
46 | Wolboer/Wool Farmer | Vol 5 Nr 2 • 2017

as die myne 
aanklop

Ken jou 
regte

N deur Morné Viljoen

Alhoewel die Grondwet eienaarskap van grond 
beskerm, verleen die Wet op die Ontwikkeling 
van Minerale en Petroleum Hulpbronne (Wet 28 
van 2002) aan mynmaatskappye die reg om op jou 
plaas sonder jou toestemming te myn. Die Wet staan 
in Engels bekend as die Mineral and Petroleum 
Resources Development Act, of te wel die MPRDA.  
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Betreding van 
plase deur 
mynboumaatskappye

Deel 

2

(BLAAI OM)

O
m op ’n plaas te myn, moet die betrokke 
mynmaatskappy wel die nodige bevoegd-
heid in die vorm van ’n geldige en afdwing-
bare myn- of prospekteerreg hê.

Die MPRDA bepaal in artikel 5A dat geen persoon minerale 
mag verwyder, met enige prospekteerwerk mag begin of 
enige werk wat daarmee verband hou mag doen voordat die 
mynmaatskappy nie:  

1   ’n geregistreerde prospekteerreg of mynreg hou nie;

2   ’n goedgekeurde omgewingsmagtiging vir die betrokke 
aktiwiteite het nie; en

3   die grondeienaar of wettige okkupeerder 21 besigheids-
dae voordat ’n verteenwoordiger van die maatskappy die  
grond mag betree skriftelik daarvan in kennis gestel het nie.

Die mynmaatskappy wat sodanige reg het, moet dus die 
boer skriftelik kennis gee alvorens ’n verteenwoordiger van 
die maatskappy die plaas mag betree. 

In hierdie verband tree die mynmaatskappy gewoonlik in 
gesprek met die boer of wettige okkupeerder van die grond 
en kom ooreen op die betaling van vergoeding vir die gebruik 
van die grond vir prospektering- of mynboudoeleindes. Die 
boer of wettige okkupeerder van die grond moet seker maak 
dat so ’n ooreenkoms ook die metode van betreding, die toe-
maak van hekke en alle aangeleenthede wat vir die boer of 
grondeienaar van belang is, omskryf. 
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Indien die partye nie kan ooreenkom op die 
vergoeding nie en die vergoeding volgens die 
mynmaatskappy onredelik is, of as toegang 
geweier word, of as die eienaar nie opgespoor 
kan word nie, moet die mynmaatskappy die 
streeksbestuurder (regional manager) van die 
Departement van Minerale Hulpbronne (De-
partment of Mineral Resources) daarvan in ken-
nis stel. 

Die MPRDA bepaal verder dat die aange-
wese bestuurder pogings moet aanwend om 
die partye ’n ooreenkoms te laat bereik oor 
die voorwaardes vir betreding en/of dat die 
bedrag betaalbaar as vergoeding vir die boer 
deur ’n arbiter bepaal moet word. Die aange-
stelde arbiter moet ’n onafhanklike persoon 
wees en sy beslissing oor die vergoedingsbe-
drag is bindend op die partye (m.a.w. die boer 
of grondeienaar en die mynmaatskappy). 

Onder sekere omstandighede mag die 
streeksbestuurder ook aanbeveel dat die 
grond deur die staat onteien word, wat dan 

vergoeding vir die onteiende grond aan die 
boer of eienaar moet betaal. 

Alternatiewelik kan die mynmaatskappy die 
hof nader vir ’n bevel om die boer of eienaar 
te verplig om aan hulle toegang tot die grond 
te verleen. In gepaste gevalle kan die grond- 
eienaar ’n interdik bring om die mynmaat-
skappy toegang te weier. 

Voorvereistes vir prospektering of 
mynbouaktiwiteite
Die mynmaatskappy moet oor die volgende 
goedkeurings beskik alvorens prospektering 
of mynboubedrywighede mag begin:
•   ’n wettige en geregistreerde myn- of 

prospekteerreg;
•   ’n watergebruikslisensie vir die betrokke ak-

tiwiteite;
•   ’n omgewingsbestuursplan (Environmental 

Management Plan, EMPR) en/of ’n omge-
wingsmagtiging (Environmental Authorisa-
tion, EA); en

Die mynmaatskappy wat sodanige 
reg het, moet dus die boer 
skriftelik kennis gee alvorens 
’n verteenwoordiger van die 
maatskappy die plaas mag betree. 
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•   ’n prospekteerwerkprogram of mynwerkpro-
gram wat die betrokke aktiwiteite goedkeur.

Bogenoemde goedkeurings verteenwoor-
dig die basiese goedkeurings. Bykomende 
goedkeurings kan ook nodig wees, byvoor-
beeld met betrekking tot die hantering van af-
val wat uitskothope (discard dumps of residue 
deposits of residue stockpiles) insluit, die vry-
lating van besoedelde lug, die uitwerking op 
inheemse fauna en flora, en laastens moet die 
grond vir mynbou gesoneer wees indien die 
betrokke dorpsbeplanningskema dit vereis. 

Die boer of grondeienaar kan toegang  
weier as die mynmaatskappy nie bevredi-
gend bewys van bogenoemde dokumente 
kan lewer nie. 

Konsultasieproses 
Wanneer ’n mynmaatskappy dus om toestem-
ming vir prospekteer- of mynboudoeleindes 
aansoek doen, is die maatskappy verplig om 
eerstens te konsulteer met alle belangheb-
bende partye wat deur die aansoek geraak 
kan word. Dit is nadat die aanvanklike aan-
soekvorm deur die Departement van Minerale 
Hulpbronne aanvaar is. Die mynmaatskappy 
moet as deel van die proses akkurate inligting 
gee oor wat met die mynbouaktiwiteit beoog 
word en die boer of grondeienaar kan sy be-
kommernisse onder die aandag van die myn-
maatskappy en die staat bring.

As deel van die aansoekproses en die tipe 
reg waarvoor aansoek gedoen word, is daar 
verskillende vereistes waaraan die mynmaat-
skappy moet voldoen, wat meer breedvoerig 
hieronder verduidelik word.

Die boer of grondeienaar moet seker maak 

dat die mynmaatskappy hierdie vereistes 
noukeurig nagekom het en nie sy verplig- 
tinge ontduik het deur byvoorbeeld die ver-
gadering te hou op ’n plek of tyd wat dit 
moeilik gemaak het vir belanghebbende 
partye om dit by te woon nie. Die proses van 
openbare deelname (en, in gepaste gevalle, 
opponering) begin reeds hier. Die boer of 
grondeienaar moenie wag tot die tyd wan-
neer die mynmaatskappy die grondgebied 
wil betree om besware teen die voorgenome 
mynbouaktiwiteite te opper nie. 

Dit kan onder omstandighede tot ’n nade-
lige afleiding deur die staat, arbiter of howe 
lei as die boer of grondeienaar nie van meet 
af aan die konsultasieproses deelgeneem 
het nie. 

Klem word in die wetgewing geplaas op die 
belang van konsultasie as deel van die proses. 
Hierdie belangrike saak moenie ligtelik opge-
neem word nie want dit dien as die grondslag 
waarvolgens die boer en, waar toepaslik, die 
gemeenskap die voorgenome mynbouaktiwi-
teite kan teëstaan.

Lees in die  
volgende uitgawe 

meer oor die 
aansoekproses  

vir ’n prospekteer-  
en mynreg.


