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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 (28 van 
2002) aan mynmaatskappye die reg om sonder jou 
toestemming op jou plaas 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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Die aansoekproses 
vir ’n prospekteer-  
en mynreg

Deel 

3

(BLAAI OM)

D
ie proses waarvolgens vir ’n prospekteerreg 
aansoek gedoen word, verskil van dié vir ’n 
mynreg. Mynmaatskappye wil gewoonlik 
ondersoek instel na die tipe en hoeveelheid 
minerale wat beskikbaar is voordat hulle met 
 duur mynbou-aktiwiteite begin. Dit staan as 
prospektering bekend. 

Om te prospekteer, moet die mynmaatskappy ’n prospek-
teerreg verkry ingevolge die Wet op die Ontwikkeling van 
Minerale en Petroleum Hulpbronne (28 van 2002), in Engels 
bekend as die Mineral and Petroleum Resources Development 
Act (MPRDA). 

Prospektering kan onder sekere omstandighede baie be-
perk wees, soos die boor van enkele gate en die verwydering 
van klein hoeveelhede grond, maar kan ook die verwydering 
van groot hoeveelhede grond, die bou van skagte en ander 
steurende aktiwiteite insluit.  

’n Prospekteerreg word gewoonlik vir vyf jaar aan ’n myn-
maatskappy toegeken maar hierdie reg kan tot agt jaar ver-
leng word. Daarenteen kan ’n mynreg vir tot 30 jaar toege-
staan word. 

Wanneer ’n mynmaatskappy wil prospekteer of myn, moet 
aansoek by die streeksbestuurder van die Departement van 
Minerale Hulpbronne (of Department of Mineral Resources, 
DMR) gedoen word wat die aansoek, indien dit korrek ingevul 
is en daar geen ander botsende aansoeke op die grond is nie, 
moet aanvaar. “Aanvaar” beteken nie dat die reg goedgekeur 
is nie, dit beteken bloot dat die DMR aandui dat die vorms reg 
ingevul en die voorgeskrewe ondersteunende dokumentasie 
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en inligting ingedien is. Aanvaarding van die 
aansoek is dus slegs ’n stap in die proses om 
’n mynreg te bekom.

Binne 14 dae ná ontvangs van die aansoek, 
moet die streeksbestuurder die volgende doen:
x   ’n kennisgewing in die streekskantoor van 

die DMR aanbring en ’n kennisgewing in 
die plaaslike koerant publiseer en/of ’n 
kennisgewing by die plaaslike landdros-
kantoor aanbring. Hierdie kennisgewing 
moet belanghebbende partye en geaffek-
teerde partye (interested and affected par-
ties) uitnooi om binne 30 dae die aansoek 
teen te staan. Dit word ’n artikel 10 (Section 
10) -kennisgewing genoem; en 

x   kennis gee aan die applikant om die no-
dige omgewingsimpakstudies of -verslae 
op te stel en in te dien, binne 60 besig-
heidsdae vir prospekteerregte en 180 dae 
vir mynregte, asook om te konsulteer met 
die betrokke belanghebbende partye vir 
prospekteerregte binne 30 dae en vir myn-

regte binne 180 dae, en die resultate van 
sodanige konsultasies in die omgewings-
impakstudies of -verslae in te sluit. 

 Indien die streeksbestuurder nie voldoen 
het aan die vereistes nie, is die proses 
gebrekkig en moet die aansoek vir die 
prospekteerreg of mynreg geweier word. 
Indien daar nogtans voortgegaan word met 
die prospektering of mynbou, is die aktiwi-
teit onwettig en kan ’n saak by die polisie 
aanhangig gemaak word. 

Artikel 10-kennisgewing 
Indien die boer ‘n artikel 10-kennisgewing 
sien en beswaar wil aanteken, moet sodanige 
beswaar aan die Regional Mining and Environ-
ment Committee (RMDEC) van die DMR gestuur 
word. Die kontakbesonderhede van hierdie 
komitee verskyn op die kennisgewing. Kom-
mentaar kan in enige van die amptelike lands-
tale geskied. 
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Tipiese besware teen die aansoek kan die 
volgende behels:
x   die myn kan ’n permanente benadelende 

effek op die grond, lug, water of ander om-
gewingsaspekte hê; 

x   die myn gaan die gesondheid van die ge-
meenskap benadeel; 

x   dit sal ’n benadelende sosiale effek op die 
gemeenskap/omgewing hê as nuwe wer-
kers in die area intrek; en

x   dit hou ’n benadelende ekonomiese ef-
fek in en die bestaansreg van die boer kan 
ernstig benadeel word; die impak daarvan 
sal voedselproduksie nadelig tref, ens. 

