldende regsvoorskrif vir 
’n openbare doel of in die openbare belang, 
onderhewig aan die betaling van vergoeding.  

Die registrasie van grondregte en ander 
soortgelyke regte wat te doen het met onroe-

Wetgewing word deesdae selde in Afrikaans gepubliseer. 
Die brondokumente wat vir hierdie artikels gebruik is, is in 
Engels gepubliseer. Regstegniese terminologie en dié wat 
spesifiek op mynbou van toepassing is, is hoofsaaklik in 
Engels beskikbaar. Omdat die boer in sy omgang met die 
mynboumaatskappye voor sodanige Engelse terminologie te 
staan sal kom, is die Engelse terme en afkortings in hierdie 
reeks artikels gebruik.  

Wetgewing wat mynbou en die bestuur van 
omgewingsimpakte reguleer, verander gedurig. Maak dus van 
tyd tot tyd seker dat die wetgewing nie verander het nie 
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rende eiendom word gereguleer ingevolge 
van die Registrasie van Aktes Wet (Wet 47 van 
1937). Elke stuk grond word hiervolgens in ’n 
diagram aangedui waarop eiendomsreg aan-
gedui word en wat aan die eienaar sekerheid 
van sy/haar eiendomsreg verskaf.  

Die grondliggende reg wat vestig op 
grond is een van eienaarskap. Die meeste 
privaatgrond in Suid-Afrika is onderhewig 
aan eienaarskap. 

Geboue en ander onroerende strukture op 
grond word geag aan die grond te kleef en 
vorm deel van die eienaarskap van die grond. 
Aparte eiendomsreg in geboue of gedeeltes 
daarvan kan wel in die Wet op Deeltitels (Wet 
95 van 1986) vestig. 

Wat mineraalregte aanbetref, is voorheen 
aanvaar dat die eiendomsreg van grond ook 
die eiendomsreg insluit van wat bo asook on-
der die grond mag wees. Die eienaar kon dus 
vir sy of haar eie rekening na minerale soek 
en daarvoor myn op sy grond. Die reg het eg-
ter ook vir die skeiding van dié regte voorsie-
ning gemaak. Ingevolge hiervan kon die reg 
om te prospekteer en/of te myn vir minerale 
aan derde partye oorgedra word. Dit kon op 
verskeie maniere geskied, onder meer deur ’n 
notariële akte van sessie. 

Die Wet op die Ontwikkeling van Minerale 
en Petroleumhulpbronne (Wet 28 van 2002), 
in Engels bekend as die Mineral and Petroleum 
Resources Development Act (MPRDA) het die 
situasie egter drasties verander. 

Eiendomsreg op grond en  
mineraalregte 
Suid-Afrika is natuurlik ryk aan minerale hulp-
bronne. Sedert die ontstaan van mynboube-
drywighede in Suid-Afrika was daar ’n direkte 
skakel tussen die eiendomsreg van grond en 
toegang tot minerale hulpbronne. Enige wysi-
ging of verandering aan die toegang tot mine-
rale hulpbronne sou ’n invloed op eiendoms-
reg van grond en minerale daarop of daarin 
tot gevolg hê. 

Op 1 Mei 2004 het die Suid-Afrikaanse 
mineraalregbedeling verander met die in-
werkingtreding van die MPRDA. Die Wet is 
gepromulgeer om gelyke toegang tot die vol-
houbare gebruik van die nasie se minerale- en 
petroleumhulpbronne te fasiliteer. Die voor-
rede tot die MPRDA maak ook voorsiening vir 
die volgende:
•   om alle apartheidspraktyke in die mynbou-

sektor uit te wis;
•   om die gevolge van die ongelyke verdeling 

van ekonomiese voordele wat voortspruit 
uit die land se apartheidsgeskiedenis aan te 
pak; en

•   om ’n internasionaal mededingende en 
doeltreffende mynboubestel te skep. 

Die grondslag van die MPRDA is gevestig 
op die beginsel dat eienaarskap van die regte 
op minerale op en onder die grond geskei 
word van die eiendomsreg op die grond waar 
die minerale moontlik voorkom. Die eienaar-
skap van alle minerale vestig by die staat in-
gevolge die MPRDA.

Morné Viljoen is bestuurder van EOH Legal 
Services se omgewingswetgewing- 
departement. Hy het op versoek van die 
NWKV ’n handleiding saamgestel om 
boere toe te rus om hul interaksie met 
mynmaatskappye beter te bestuur. Hier-
die artikel is die eerste in ’n reeks wat in 
Wolboer gepubliseer gaan word. Vir meer 
inligting tree met hom in verbinding per 
e-pos: morne.viljoen@eoh.co.za
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