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Summary 

Section 41 of the MPRDA requires of mines to provide financial guarantees for the 

rehabilitation of mines. The contribution is revised annually. A mine must indicate that 

the guarantees are in place during the application for a mining permit or licences. A 

closure certificate will only be issued to a mine once all the requirements regarding 

rehabilitation are met.  

The polluter pays principle and the prevention principle lay the foundation for the 

financial provision regarding rehabilitation. The mine will be liable in the event that they 

do not prevent environmental degradation, pollution or damage. To avoid this liability 

the mine must rehabilitate properly to obtain a closure certificate. 

Financial guarantees can be provided for in different ways. In this dissertation trusts, 

closed cooperations and tax benefits involved are discussed. 

Keywords:  Mining right, environmental law, rehabilitation, financial guarantees, trust, 

closed cooperations, tax  
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Opsomming 

Artikel 41 van die MPRDA vereis dat myne finansiële waarborge vir die rehabilitasie van 

die myne verskaf. Die bydraes word jaarliks hersien. ŉ Myn moet reeds by die aansoek 

vir ŉ mynpermit of lisensie aantoon dat sodanige waarborge verskaf is. Die myn sal 

eers ŉ sluitingsertifikaat bekom as daar aan al die rehabilitasievereistes voldoen is.  

Die besoedelaar betaal en die voorkomingsbeginsel lê die beginsel neer vir finansiële 

waarborge wat rehabilitasie ten grondslag lê. Indien ŉ myn nie omgewingskade 

voorkom nie of die omgewing besoedel of benadeel, sal die myn aanspreeklik bly. Om 

die aanspreeklikheid te vermy, moet die myn behoorlik rehabiliteer om ŉ 

sluitingsertifikaat te kan bekom.  

Finansiële waarborge kan op verskillende maniere verskaf word. In hierdie skripsie 

word trusts en beslote korporasies en die belastingvoordele daaraan verbonde 

bespreek. 

Trefwoorde: Mynreg, omgewingsreg, rehabilitasie, finansiële waarborge, trusts, beslote 

koöperasies, belasting 
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NEMAA National Environmental Management Amendment Act 62 van 2008  
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1 Inleiding 

Omgewingsingenieurs moet jaarliks ’n Kwantumverslag opstel wat ’n raming bevat van 

hoeveel dit gaan kos om ŉ spesifieke myn op dag en datum te sluit om aan die 

rehabilitasievereistes van die Departement van Mineraalhulpbronne (DM) te voldoen. 

Die finansiële waarborge vir die rehabilitasie van die omgewing en die vereistes 

verbonde aan die waarborge wat jaarliks herevalueer word, word in artikel 41 van die 

Wet op Minerale- en Petroleumhulpbronontwikkeling 28 van 2002 (MPRDA) vervat.1 

Artikel 41 van die MPRDA bepaal ondermeer dat alvorens die Minister ŉ 

omgewingsplan of omgewingsbestuursprogram vir ŉ mynreg of mynpermit kan 

goedkeur, die aansoeker eers moet kan bewys dat die finansiële voorsorg vir die 

rehabilitasie van negatiewe omgewingsgevolge getref is.2 Die finansiële waarborge 

moet jaarliks aangepas word totdat die myn ŉ sluitingsertifikaat kry.3 Die Minister kan ŉ 

gedeelte van die finansiële voorsiening terughou om omgewingsimpakte wat later na 

vore kan kom te mitigeer.  

Die DM vereis dat ‘n myn wat ŉ sluitingsertifikaat wil bekom aan al die vereistes wat 

vervat is in artikel 43(1) van die MPRDA moet voldoen voordat die sluitingsertifikaat aan 

die betrokke myn toegeken sal word. Myne moet deurlopend gedurende die 

operasionele fase van die myn rehabiliteer tot en met die sluiting van die myn.4 Daar 

word meestal slegs bogrondse rehabilitasie gedoen en ondergrondse rehabilitasie word 

geïgnoreer. Dit is onseker of ondergrondse rehabilitasie deel vorm van die rehabilitasie 

verantwoordelikhede van die myn en of dit moontlik is om die ondergrondse 

rehabilitasie finansieel te kan bereken. Dit wil voorkom asof daar tans geen wetlike 

verpligting op myne geplaas word om ondergronds te rehabiliteer nie.  

Dit is nie altyd moontlik om mynwater ten volle te rehabiliteer nie en dit kan daartoe lei 

dat ’n myn moeilik ’n sluitingsertifikaat kan bekom. Die vereistes wat die Departement 

                                                      
1 Kyk 2. 
2 Artikel 24(q) van die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur 107 van 1998 (hierna NEMA). 
3 Artikel 24(r) van NEMA. Die Engelse afkorting word gebruik aangesien dit in die algemene 

omgewingstaal as die algemeen-bekende afkorting gebruik word. 
4 Artikel 98(a)(iii) van MPRDA. Die Engelse afkorting word gebruik aangesien dit in die algemene 

omgewingstaal as die algemeen-bekende afkorting gebruik word. 
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van Waterwese in die verband stel, kan probleme skep. Dit kan meebring dat ŉ myn vir 

ŉ lang tyd na sluiting steeds vir waterbesoedeling aanspreeklik gehou kan word. Die 

besoedelaar betaal beginsel (BBB) soos vervat in artikel 28 van Nasionale Wet op 

Omgewingsbestuur 107 van 1998 en artikel 19 van die Nasionale Water Wet 36 van 

1998 (NWA)5 kan verder op die myn van toepassing wees selfs al sou daar ŉ 

sluitingsertifikaat uitgereik word wat ŉ implikasie vir die finansiële voorsiening mag 

inhou. 

Myne kan verskillende finansiële waarborge lewer soos byvoorbeeld risikopolisse, trusts 

en in sekere gevalle suiwer beleggings.6 Die trust het ten doel om finansieel voorsiening 

te maak vir tussentydse rehabilitasie, mynaktiwiteite wat gestaak is en die finale sluiting 

van myne. Alle latente en oorblywende omgewingsimpakte van die spesifieke mynarea 

moet gerehabiliteer word in terme van die voorwaardes wat in die mynlisensie, permit of 

ander wetgewing gestel is. Die voorwaardes kan wees om die mynarea te herstel tot ŉ 

goedgekeurde of natuurlike toestand of die geaffekteerde area te herstel dat dit 

algemeen aanvaarbaar is ten opsigte van volhoubare ontwikkeling.7 Die finansiële 

voorsiening uit die trust moet gebruik word soos bepaal deur artikels 11(hA) en 37A van 

die Wet op Inkomstebelasting 58 van 1962 om die nodige belastingvoordeel te ontvang. 

Die bepaling van die bedrag vir rehabilitasie is egter kompleks en dit gebeur dikwels dat 

daar nie voldoende finansiële voorsiening vir rehabilitasie gemaak word nie. Dit gebeur 

verder soms dat ’n myn insolvent is en die myn nie kan rehabiliteer nie. Die skuldeisers 

lê dan beslag op die finansiële voorsiening wat vir rehabilitasie weggesit is. Die gevolg 

is dat die staat en die belastingbetaler die verantwoordelikheid kry om die myn te 

rehabiliteer.8 Wanneer die finansiële voorsiening in ŉ trust geplaas word, mag die 

fondse slegs aangewend word vir rehabilitasie soos vervat in artikels 11(hA) en 37A van 

die Wet op Inkomstebelasting 58 van 1962 en kan dit nie aanspreeklikheid wat die myn 

oploop dek nie. 

                                                      
5 Die Engelse afkorting word gebruik aangesien dit in die algemene omgewingstaal as die 

algemeen-bekende afkorting gebruik word. 
6 Burger Die Gebruik van ŉ Rehabilitasiefonds as Boedelbeplanningsinstrument vir die Sakeman 4. 
7 Kyk para 8. 
8 Artikel 46(2) van die MPRDA.  
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Na 2009 is NEMA en die MPRDA gewysig om sommige van die probleme van 

rehabilitasie aan te spreek.9 Artikel 41 van die MPRDA is deur artikel 24P van NEMA 

herroep wat bepaal dat ’n myn die voorgeskrewe finansiële waarborge vir rehabilitasie, 

bestuur en sluiting van die omgewingsimpakte moet lewer voordat die Minister die 

aansoek vir ŉ omgewingsvergunning sal toestaan. Artikel 24R van NEMA is gewysig 

om te bepaal dat ’n houer van ’n mynreg aanspreeklik sal bly op grond van 

omgewingsbesoedeling, ekologiese impakte, die pomp en die behandel van water 

totdat die Minister ’n sluitingsertifikaat uitreik.10 Dit wil voorkom asof die wysigings nie 

die praktyk van finansiële voorsiening sal wysig nie. Die probleme wat tans bestaan, sal 

waarskynlik na wysiging voortduur.  