Waar beswaar teen die artikel 10-kennisge-
wing gemaak is, moet die streeksbestuurder ’n 
vergadering met die RMDEC belê. Hierdie ko-
mitee bestaan uit amptenare van die DMR en 
die Departement van Waterwese en Sanitasie 
(Department of Water and Sanitation, DWS) 
wat ondersoek instel en wat getuienis oor die 
gronde vir beswaar aanhoor. In dié opsig word 
die mynmaatskappy versoek om te antwoord 
op die beswaar wat gemaak is, waarna beide 
partye genooi word om hul saak tydens so ’n 
RMDEC-vergadering te stel. 

Die komitee moet ’n verslag aan die minis-
ter lewer wat laasgenoemde in ag moet neem 
wanneer die finale besluit geneem word rond-
om die toestaan of weiering van die aansoek 
en die voorwaardes wat daaraan verbonde is. 

Kennis aan mynmaatskappy
In opvolging van die kennisgewing van ont-
vangs van die prospekteer- of mynaansoek 
deur die DMR, moet die mynmaatskappy:

x   met die boer of grondeienaar en ander be-
langhebbende partye konsulteer; en 

x   aansoek om ’n omgewingsimpakstudie 
doen.  

Die MPRDA skryf ’n aantal geleenthede  
voor waar daar met die boer of grondeienaar 

gekonsulteer moet word. Ten einde ander mag-
tigings soos omgewingsimpakstudies, water-
lisensies en afvalbestuurslisensies te bekom, 
moet daar ook met die boer of grondeienaar 
gekonsulteer word. Mynmaatskappye probeer 
dikwels om hierdie konsultasieprosesse te kon-
solideer. Dit is dus uiters noodsaaklik dat die 
boer of grondeienaar seker maak presies waar-
oor elke spesifieke konsultasie handel.

Die mynmaatskappy moet verder behoorlik 
rekord hou van alle verrigtinge en die boer of 
grondeienaar kan op versoek insae in hierdie 
notules en verslae kry. 

Dit is egter belangrik om daarop te let dat, 
hoewel daar ’n verpligting tot konsultasie be-
staan alvorens ’n myn- of prospekteerreg toe-
gestaan word, die boer nie sy toestemming 
hoef te gee dat die maatskappy vir so ’n reg 
kwalifiseer nie. 

Dit is dus noodsaaklik dat, as die boer of 
grondeienaar die aansoek wil teëstaan, hulle ag 
moet slaan op die prosedurevereistes wat met 
enige aansoek vir ‘n prospekteer- of mynreg ge-
paard gaan. Dit is dikwels die beste metode om 
die prospekteerrreg- of mynregaansoek teen  
te staan as die boer kan wys op die aansoeker  
se versuim om die prosedures na te kom.

Die mynmaatskappy moet die DMR inlig 
oor die uitwerking wat die mynbou-aktiwiteite 
op die omgewing sal hê. Dit beteken dat die 
omgewing voor die aanvang van aktiwiteite 
beskryf moet word, asook die veranderinge 
wat aan die omgewing aangebring gaan word 
en die uitwerking wat dit daarna gaan hê. Die 
mynmaatskappy moet ook inligting verstrek 
oor die stappe wat gedoen sal word om die 
omgewing te beskerm. 

Hierdie inligting moet in ’n omgewingsimpak-
studie vervat wees, wat ’n omgewingsbestuurs-
plan insluit waarin die spesifieke stappe vervat 
word wat gedoen sal word om die omgewing 
ten tye van die konstruksie-, bedryfs- en slui-
tingsfases te beskerm. Ook in hierdie verband 
is die mynmaatskappy verplig om met die ge-
affekteerde gemeenskappe te konsulteer.