Die doel van hierdie skripsie is om te bepaal wat die finansiële aanspreeklikheid van 

rehabiliterende myne met verwysing na die verkryging van sluitingsertifikate is. Die 

studie berus hoofsaaklik op ’n literatuurstudie van vernaamste wetgewing, regsjoernale, 

regspraak en internetbronne wat regstegnies van toepassing is op die finansiële 

waarborge wat gelewer moet word tydens mynrehabilitasie. In die skripsie gaan daar 

eerstens kortliks verwys word na die agtergrond en die noodsaak van finansiële 

voorsiening vir die rehabilitasie van die myne asook die gevolge as daar nie 

gerehabiliteer word nie.11 Daarna word die beplanningfase van myne bespreek12 wat 

gevolg word deur die sluitingsfase13 van die myn en laastens word die finansiële 

aanspreeklikheid van myne en die wysigings in NEMA en MPRDA ten opsigte van 

rehabilitasie en finansiële voorsiening bespreek14 ten einde tot ŉ gevolgtrekking te kom 

en aanbevelings te maak.15 

  

                                                      
9 Kyk 2. 
10 Hierdie artikel het nog nie in werking getree nie – artikel 94(2) van MPRDA gelees met artikel 

14(2) van NEMA. 
11 Kyk 2. 
12 Kyk 3. 
13 Kyk 4. 
14  Kyk 5 en 6. 
15 Kyk 7. 
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2 Agtergrond van en noodsaak vir finansiële voorsiening 

2.1 Myne en die omgewing 

Mynaktiwiteite het ŉ negatiewe impak op die natuurlike omgewing deurdat dit 

aansienlike skade en agteruitgang veroorsaak. Myne affekteer ook mense se 

gesondheid en welstand.16  Steenkoolmyne en oopgroefmyne gebruik byvoorbeeld 

groot stukke grond wat tydelik versteur word. Dit lei tot omgewingsprobleme soos 

myninsinkings, waterbesoedeling, stof, geraas en die vernietiging of versteuring van 

biodiversiteit.17 Myngrondinsakkings kan problematies wees waar die grondoppervlak 

sak as gevolg van die ondergrondse mynaktiwiteite. ŉ Deeglike verstaan van die 

insakkingpatrone in ŉ bepaalde area en die impak wat dit op die oppervlakte het, maak 

dit moontlik om ŉ kosteberaming van die impak te doen. Die mynbedryf gebruik 

ingenieurstegnieke om die impak van hul ondergrondse mynaktiwiteite op die 

oppervlakte te bepaal en te beheer.18 Dit verseker dat die impak van die mynaktiwiteit 

optimaal herstel kan word terwyl die ander grondgebruike beskerm word. 

Myne gebruik verder water in hulle aktiwiteite en versteur in die proses bogrondse en 

ondergrondse water. Daar rus ŉ plig op myne om hul impak op water te verminder. Die 

myn kan watergebruik verminder, beter tegnologie aanwend of swakker kwaliteit water 

of gerehabiliteerde water gebruik. Gewoonlik word water wat sediment en sout bevat 

geskei van ander water. Die skoon afloop word gestuur na omliggende waterbronne 

terwyl die besoedelde water behandel en hergebruik word. Dit gebeur byvoorbeeld by 

die skeiding van stof en by aanlegte waar die steenkool behandel word.19 

Suurmynwater (AMD)20 kan problematies wees tydens mynaktiwiteite.21 AMD is water 

wat baie yster bevat wat gevorm word deur die chemiese reaksie tussen water en klippe 

                                                      
16 Die negatiewe gevolge van asbesmyne is alombekend. Kyk Feris “The Asbestos Crisis: The 

Need for Strict Liability for Environmental Damage” 1999 Acta Juridica 287-302. 
17 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 7 Julie 2011]. 
18 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 7 Julie 2011]. 
19 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 7 Julie 2011]. 
20 Hierna AMD. 
21 Barnes en Romberger “Chemical Aspects of Acid Mine Drainage” Journal of the Water Pollution 

Control Federation 371-384. 

http://www.worldcoal.org/
http://www.worldcoal.org/
http://www.worldcoal.org/
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wat swael bevat.22 Die afloop wat gevorm word, is gewoonlik suur van aard aangesien 

dit vanaf nabygeleë mynareas afkomstig is waar die klippe wat swael bevat oop 

gegrawe word en die water daaroor loop.23 AMD kan op ŉ aktiewe of passiewe wyse 

behandel word24 en die aktiewe behandeling sluit die installering van ŉ 

waterbehandelingsplan in. Die AMD word eers met kalk behandel om die suur te 

neutraliseer en daarna word die water deur vestigingstenks gestuur om die sediment en 

die fyn metale uit te haal.25 Die passiewe manier van behandeling sluit ŉ sisteem in 

waar die sisteem self werk en die afloopwater behandel word sonder dat daar die 

heeltyd daaroor gewaak hoef te word.26 Die behandeling moet voortdurend gedurende 

die mynproses uitgevoer word. AMD kan na sluiting probleme veroorsaak indien dit nie 

gedurende die mynproses korrek hanteer word nie.  

Stof by mynaktiwiteite word veroorsaak deur vragmotors op grondpaaie, booraktiwiteite 

en die wind wat oor versteurde areas waai waar daar reeds gemyn is of stof wat van 

mynhope afwaai. Hierdie stof moet bestuur word.27 Die vlakke van die stof kan beheer 

word deur water op die paaie, voorraadhope en vervoerbande te sproei. Ander stappe 

wat myne neem sluit in stofopgaarsisteme asook die opkoop van grond rondom die myn 

om as ŉ buffersone te dien. Bome word soms in die buffersones geplant om die visuele 

impak van die mynaktiwiteite op die plaaslike omgewing te verminder.28 

Die negatiewe impakte van mynbedrywighede bring mee dat verskillende 

rehabilitasiemetodes (soos al hierbo aangeraak is) gevolg moet word. 

 

 

                                                      
22 Pollmann, van Rensburg & Wilson Sustainable full-scale rehabilitation of polluted mine tailings 

and AMD (2008) 71-85. 
23 Neculita, Zagury en Bussiere “Passive Treatment of Acid Mine Drainage in Bioreactors using 

Sulfate-Reducing Bacteria: Critical Review and Research Needs” 2007 Journal of Environmental 
Quality(JEQ) 1-16. 

24 Sampson Environmental Liability http://www.enviropaedia.com [datum van gebruik 12 April 2012]. 
25 Pollmann, van Rensburg & Wilson Sustainable full-scale rehabilitation of polluted mine tailings 

and AMD (2008) 71-85. 
26 Sampson Environmental Liability http://www.enviropaedia.com [datum van gebruik 12 April 2012]. 
27 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 18 Mei 2012]. 
28 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 18 Mei 2012]. 

http://www.enviropaedia.com/
http://www.enviropaedia.com/
http://www.worldcoal.org/
http://www.worldcoal.org/
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2.2 Rehabilitasie 

Mynaktiwiteite impliseer slegs die tydelike gebruik van die grond en daarom is dit 

belangrik dat rehabilitasie ook plaasvind nadat die mynaktiwiteite gestaak word.29 Waar 

daar ondergronds gemyn is, kan die oppervlakte steeds gebruik word vir ander gebruike 

soos bosbou, weiding vir beeste en die plant van gewasse.30 Die 

mynherwinningaktiwiteite sluit in dat die bedorwe grond uitgehaal, die bogrond vervang 

en gras en bome geplant word in areas waar die mynaktiwiteite klaar is.31 Stootskrapers 

word gebruik om die geaffekteerde area toe te gooi en te herrangskik.32 Dreinering 

binne die mynarea en die omliggende gebied moet noukeurig beplan word om sover 

moontlik erosie te voorkom.33 Daar word ook aandag geskenk om die waterstrome, 

natuurlewe en ander waardevolle hulpbronne te skuif waar nodig. Die grond word 

bemes en weer met plante bedek volgens die vereistes van die bepaalde grondgebied. 

Herwinde grondgebied het verskillende funksies en kan in bepaalde omstandighede 

dadelik gebruik word vir landbou, natuurlewe en rekreasie. In ander gevalle kan die 

grond na ŉ aantal jare weer vir landbougrond gebruik word. Maatskappye moet die 

rehabilitasieproses noukeurig monitor en mag nie enige grondgebruike, totdat die 

plantegroei self onderhoudend is, toelaat nie. Die rehabilitasiekoste word by die myn se 

operasionele kostes ingesluit.34 

2.3 Kostes verbonde aan rehabilitasie 

In 2010 het Suid-Afrika om en by R50 biljoen benodig om verlate myne te rehabiliteer. 

Die beraming was dat daar sesduisend myne was wat geen eienaars gehad het nie.35 ŉ 

Omgewingsverslag36 oor die verlate myne het gewys dat daar ŉ noue verband is tussen 

                                                      
29 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 18 Mei 2012]. 
30 Sampson Environmental Liability http://www.enviropaedia.com [datum van gebruik 11 April 2012]. 
31 Barnard Environmental Law for All 98. 
32 Van Renssen Syferfontein mine.Rehabilitation plan. Pretoria, South Africa (2003). 
33 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 19 Mei 2012]. 
34 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 19 Mei 2012]. 
35 Anon 2010 SA Needs 6.4 Billion dollar for Mine Rehabilitation http://www.miningmx.com [datum 

van gebruik 20 September 2011]. 
36 Report of the Auditor-General to parliament on a performance audit of the rehabilitation of 

abandoned mines at the DME (Oktober 2009). 

http://www.worldcoal.org/
http://www.enviropaedia.com/
http://www.worldcoal.org/
http://www.worldcoal.org/
http://www.miningmx.com/
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die verlate myne en areas wat baie erg besoedel is.37 Die verslag dui verder aan dat die 

verlate myne ŉ baie groot gesondheidsrisiko inhou vir gemeenskappe. Die mynskagte 

wat nie behoorlik toegemaak is nie plaas ŉ risiko op die aangrensende gemeenskappe 

deurdat ŉ persoon in die skagte kan val.38 

Die plig om hierdie myne te rehabiliteer berus dus op die staat39 en in sommige gevalle 

is dit ŉ gedeelde verantwoordelikheid tussen die staat en privaatsektor.40 Die Minister 

van Mineraalhulpbronne, Susan Shabangu, het in 2010 aan die parlement gesê dit 

gaan baie moeilik wees om voldoende fondse beskikbaar te stel om die myne te 

rehabiliteer. Sy het aangedui dat die mynpraktyke in Suid-Afrika moet verander om die 

aantal verlate myne te verminder.41 Bestaande myne se rehabilitasie-praktyke sal dus 

aangepas moet word  

2.4 Finansiële waarborge vir mynrehabilitasie 

Wanneer ŉ myn een projek voltooi het, moet daardie projek se skade herstel word. 

Rehabilitasie moet dus deurlopend plaasvind.42 Rehabilitasie is baie duur en dus moet 

die mynmaatskappye vooraf bepaal wat die kostes gaan wees en finansieel voorsiening 

maak vir die herstel van die geaffekteerde area.  

Sedert 1991 word finansiële waarborge by elke nuwe mynaktiwiteit wat gelisensieer is 

vereis om te verseker dat daar voldoende fondse beskikbaar is vir die rehabilitasie van 

die myn.43 Finansiële waarborge kan gedefinieer word as ŉ instrument wat uitgereik 

word deur ŉ versekeringsmaatskappy, ŉ bank, of enige ander finansiële instansie wat 

onderneem om verantwoordelikheid te aanvaar vir die aktiwiteite rakende die omgewing 

                                                      
37 Navenport Govt allocates R70m for rehabilitation of 8000 derelict mines http://miningweekly.com 

[datum van gebruik 12 Mei 2012]. 
38 Anon 2010 SA Needs 6.4 Billion dollar for Mine Rehabilitation http://www.miningmx.com [datum 

van gebruik 12 Mei 2012]. 
39 Green, Patton en Harrison 2005 EBDJ 1. 
40 Anon 2010 SA Needs 6.4 Billion dollar for Mine Rehabilitation http://www.miningmx.com [datum 

van gebruik 20 September 2011]. 
41 Anon 2010 SA Needs 6.4 Billion dollar for Mine Rehabilitation http://www.miningmx.com [datum 

van gebruik 20 September 2011]. 
42 Kyk 2.1. 
43 Kyk 6 vir ‘n volledige bespreking van finansiële waarborge. Artikel 9(3) van die Wet op Minerale 

50 van 1991; artikel 41 van die MPRDA. 

http://miningweekly.com/
http://www.miningmx.com/
http://www.miningmx.com/
http://www.miningmx.com/
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en die herstel daarvan namens die myn.44 Die finansiële waarborge is bloot ŉ 

versekering dat die sluitingsplan geïmplementeer gaan word. Stappe word geneem om 

die moderne mynaktiwiteite se impak op die omgewing te verminder, deur byvoorbeeld 

voorafbeplanning te doen, deur behoorlike besoedelingsbeheermaatreëls te ontwerp, 

die impak van die myne of gerehabiliteerde mynareas en die huidige omgewing 

deurlopend te monitor en die myngebied voortdurend te rehabiliteer.45 

Die finansiële waarborg moet die kostes van die sluiting van ŉ myn weerspieël en moet 

ook verander kan word soos die mynaktiwiteite plaasvind en die kostes minder of meer 

word om te rehabiliteer. Die volgende aspekte moet in gedagte gehou word wanneer 

die finansiële waarborge bereken word naamlik direkte en indirekte sluitingskostes. Die 

direkte sluitingkostes word bereken deur faktore in ag te neem wat die maksimum 

sluitingkoste weerspieël. Indirekte kostes sluit kostes in wat verband hou met die  sluit 

van kontrakte asook die administrasie wat daarmee gepaard gaan. Die mobilisering van 

die myn word bereken op vyf persent van die totale direkte koste. Gebeurlikhede word 

ook in gedagte gehou aangesien daar sekere onvoorsiene natuurlike gebeure kan 

plaasvind. Daarom moet twee tot vyf persent van die direkte kostes eenkant gesit word 

vir die moontlike gebeure. Laastens moet sewe persent uitgehou word vir die bestuur46 

van die sluitingsaktiwiteite.47 

Daar is verskeie omgewingsregbeginsels wat die gedagte van rehabilitasie en finansiële 

voorsorg ten grondslag lê soos die voorsorg en die besoedelaar betaal beginsel. ŉ 

Bespreking van hierdie beginsels sal nou verskaf word. Dit is nodig om kortliks die 

beginsels te verduidelik en hoe dit binne die regsisteem toepassing vind. 

2.5 Beginsels wat rehabilitasie en finansiële voorsorg onderlê 

Daar is verskeie beginsels wat rehabilitasie en finansiële waarborge aanspreek maar 

daar gaan gefokus word op die voorkomingsbeginsel en die besoedelaar betaal 
                                                      
44 Hayes Reclamation accounting and practical consideration in funding reclamation obligations 89-

94. 
45 Anon Coal Mining & the Environment http://www.worldcoal.org [datum van gebruik 14 Mei 2012], 

sien ook 2.2 en 2.4. 
46 Die bestuur sluit die projekinspeksies en toesighouding in. 
47 Rosa Financial Planning for mine closure 10-13. 

http://www.worldcoal.org/
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beginsel. Eerstens gaan die voorkomingsbeginsel bespreek word en daarna sal ŉ 

bespreking van die besoedelaar betaal beginsel48 volg om ŉ basis te lê vir finansiële 

voorsiening en die rede daarvoor. 

2.5.1 Voorkomingsbeginsel 

Die voorkomingsbeginsel behels die toepassing van voorkomende meganismes waar 

die aksie moontlike skade aan die omgewing kan veroorsaak.49 Die beginsel rus op die 

noodsaaklikheid dat daar gefokus moet word op die feit dat skade tot die omgewing 

moontlik onomkeerbaar is. Dus is dit beter om die skade te voorkom eerder as om die 

skade later te probeer herstel.50 Die beginsel kan nie absoluut geld nie aangesien elke 

projek wat aangepak word die risiko dra om omgewingskade te veroorsaak. Dit is dus 

belangrik om die graad van die moontlike risiko te oorweeg teenoor die koste daaraan 

verbonde om die skade heeltemal te vermy.51 Die beginsel word in wetgewing en 

beleide52 ingesluit53 maar is steeds onderworpe aan die howe se interpretasie 

aangesien die beginsel nie risikovrye standaarde daarstel nie maar eerder die kostes en 

uitvoerbaarheid daarvan in ag neem.54 In die lig van die voorkomingsbeginsel verseker 

finansiële voorsiening dat die myn nie hul plig om die omgewing te beskerm afskeep 

nie. Deurdat daar finansieel voorsiening gemaak word vir die fases van die lewensiklus 

word die voorkomingsmeganismes in berekening gebring om te verseker dat 

toekomstige moontlike skade voorkom word. Die waarborge verseker dat daar 

finansiële voorsiening bestaan om alle risiko’s sover moontlik te voorkom.  

Hoofstuk 7 van NEMA handel oor die afdwinging en nakoming van NEMA en plaas ŉ 

plig op elke individu om besoedeling en agteruitgang van die omgewing te voorkom.55 

                                                      
48 Kyk 5.2.2. 
49 Rabie Nature and Scope of Environmental Law 97. 
50 Kidd Environmental Law 8. 
51 Purdue Integrated pollution control in the Environment Protection Act (1990) 16-23. 
52 Artikel 2 van NEMA. 
53 Rabie Nature and Scope of Environmental Law 97. 
54 Kidd Environmental Law 9. 
55 Soltau 1999 SAJELP 8. 
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Artikel 28 van NEMA bepaal dat redelike maatreëls56 deur enige persoon wat 

besoedeling veroorsaak, gaan veroorsaak of reeds veroorsaak het geneem moet word 

om besoedeling te voorkom.57 Die redelike stappe verplig ŉ persoon om besoedeling 

wat plaasvind, deurlopend plaasvind of herhaal word te voorkom58 of te verminder en 

die effek as gevolg van die besoedeling op die omgewing te herstel. Redelike maatreëls 

sluit ŉ ondersoek na, assessering en evaluering van die impak wat die bepaalde 

aktiwiteit op die omgewing gaan hê, voorkoming van beweging van die besoedelde 

stowwe, uitwissing van die besoedelende bron en herstel van die effek wat die 

besoedeling op die omgewing het in.59 Die maatreëls wat toegepas moet word, hang af 

van die betrokke aktiwiteit wat aangepak word.60 

Om te bepaal of daar wel redelike maatreëls geneem is, moet daar kennis geneem 

word van die mate en omvang van die risiko wat veroorsaak word deur die aktiwiteit. In 

terme van NEMA word redelike maatreëls bepaal deur te verwys na die voorskrifte en 

beginsels van NEMA.61 Die belang van die plig lê in die toepaslikheid daarvan op alle 

optredes wat besoedeling of agteruitgang van die omgewing tot gevolg het.62 Die plig 

word nie beperk nie maar is van toepassing op alle omgewingsaktiwiteite. Die plig om 

redelike maatreëls te neem word uitgebrei na situasies waar die omgewingskade deur 

die reg gemagtig word en nie redelik voorkom of gestop kan word nie. Die maatreëls 

wat geneem moet word deur die besoedelaar om aan sy pligte te voldoen word in die lig 

                                                      
56 Die redelike maatreëls sluit in om ‘n omgewingsimpakstudie (hierna EIA) te doen, ‘n aktiwiteit aan 

te pas of ‘n aktiwiteit te stop wat besoedeling of agteruitgang tot gevolg het, die bron van die 
besoedeling of agteruitgang uit te skakel en die gevolge van die besoedeling reg te stel.  

57 Artikel 28(1) van NEMA bepaal dat enige persoon wat besoedeling of agteruitgang van die 
omgewing veroorsaak, gaan veroorsaak of reeds veroorsaak het, moet redelike maatreëls neem 
om die besoedeling of agteruitgang wat plaasvind, deurlopend plaasvind en herhaal word te 
vermy of te stop om die besoedeling en agteruitgang van die omgewing te verminder en te 
herstel. 

58 Kyk 2.5.2. 
59 Artikel 28(3) van NEMA en artikel 19(2) van NWA. 
60 Glazewski Environmental Law in South Africa 150. 
61 Artikel 28(5)(c) van NEMA: Die direkteur-generaal moet die beginsels uiteengesit in artikel 2 van 

NEMA in ag neem by die oorweging van die maatreëls wat gebruik moet word.   
62 Glazewski Environmental Law in South Africa 149. 
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van artikel 24 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 199663 en NEMA 

gedoen om die mens se gesondheid en welstand saam met die omgewing te beskerm.  

2.5.2 Besoedelaar betaal beginsel 

Die BBB behels dat ŉ persoon wat betrokke is by enige aktiwiteit wat besoedeling 

veroorsaak, verantwoordelik moet wees vir die kostes verbonde aan die voorkoming of 

hantering van die besoedeling wat uit die aksie sal voortspruit.64 Dit sluit die koste vir 

die voorkoming en die koste vir die hantering van die besoedeling wat reeds 

plaasgevind het in.65 Die kostes is nie net die kostes wat aangegaan is deur menslike 

aktiwiteite nie maar sluit ook die impak wat die aktiwiteite op die omgewing het in.66 Die 

BBB plaas ŉ ekonomiese verpligting op die besoedelaar om die skade en besoedeling 

wat uit die mynaktiwiteite ontstaan te herstel.67 Dit word gedoen deur minimumreëls 

uiteen te sit ten opsigte van die verantwoordelikheid vir die omgewingskade.68 Dus kan 

die beginsel gesien word as ŉ voorkomende en ŉ kompenserende beginsel.69 Die vraag 

is of die myne nie net hul koste vir die besoedeling na die verbruiker toe afwentel nie.70 

Dit kan wel die geval wees aangesien die koste van besoedeling deel uitmaak van die 

produksiekoste wat verband hou met die prys van die produkte.71 Pearce is van mening 

dat die myne slegs ŉ gedeelte van die rehabilitasiekoste kan afskuif na die verbruiker 

toe aangesien kompetisie die myne dwing om die verkoopprys van die produkte so laag 

as moontlik te hou en myne sal dus versigtig wees om die rehabilitasiekoste op die 

verbruiker af te skuif.72 

                                                      
63 Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Hierna Grondwet) sien ook Glazewski 

Environmental Law in South Africa xx; Kidd Environmental Law 13. Vanweë die omvang van die 
skripsie word daar nie ŉ bespreking van artikel 24 ingesluit nie. 

64 Purdue Integrated Pollution Control in the Environment Protection Act (1990); Shelton 
International Environmental Law (1991). 

65 Hunter, Salzman en Zaelke International Environmental Law and Policy (2002) 412. 
66 Sands Principles of International Environmental law (2003) 279; Rao International Environmental 

Law and Economics (2002) 277-279; Kiss & Shelton International Environmental Law (2004) 212-
213. 

67 Du Plessis en Kotze 2007 Stellenbosch Law Review 180 
68 Sands Principles of International Environmental Law (2003) 280-281. 
69 Kidd Environmental Law 8. 
70 Pearce Blueprint for a Green Economy (1989) 536. 
71 Kidd Environmental Law 8. 
72 Pearce Blueprint for a Green Economy (1989) 159. 
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Die BBB loop in tandem met die beginsels van artikel 28 van NEMA en artikel 19 van 

die NWA. Artikel 19 van die NWA identifiseer dat die besoedelaar verantwoordelik is om 

maatreëls in te stel om besoedeling en moontlike besoedeling te voorkom of te herstel. 

Die persone wat verantwoordelik is sluit enige persoon in wat direk of indirek bygedra 

het tot die besoedeling of potensiële besoedeling of die eienaar, persoon in beheer van 

die grond of die persoon wat die grondgebied okkupeer of die grond gebruik waar enige 

aktiwiteit of proses wat uitgevoer is die besoedeling van ŉ water hulpbron tot gevolg 

gehad het.73 Alhoewel artikel 19 van die NWA nie direk na die BBB verwys nie bevat dit 

elemente van die BBB.74 

Artikel 19(1) van NWA sit uitdruklike verantwoordelikhede uiteen en handel oor die plig 

om voorsorg te tref. Artikel 19(1)(b) en 19(2)(a)-(f) handel daaroor dat die skade redelik 

voorsienbaar moes wees en dat redelike voorkomingsmaatreëls geïmplementeer moes 

wees soos vereis deur die redelike-persoontoets.75 

In die Suid-Afrikaanse reg lê NEMA die basis van die BBB. Artikel 2(4)(q) bepaal dat die 

kostes om die besoedeling, omgewingsagteruitgang en gevolglike nadelige 

gesondheidsgevolge te herstel of die voorkoming, vermindering of beheer van 

toekomstige besoedeling of omgewingskade moet deur die persoon wat daarvoor 

aanspreeklik is betaal word.76 

Die verpligting om die bovermelde te herstel of te verhoed word in terme van artikel 28 

van NEMA aangespreek en dit gee uiting aan die BBB. Artikel 28 van NEMA bepaal dat 

die partye wat die omgewingskade veroorsaak verantwoordelik is vir die herstelkostes 

en die koste om verdere en toekomstige skade te verhoed.77 Die myn moet ook die 

koste dra vir die vermindering of voorkoming van toekomstige besoedeling.78 Die BBB is 

dus primêr daarmee gemoeid om die besoedelaar finansieel aanspreeklik te hou vir sy 

of haar aktiwiteite deur die vestiging van aanspreeklikheid vir omgewingskade, 

                                                      
73 Oosthuizen 1998 SAJELP 355-361 en sien ook artikel 19(1)(a) en (b) van NWA. 
74 Oosthuizen 1998 SAJELP 358. 
75 Kruger v Coetzee 1966 2 SA 428 (A). 
76 Artikel 2(4)(p) van NEMA. 
77 Hunter, Salzman & Zaelke International Environmental Law and Policy 140. 
78 Kidd Environmental Law 8. 
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kwantifisering van besoedelingkoste en die assessering en herstel van die historiese 

skade op ŉ billike wyse.79 

Daar kan geargumenteer word dat die voorkomingsbeginsel en die BBB-beginsel die 

grondslag vorm vir finansiële voorsiening vir rehabilitasie aangesien daar ŉ plig op die 

myn is om skade en besoedeling te vermy. Indien die plig nie nagekom word nie, moet 

die myn die skade wat aangerig is herstel en die moontlike omgewingskade wat die 

myn se aktiwiteite daarstel verminder en beheer. Tydens die mynaktiwiteite rus die plig 

op die myn om te verseker dat die omgewing en die gemeenskap nie benadeel word 

deur die aktiwiteite nie en waar die skade onvermydelik is, dit te mitigeer. Die proses is 

ŉ baie duur proses en die kostes moet vooraf bepaal word. Tydens die voorafbepaling 

van kostes moet die myn se aktiwiteite noukeurig beplan word. Daar moet bepaal word 

wat die skade aan die omgewing gaan wees en hoe die skade herstel of vermy kan 

word en indien daar besoedeling van of agteruitgang aan die omgewing is, of dat daar 

voldoende fondse is om die beskadigde omgewing te herstel. Tydens elke fase van die 

myn is dit belangrik om die kosteberaming in gedagte te hou en moet daar vooraf aan 

die wetlike vereistes voldoen word. Die fases van die myn moet uiteengesit word om te 

kan bepaal waar die kosteberaming in die hele mynproses toepassing vind. 

3 Beplanningfase van die myn 

Gedurende die beplanningsfase van die myn moet daar verskeie assesserings gedoen 

word en al die permitte en regte om te kan myn of prospekteer moet bekom word. Die 

MPRDA hanteer prospekteer- en mynaansoeke. Ingevolge artikel 1 van die MPRDA is 

ŉ prospekteeraktiwiteit die soek van minerale deur enige metode wat die bogrond of 

ondergrond van die aarde versteur. ŉ Prospekteerreg word ŉ reg wat toegestaan word 

in terme van artikel 17(1) van die MPRDA.80 ŉ Mynaktiwiteit is enige aktiwiteit wat 

                                                      
79 Du Plessis en Kotze 2007 Stell LR 181. 
80 Artikel 17(1) van MPRDA bepaal dat die Minister ‘n prospekteerreg mag toestaan indien die 

applikant toegang het tot finansiële hulpbronne en die tegniese kennis het om die 
prospekteeraktiwiteit optimaal te kan doen in ooreenstemming met die prospekteerwerkprogram, 
die bepaalde uitgawes verenigbaar is met die voorgestelde prospekteeraktiwiteite van die 
propekteerwerkprogram en die prospekteeraktiwiteite nie onnodige besoedeling, ekologiese 
agteruitgang of skade aan die omgewing sal veroorsaak nie.  
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verband hou met ŉ myn. ŉ Mynpermit en mynreg word ingevolge artikels 27(6)81 en 

23(1) van die MPRDA82 uitgereik. 

3.1 Prospekteerregte 

Voordat daar enige prospekteeraktiwiteite aangepak mag word moet daar eerstens by 

die Minister aansoek gedoen word vir ŉ prospekteerreg. Die aansoek moet soos 

voorgeskryf by die Streeksbestuurder onder wie se toesig die area val83 saam met die 

aansoekfooi wat nie teruggeëis kan word nie ingedien word.84 Die Streeksbestuurder 

moet die aansoek aanvaar indien daar aan die bogenoemde vereistes voldoen word en 

daar geen ander prospekteerreg of mynreg op die betrokke area is nie.85 Indien die 

Streeksbestuurder die aansoek goedkeur, moet hy of sy binne 14 dae die applikant 

skriftelik in kennis stel dat die applikant binne 60 dae die relevante 

omgewingbestuursplan indien.86 Nadat die Streeksbestuurder ingelig is dat daar 

voldoen is aan die omgewingsbestuursplan en dat daar kennis gegee is aan die 

grondeienaar moet hy die aansoek na die Minister en geaffekteerde partye vir 

oorweging stuur.87 

ŉ Prospekteerreg word in terme van artikel 17 van die MPRDA88 toegestaan. ‘n 

Prospekteerwerkprogram moet opgestel word om te bepaal wat die impak op die 

geprospekteerde area vir die tydperk wat daarvoor aansoek gedoen is, gaan wees. Die 

aansoek sal goedgekeur word indien die applikant kan bewys dat hy die nodige 
                                                      
81 Artikel 27(1) bepaal dat ‘n mynpermit slegs uitgereik mag word indien die mineraal optimaal 

ontgin kan word binne ‘n twee jaar venstertydperk en die mynarea nie 1.5 hektaar oorskry nie. 
Verder bepaal artikel 27(6) van MPRDA dat die Minister ‘n mynpermit moet uitreik indien daar 
voldoen word aan die  vereistes en die applikant ‘n omgewingsbestuursplan ingedien het.  

82 Artikel 23(1) van MPRDA bepaal dat die Minister ‘n mynreg moet goedkeur indien die minerale 
optimaal gemyn kan word in ooreenstemming met die mynwerkprogram, die applikant toegang tot 
finansiële hulpbronne het en die tegniese kennis het om die voorgestelde mynaktiwiteit optimaal 
te kan uitvoer, die finansieringsplan verenigbaar is met die mynaktiwiteit en dat die mynaktiwiteit 
nie onnodige besoedeling, ekologiese agteruitgang of skade aan die omgewing sal veroorsaak 
nie en die applikant finansieel voorsiening gemaak het vir die voorgeskrewe sosiale en 
arbeidsplanne.  

83 Artikel 16(1)(a) van MPRDA; kyk ook regulasie 2(1) van GK R527 in SK 26275 23 April 2004 
(hierna MPRDA regulasies). 

84 Artikel 16(1) van MPRDA. 
85 Artikel 16(2)(a) en (b) van MPRDA. 
86 Artikel 16(4)(a) van MPRDA. 
87 Artikel 16(5) van MPRDA. 
88 Artikel 17(1) van MPRDA. 
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finansiële hulpbronne89 het om die prospekteeraktiwiteite optimaal te kan uitvoer soos 

bepaal deur die prospekteerwerkprogram,90 die bepaalde uitgawes korreleer met die  

prospekteeraktiwiteite en hoe lank dit gaan duur,91 dat hy of sy ‘n omgewingsmagtiging 

het92 en die prospekteeraktiwiteite nie onaanvaarbare besoedeling, ekologiese 

agteruitgang of beskadiging van die omgewing tot gevolg sal hê nie93 en dat die 

applikant die bevoegdheid het om aan al die vereistes van die Wet op Myngesondheid 

en Veiligheid94 gehoor te gee.95 Die houer van die prospekteerreg het saam met die 

regte uiteengesit in artikel 5 die eksklusiewe reg om aansoek te doen vir die hernuwing 

van die prospekteerreg op die bepaalde gebied en die eksklusiewe reg om aansoek te 

doen vir die mynreg op die bepaalde geprospekteerde area.96 Indien die houer van ŉ 

prospekteerreg dit weer wil hernu moet hy of sy opnuut finansieel voorsiening vir die 

rehabilitasie van die betrokke area maak voordat die prospekteerreg hernu sal word.97 

3.1.1 Prospekteerwerkprogram 

Die prospekteerwerkprogram moet al die besonderhede van die applikant bevat, die 

plan wat beoog word in terme van regulasie 2(2),98 die area waarop die plan 

geïmplementeer gaan word en die area se geregistreerde naam.99 Verder moet die 

program stipuleer vir watter minerale geprospekteer gaan word, die geografiese 

uiteensetting soos deur die geografiese kaart uiteengesit, ŉ beskrywing van hoe die 

mineraalhulpbronne deur prospektering bepaal gaan word en ŉ beskrywing van die 

metodes wat gebruik gaan word.100 

Daar moet ŉ tydlyn wees vir elke beplande prospekteeraktiwiteit en die fases moet 

volledig uiteengesit word. Die beplande aktiwiteit moet die metodes bevat om die 

                                                      
89 Kyk paragraaf 6. 
90 Artikel 17(1)(a) van MPRDA. 
91 Artikel 17(1)(b) van MPRDA. 
92 Artikel 24 van NEMA. 
93 Artikel 17(1)(c) van MPRDA. 
94 29 van 1996 (hierna MHSA). 
95 Artikel 17(1)(d) van MPRDA. 
96 Artikel 19(1) van MPRDA. 
97 Kyk 7. 
98 Regulasie 2(2) van MPRDA-Regulasies. 
99 Regulasie 7(1)(a)-(c) van MPRDA-Regulasies. 
100 Regulasie 7(1)(d)-(g) van MPRDA-Regulasies. 
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prospektering te kan doen en daar moet ŉ tydsbepaling wees vir elke aktiwiteit en 

metode wat gebruik gaan word tydens prospektering.101 Tabel A102 dien as ŉ voorbeeld 

van die metodes wat gebruik gaan word en die tyd wat elke fase gaan neem om 

afgehandel te word.103 Daar moet ŉ taakplan opgetrek word om vooraf die kostes van 

elke projek te bereken en die aktiwiteite wat moontlik ŉ impak op die omgewing kan hê 

uiteensit. 

Die prospekteerwerkprogram bevat ŉ kostebepaling van al die uitgawes wat uit die 

verskillende fases tydens prospektering voortspruit. Die kostebepaling moet opgebreek 

word in direkte prospekteerkostes, arbeidskostes, die koste van rehabilitasie en bestuur 

daarvan en enige ander direkte koste wat ŉ impak sal hê.104 As daar voldoen word aan 

die bepalings van artikel 17(1)(b)-(d) van die MPRDA, verseker die applikant dat al die 

aktiwiteite, die koste van die aktiwiteite en wanneer dit gaan plaasvind geverifieer kan 

word teenoor die inligting wat verskaf is in terme van  regulasie 7(1)(f), (g) en (j) van die 

prospekteerwerkprogram. Dit sluit  realistiese omgewingsbestuur en rehabilitasiekostes 

wat in die omgewingsbestuurplan geïdentifiseer word in.105 

3.2 Mynpermit teen mynregte106 

Nadat daar geprospekteer is, is die volgende stap om te begin myn. Die applikant doen 

dan aansoek vir ŉ mynpermit of ŉ mynreg. ’n Mynpermit word uitgereik indien die 

minerale wat ontgin word optimaal binne ŉ twee jaar gemyn kan word en die area nie 

groter as een punt vyf hektaar is nie.107 Die aansoek en die aansoekfooi moet op die 

                                                      
101 Regulasie 7(1)(h) en (i) van MPRDA Regulasies. 
102 Kyk Tabel in Aanhangsel A 
103 Vir ‘n voorbeeld hoe om ‘n kosteberaming te doen, sien Aanhangsel A soos gevind in 

www.dmr.gov.za/...guidelines/...  [datum van gebruik 8 Augustus 2011]. 
104 Regulasie 7(1)(k) van MPRDA Regulasies van 2004. Vir ‘n voorbeeld hoe om ‘n kosteberaming te 

doen, sien Aanhangsel A soos gevind in www.dmr.gov.za/...guidelines/... [datum van gebruik 8 
Augustus 2012]. 

105 www.dmr.gov.za/...guidelines/... [datum van gebruik 8 Augustus 2012]. 
106 Die verskil tussen ‘n mynreg en mynpermit is dat die mynreg nie beperk word volgens die grootte 

van die oppervlakte wat gemyn gaan word nie en die mynreg is geldig vir dertig jaar voordat daar 
aansoek gedoen hoef te word vir die hernuwing van die mynreg. Die mynpermit word aan die aan 
die ander kant beperk tot ‘n area wat nie een punt vyf hektaar oorskry nie en die mynpermit is 
beperk tot twee jaar waarna daar weer aansoek gedoen moet word vir die hernuwing van die 
permit.  

107 Artikel 27(1) van MPRDA. 

http://www.dmr.gov.za/
http://www.dmr.gov.za/...guidelines/
http://www.dmr.gov.za/...guidelines/
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voorgeskrewe manier by die streeksbestuurder se kantore wat verantwoordelik is vir die 

betrokke area ingedien word.108 Indien die streeksbestuurder die mynpermit aansoek 

aanvaar het, moet hy die aansoek aan die Minister aanstuur. Die Minister moet binne 

60 dae vanaf ontvangs van die betrokke aansoek die permit uitreik indien daar aan al 

die vereistes van artikel 27(1) voldoen is, die omgewingtoestemming goedgekeur is en 

die applikant die bevoegdheid het om aan al die relevante vereistes van die MHSA109 

gehoor te gee.110 Die houer van ŉ mynpermit mag enige infrastruktuur opsit wat met die 

mynaktiwiteite verband hou.  

Die NWA is ook van toepassing op mynpermitte en die permithouer mag water wat in 

natuurlike fonteine, damme, riviere of enige waterstrome wat op die betrokke area 

voorkom of deur die betrokke area vloei gebruik mits die watergebruik aan die vereistes 

voldoen in die NWA.111  

Die mynpermit sal geldig bly vir die tydperk wat aangedui is op die permit self en mag 

nie ŉ twee jaar tydperk oorskry nie. By die aansoek vir ŉ mynpermit moet die applikant 

finansieel voorsiening maak vir die rehabilitering van die omgewingsimpakte.112 

Die applikant doen aansoek vir ŉ mynreg in terme van artikel 22 van die MPRDA.113 

Voordat die mynreg uitgereik word, moet die applikant aan die volgende vereistes 

voldoen. By die aansoek vir ŉ mynreg moet die Minister die mynreg uitreik indien die 

minerale optimaal gemyn kan word ingevolge die mynprogram wat opgestel is,114 daar 

voldoende fondse is om die mynaktiwiteite optimaal te kan verrig,115 die 

finansieringsplan verenigbaar is met die mynaktiwiteit en die lewensduur van die 

                                                      
108 Artikel 27(2) van MPRDA. 
109 NWA. 
110 Artikel (27)(6) van MPRDA. 
111 Artikel (27)(7)(b) van MPRDA. 
112 Kyk 6. 
113 Artikel 22(2) van MPRDA bepaal dat die streekbestuurder binne 14 dae na ontvangs van die 

aansoek die aansoek sal aanvaar indien daar aan al die vereistes voldoen is in terme van artikel 
22(1) en geen ander persoon ‘n prospekteerreg, mynreg of mynpermit op die bepaalde area het 
nie. Die aansoek om in die bepaalde gebied te kan myn word ingevolge artikel 23 van die 
MPRDA goedgekeur. 

114 Artikel 23(1)(a) van MPRDA. 
115 Artikel 23(1)(b) van MPRDA. 
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mynaktiwiteit,116 die applikant die voorgeskrewe arbeidsplan voorgehou het117 en die 

applikant die bevoegdheid het om aan al die vereistes van MHSA te voldoen.118 Die 

goedgekeurde mynreg sal in werking tree die oomblik wat die 

omgewingsbestuurprogram119 in terme van artikel 39 goedgekeur is. Die mynreg sal 

geldig wees vir ŉ tydperk van dertig jaar120 waarna daar ŉ aansoek ingedien kan word 

om die mynreg te hernu.121 

Daar moet gelet word op die feit dat artikels 18(2)(c) en 24(2)(b) van MPRDA vereis dat 

ŉ aansoek om ŉ prospekteerreg of mynreg te hernu vergesel moet word deur ŉ verslag 

wat die nakoming van die vereistes van die omgewingbestuurprogram, die rehabilitasie 

wat voltooi moet word en die kostes daaraan verbonde uiteensit.  

Die Omgewingsbestuursinstrumente wat in mynbou gebruik word, word bespreek om te 

bepaal wat elk van die instrumente se doel is en te bepaal hoe die instrumente met die 

finansiële beplanning skakel. 

3.3 Omgewingsbestuurinstrumente122 

Die MPRDA verbied enige handelinge wat voortspruit uit enige prospekteer- of 

mynaktiwiteite wat verband hou met minerale sonder ‘n goedgekeurde 

omgewingsbestuursplan123 of program.124 

                                                      
116 Artikel 23(1)(c) van MPRDA. 
117 Artikel 23(1)(e) van MPRDA. 
118 Artikel 23(1)(f) van MPRDA. 
119 Die omgewingsbestuurprogram sal in meer diepte bespreek word in 3.3. 
120 Artikel 23(6) van MPRDA. 
121 Kyk 4. 
122 Die National Environmental Management Amendment Act 62 van 2008 (NEMAA) het gedeeltelik 

op 1 Mei 2009 inwerkinggetree, maar die Minerals and Petroleum Resources Development 
Amendment Act 49 van 2008 (MPRDAA) is nog nie in werking nie. Artikel 94(2) van die MPRDAA 
bepaal dat sommige van die artikels eers inwerking sal tree die oomblik wat NEMAA in werking 
tree. Aan die ander kant bepaal artikel 14(2) van NEMAA dat die voorskrifte wat verband hou met 
produksie, mynbou, prospektering en enige ander handelinge wat verband hou daarmee eers, 18 
maande nadat die MPRDAA in werking getree het sal intree. Aangesien die MPRDAA en NEMAA 
slegs gedeeltelik in werking getree het, bly die status quo steeds voortbestaan. Die verskillende 
regeringsdepartemente moet in terme van artikel 24N(7) van NEMAA (wat in werking is) met 
mekaar skakel en die omgewingsbestuursplanne met mekaar vereenselwig. 

123 ‘n Omgewingsbestuursplan met verwysing na minerale word gedefinieer as ”a plan to manage 
and rehabilitate environmental impacts arising from reconnaissance permission, prospecting 
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3.3.1 Omgewingsbestuursplan 

As die streeksbestuurder ŉ omgewingsbestuursplan oorweeg moet daar gekonsulteer 

word met ŉ staatsdepartement wat die reg administreer ten opsigte van 

omgewingsake.125  Die Streeksbestuurder is ook verplig om ŉ aansoek in te dien sodat 

die hoof van die departement wat gekonsulteer word, binne 60 dae vanaf die aansoek, 

skriftelik die departement se mening ten opsigte van die aansoek te gee.126 

Finansiële voorsiening vorm deel van die omgewingsbestuurplan en moet ‘n 

omskrywing gee van die kwantum wat bepaal moet word in terme van regulasie 54 en 

die besonderhede van die metode wat gebruik gaan word om die finansiële voorsiening 

te verskaf volgens regulasie 53.127 Voordat die omgewingsbestuursplan deur die 

Minister goedgekeur word, moet daar reeds voldoende finansiële voorsiening deur die 

applikant gemaak wees. 

3.3.2 Omgewingsbestuursprogram 

Persone wat aansoek doen vir ‘n mynreg128 in terme van die MPRDA is verplig om ‘n 

omgewingsimpakstudie129 te doen en ‘n omgewingsbestuursprogram op te stel.130 Die 

                                                                                                                                                                           
right, or mining permit as the case may be.” Dele van artikel 1 van MPRDA sal geskrap word met 
die inwerkingtreding van die gewysigde wetgewing (MPRDAA en NEMAA).  

124 Artikel 5(4)(a). Artikel 5(4) sal met die inwerkingtreding van MPRDAA vervang word deur artikel 
5A van MPRDA wat verband hou met die verbod op onwettige handelinge. Die bewoording is 
soortgelyk aan die van artikel 5(4) van MPRDA maar die verwysing na ‘n goedgekeurde 
omgewingsbestuursplan of program is vervang deur die bewoording omgewingsvergunning wat 
verkry sal moet word in terme van artikel 24 van NEMA.  

125 Artikel 24O(2) van NEMA bepaal dat “the DM must consult with every state department that 
administers a law relating to a matter affecting the environment when he or she considers an 
application for an environmental authorisation.” Die artikel sal inwerking tree 18 maande nadat 
die MPRDA in werking getree het. Artikels 24K en 24L van NEMA sal ook toegepas word. Daar 
moet binne 40 dae na die aansoek ingedien is deur die ander staatsdepartement gereageer 
word.  

126 Artikel 40(2); Ministerial Delegation van 12 Mei 2004.  
127 Regulasie 52(2)(d) van GK R527 in SK 26275 23 April 2004; kyk 6. 
128 Artikel 39(1) word met artikel 22 gelees. Artikel 22(1)(a) word gewysig deur artikel 18 van die 

MPRDAA, wat bepaal dat die aansoek vir ‘n mynreg en omgewingstoestemming gelyktydig moet 
geskied. Die artikel sal 18 maande na die inwerkingtreding van MPRDAA in werking tree.  

129 Die statutêre basis vir ‘n EIA in Suid-Afrika is tans NEMA en die NEMA-regulasies (kyk 3.3.3). In 
die verlede was mynaktiwiteite nie deel van die EIA-proses nie maar, deur middel van die 
MPRDA is daar voorsiening gemaak vir ’n vorm van EIA wat van toepassing is op mynaktiwiteite. 
Tans is die raamwerk steeds van toepassing tot 18 maande na die MPRDAA inwerking getree 
het, waarby EIA’s wat van toepassing is op prospektering of mynaktiwiteite goedgekeur sal word 
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omgewingsbestuursprogram moet onder meer ‘n beskrywing bevat van die 

omgewingsdoelwitte en die spesifieke doelstellings vir die sluiting van die myn en die 

bestuur van die geïdentifiseerde omgewingsimpakte wat sal voortspruit uit die 

voorgestelde mynaktiwiteite.131 Die omgewingsbestuursprogram moet ook ‘n duidelike 

uiteensetting gee van die implementeringsprogram wat die finansiële voorsiening vir die 

uitvoering van die omgewingsbestuursprogram insluit. Die inhoud van die 

omgewingsbestuursprogram moet finansiële voorsiening132 wat die kwantum vir die 

finansiële voorsiening bepaal in terme van regulasie 54 bevat en moet ook die metode 

wat gebruik gaan word om die finansiële voorsiening te verskaf in terme van regulasie 

53 uiteensit.133 

Wetgewing stipuleer duidelik dat die houer van ’n prospekteerreg of ‘n mynreg sover dit 

redelik prakties is die geaffekteerde omgewing rehabiliteer tot die natuurlike of 

voorafgaande toestand, of in ’n toestand wat algemeen aanvaarbaar vir volhoubare 

ontwikkeling is.134 

Die verskil tussen die omgewingsbestuursplan en die omgewingsbestuursprogram is 

dat die omgewingsbestuursprogram nodig is om enige prospekteeraktiwiteite of 

mynaktiwiteite binne die regte van die mynreg te behartig.135 Die beginsels wat 

uiteengesit word in artikel 2 van NEMA136 geld vir alle prospekteeraktiwiteite of 

                                                                                                                                                                           
deur die Minister van Mineraalhulpbronne in terme van die gewysigde NEMAA-raamwerk. 18 
maande daarna sal die owerheidsmag ten opsigte van EIAs verskuif na die Minister van Water en 
Omgewingsake en die MECs wat verantwoordelik is vir die omgewing. 

130 Die inhoud van die omgewingbestuursprogram word voorgeskryf deur regulasie 51 van die 
MPRDA-regulasies.  

131 Regulasie 51(a) van GK R527 in SK 26275 23 April 2004. 
132 Kyk 5. 
133 Regulasie 51(b)(v) van GK R527 in SK 26275 23 April 2004. 
134 Artikel 38(1)(d) van die MPRDA. Die artikel is herroep deur die MPRDAA maar ‘n soortgelyke 

verpligting word uiteengesit in artikel 24N(7)(e) van MPRDAA. 
135 Artikel 39 van die MPRDA word herroep deur artikel 33 van die MPRDAA. Die gewysigde artikel 

22(1)(a) bepaal verder dat die aansoek vir ‘n mynreg en omgewingsvergunning gelyktydig 
ingestel moet word (artikel 18(a) van MPRDAA). Die Minister sal nie die permit uitreik voordat die 
omgewingsbeskerming goedgekeur is nie – artikel 38(2) wat ingevoeg is deur artikel 32 van die 
MPRDAA.  

136 Die beginsels wat uiteengesit word in artikel 2 van NEMA sluit die volgende in: 
Omgewingsbestuur moet geïntegreer wees, omgewingsgeregtigheid moet nagestreef word, daar  
moet gelyke toegang  tot omgewingshulpbronne wees wat die basiese menslike behoeftes aan 
voldoen ens.   
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mynaktiwiteite en enige handelinge wat gepaard gaan met hierdie aktiwiteite.137 Dit dien 

ook as riglyne vir die interpretasie, administrasie en implementering van die 

omgewingsvereistes van die MPRDA. Daar word verder bepaal dat die houer van ‘n 

prospekteerreg, retensiepermit, mynreg of mynpermit die volgende moet doen:138 

Ten alle tye die algemene doelwitte van hoofstuk 5 van NEMA wat handel oor ‘n 

geïntegreerde omgewingsbestuur uit te voer139 en sover dit redelik moontlik is 

die omgewing wat geaffekteer is deur die prospekteeraktiwiteite of 

mynaktiwiteite  te rehabiliteer na sy natuurlike, voorafbepaalde situasie of in so 

mate dat dit in lyn is met die beginsels van volhoubare ontwikkeling.140 

Al die omgewingsimpakte moet bestuur word in terme van die omgewingsbestuursplan 

of program as ’n integrale deel van die prospekteer- of mynaktiwiteite.141 ŉ Versuim om 

dit te doen is ’n oortreding en is strafbaar met ’n boete wat nie R500 000.00 oorskry nie 

of tronkstraf tot ’n maksimum van 10 jaar.142 

3.3.3 Omgewingsimpakstudie 

Die EIA-proses vir ‘n mynreg vereis dat ‘n omvangbepalingsverslag opgestel word143 

wat gevolg word deur ‘n verslag wat die inhoud van die omgewingsimpakstudie 

                                                      
137 In terme van artikel 30 van die MPRDAA word artikel 37(1)(a) gewysig om die volgende 

bewoording in te sluit: “Any activity in relation to prospecting and mining operations.” Artikel 30 
van die MPRDAA sal op die datum soos gepubliseer in die Staatskoerant inwerking tree.   

138 Artikel 38 word herroep deur artikel 32 van die MPRDAA. Artikel 38A(1) bepaal dat die Minister 
van Mineraalhulpbronne die omgewingsvoorskrifte van NEMA wat verband hou met die 
prospekteer, myn, produksie of enige ander aktiwiteite wat verband hou daarmee sal 
implementeer (artikel 32(1) van die MPRDAA). Artikel 38B (ingevoeg deur artikel 32 van die 
MPRDAA) verskaf oorgangsmaatreëls vir die goedkeuring van omgewingsbestuursplanne en 
omgewingsbestuursprogramme en die artikel sal inwerkingtree op die gepubliseerde datum in die 
Staatskoerant.  

139 Artikel 38(1)(a) van die MPRDA. 
140 Artikel 38(1)(d) van die MPRDA. 
141 Artikel 38(1)(c) van die MPRDA. ‘n Soortgelyke vereiste is vervat in artikel 24N(7)(c) van 

MPRDAA. 
142 Artikel 98(a)(iii) wat met artikel 99(1)(c) van die MPRDA gelees moet word. 
143 Op 2 Augustus 2010 het nuwe EIA-regulasies in werking getree. GK R543 in SK 33306 van 18 

Junie 2010 gaan in die toekoms die EIA-prosedure voorskryf (GK R544 en R545 in SK 33306 van 
18 Junie 2010). Die 2010 NEMA-regulasies herroep nie die MPRDA-regulasies nie en moet dus 
in terme van artikel 24L vereenselwig word. 
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bevat.144 Die omvangbepalingsverslag dien as ‘n inleidende deel van die EIA en sluit die 

assessering van die beskikbare inligting wat nodig vir die EIA is in. Dit vereis dat die 

applikant:145 

 Die basiese inligting rakende die geaffekteerde omgewing moet bevestig; 

 Die impakte op die omgewing ten opsigte van die prospektering of 

mynaktiwiteite, die sosio-ekonomiese toestand en die nasionale kulturele erfenis  

ondersoek en evalueer. In die geval van ’n mynreg moet die applikant die 

kumulatiewe impakte van die mynaktiwiteit, identifiseer en die impakte daarvan 

evalueer; en 

 In die geval van ’n mynreg alternatiewe grondgebruike en 

ontwikkelingsalternatiewe en alternatiewe metodes om die bepaalde projek aan 

te pak identifiseer en die nagevolge indien die bepaalde projek nie aangepak 

word nie opweeg.146 

Die oomblik wat die streeksbestuurder die applikant versoek om ‘n verslag ten opsigte 

van die omgewingsbestuurprogram saam te stel, het die applikant dertig dae om die 

scoping report by die streeksbestuurder in te dien.147 

Die omvangbepalingsverslag van die voorgestelde mynaktiwiteit moet die huidige status 

van die omgewing voor die mynaktiwiteit uiteensit, die omgewing, sosiale en kulturele 

impakte, insluitende die kumulatiewe impak identifiseer en die meer gepaste prosedure 

of plan vir die mynaktiwiteit beskryf.148 

Nadat die omvangbepalingsverslag ingedien is, sal die streeksbestuurder die applikant 

versoek om ŉ omgewingsbestuurprogram op te stel wat gebaseer is op die EIA-

verslag.149 Die MPRDA-regulasies vereis dat die EIA-verslag150 die volgende moet 

insluit: ŉ Assessering van die omgewing wat geaffekteer gaan word deur die 

                                                      
144 Artikel 39(1) moet met artikel 22 van MPRDA gelees word. 
145 Artikel 39(3) van die MPRDA. 
146 Regulasie 49(1) van die MPRDA regulasies. 
147 Regulasie 49(2) van die MPRDA regulasies wat met artikel 39 van MPRDA gelees word. 
148 Regulasie 49(1) van die MPRDA regulasies. 
149 Regulasie 49(6) van die MPRDA regulasies. 
150 Regulasie 50 van die MPRDA regulasies.  
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mynaktiwiteite insluitend die kumulatiewe omgewingsimpakte, die omgewing wat 

geaffekteer gaan word deur die alternatiewe grondgebruike of ontwikkeling, die aard, 

duur en waarskynlikheid van potensiële omgewing, sosiale en kulturele impakte van die 

mynaktiwiteit en ŉ verduideliking van die ooreenkomste om die 

omgewingsimpakbestuur te monitor. 

3.3.4 Omgewingsaanspreeklikhede 

Die houer van ŉ prospekteerreg, mynreg of mynpermit is verantwoordelik vir enige 

besoedeling, ekologiese agteruitgang of skade wat aan die omgewing deur die 

prospekteer – of mynaktiwiteite binne en buite die gebied aangerig is.151 Die direkteure 

van maatskappye of die lede van ‘n beslote korporasie is gesamentlik en afsonderlik 

verantwoordelik vir enige impak op die omgewing wat negatief en onaanvaarbaar is. Dit 

sluit in skade, agteruitgang en besoedeling wat direk of indirek deur die maatskappy of 

beslote korporasie waarvan hulle lede is veroorsaak is.152 

Met die aansoeke wat ingedien word ingevolge die MPRDA moet daar ook 

watergebruiklisensies ingevolge die NWA verkry word aangesien die mynaktiwiteite ook 

die water in die omliggende gebied kan affekteer. Watergebruik moet ook in die 

omgewingsbestuurprogram ingesluit word.153 

  

                                                      
151 Artikel 38(1)(e). Artikel 38 is herroep deur artikel 32 van die MPRDAA. Artikels 19 en 151 van die 

NWA bevat soortgelyke BBB voorskrifte en plaas addisionele aanspreeklikheid op die houer van 
‘n prospekteerreg, retensiereg, mynreg, of mynpermit. Artikel 28 van NEMA bevat ook 
soortgelyke voorskrifte (Kotzé en Du Plessis 2007 Stellenbosch Law Review 161-193). In terme 
van artikel 43(1) wat gewysig gaan word deur artikel 34(a) van die MPRDAA sal ‘n houer van ‘n 
ou orde reg of vorige eienaars van myne wat ophou funksioneer het ook verantwoordelik gehou 
word vir voorafgaande aksies. 

152 Die artikel bepaal dat die direkteure en lede van ‘n beslote korporasie uitdruklik verantwoordelik 
gehou word vir die skade wat aan die omgewing aangebring is. Die howe sal die bedoeling van 
die wetgewer statutêr interpreteer as dit nodig is. Artikel 38 gaan herroep word maar daar is nie ‘n 
soortgelyke voorskrif in die MPRDAA nie. Artikel 34(7) van NEMA bepaal wel dat “any person 
who is or was a director of a firm at the time of the commission by that firm af an offence under 
any provision listed in Schedule 3 shall himself or herself be guilty of the said offence and liable 
on conviction.” Skedule 3 sluit verwysings na artikel 24 van NEMA in wat in die toekoms die 
goedkeuring van myne gaan reguleer. Die MPRDA word nie gelys nie maar die lys sal moontlik 
gewysig word deur artikel 34(10)(a). 

153 Kyk 2.4.1. 
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3.4 Watergebruik in terme van NWA 

Soos aangetoon kan154 mynaktiwiteite ‘n groot effek op die kwaliteit en kwantiteit van 

die waterhulpbronne in Suid-Afrika hê. Myne kan die impakte mitigeer deur bepaalde 

bestuursmaatreëls in te stel.155  

Verskeie mynaktiwiteite benodig waterlisensies aangesien hul watergebruike in terme 

van artikel 21 van NWA gelys is. Die aktiwiteite sluit water in wat verwyder word uit ‘n 

waterhulpbron, stoor van water, die verander van die vloei van water, afstuur van water 

wat afval bevat in pype of kanale en die verwydering van ondergrondse water.156 Myne 

mag slegs water gebruik vir mynaktiwiteite indien hulle ‘n watergebruiklisensie het.157 

Indien die myn die watergebruikslisensies wil bekom, moet hulle aansoek doen by die 

DWA.158 Die myn moet die geïntegreerde watergebruiklisensieaansoek saam met ‘n 

geïntegreerde water- en afvalbestuurplan by die DWA indien voordat die DWA die 

aansoek sal oorweeg. In die geïntegreerde water en afvalbestuursplan moet die 

impakte wat die mynaktiwiteite op die waterhulpbronne gaan hê en die metodes wat 

gebruik gaan word om die besoedeling van die water op ‘n redelike mate te voorkom en 

te rehabiliteer uiteengesit word. Die kostes daaraan verbonde moet ingereken word by 

die finansiële voorsiening159 van mynrehabilitasie160 soos vervat in die 

omgewingsbestuurprogram.161 

4 Sluitingfase van die myn 

Tydens die sluitingsfase van die myn moet daar aan die regering se vereistes voldoen 

word voordat daar ’n sluitingsertifikaat uitgereik word. Die probleem is dat sekere 
                                                      
154 Kyk 2.1. 
155 Kyk 3.3.1. 
156 Artikel 21 van NWA. 
157 Artikel 22(b) van NWA. 
158 Artikel 40 van NWA. 
159 Alhoewel die NWA nie uitdruklik finansiële voorsiening vereis nie word die BBB wel vervat in 

artikel 19(1) van die NWA en is dit dus die verantwoordelike party om die geaffekteerde water te 
rehabiliteer. Artikel 41(1) van die MPRDA vereis dat daar finansieel voorsiening gemaak moet 
word vir die rehabilitering van die geaffekteerde area voordat die omgewingsbestuurplan 
goedgekeur gaan word. 

160 Artikel 41(1) van MPRDA. 
161 Kyk paragraaf 2.1. 
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omgewingsimpakte eers dekades na die sluiting van die myn identifiseerbaar is.162 Dit is 

dus belangrik dat daar bewyse gelewer moet word dat besoedeling nie sal voortduur nie 

en dat daar nie ’n risiko is vir die omgewing of mense na die sluiting van die myn sal 

wees nie. Die algemene vereiste vir die sluiting van ’n myn is dat daar genoegsame 

fondse in die rehabilitasiefonds beskikbaar moet wees om die sluitingsaktiwiteite 

volkome te kan finansier en besoedeling te kan bekamp.163 Tans is die probleem dat 

daar onsekerheid bestaan hoeveel fondse bestee moet word om ’n sluitingsertifikaat te 

bekom.164 

Tydens die sluiting van ’n myn moet die area wat geaffekteer is deur mynaktiwiteite tot 

’n volhoubare en bruikbare toestand herstel word. Dit sluit die minimalisering van verlies 

aan grondgebruike en die herstel van die omgewing tot ’n toestand wat tot die optimale 

voordeel vir die gemeenskap is in.165 

Voor die inwerkingtreding van die MPRDA was dit die norm dat myne se finansiële 

bydraes gestaak het wanneer die myn gesluit is. Die sluiting van myne was gedefinieer 

as die oomblik waar die myn se aktiwiteite gestaak het. Tans is daar ‘n plig op die myne 

om na die sluiting van mynaktiwiteite steeds die impakte op die omgewing as geheel te 

bestuur en moet daar vir genoegsame fondse voorsiening gemaak word om sonder 

enige verdere inkomste hul plig na te kom. Dit is een van die grootste probleme vir ’n 

myn ten opsigte van die langtermyn finansiële implikasie aangesien die 

omgewingsaanspreeklikhede onbepaald kan voortduur.166 Hierdie aanspreeklikheid 

duur voort totdat ‘n sluitingsertifikaat in terme van artikel 43(1) van die MPRDA uitgereik 

word. 

Artikel 43(1) van die MPRDA bepaal dat die houer van ’n prospekteerreg, mynreg, 

retensiepermit of ’n mynpermit steeds verantwoordelik bly vir die omgewing, 

besoedeling, ekologiese agteruitgang en die bestuur daarvan tot die Minister ’n 

sluitingsertifikaat uitreik. Die houer van die mynreg, retensiepermit of ’n mynpermit moet 

                                                      
162 Bareki No v Gencor Ltd 2006 1 SA 432 (T). 
163 Nel An investigation of mine closure: gold mines on the East Rand in South Africa (2008) 5. 
164 Watson Better Closure cost Estimates (2006) 493. 
165 Chamber of Mines of South Africa 2006. 
166 Packee A procedure for quantifying the post-closure financial liability of collieries 151. 
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eers aansoek doen vir die sluitingsertifikaat in die geval waar die permit of reg verval, 

gekanselleer of geabandonneer word of in die geval waar die sluitingsplan ten volle 

uitgevoer is.167 

Die aansoek vir ’n sluitingsertifikaat moet by die streeksbestuurder binne 180 dae 

ingedien word voor die permit of reg verval, gekanselleer of geabandonneer, word of 

voor die sluitingsplan finaal uitgevoer is. Die aansoek moet vergesel word deur ‘n 

voorgeskrewe omgewingsrisikoverslag.168 

Artikel 43(5) bepaal dat geen sluitingsertifikaat uitgereik sal word tensy die 

Hoofinspekteur en die Departement van Waterwese skriftelik bevestig het dat die 

vereistes ten opsigte van, gesondheid en veiligheid en die bestuur van die moontlike 

besoedeling van waterhulpbronne, aan voldoen is nie. 

Verdere spesifieke rehabilitasie en sluitingsvereistes in terme van MPRDA en MPRDA-

regulasies sluit die beginsels van die sluiting van ’n myn,169 die aansoek vir ’n 

sluitingsertifikaat, die oorplasing van verantwoordelikhede na ’n bevoegde persoon of 

regspersoon,170 die kwalifikasie van die bevoegde persoon,171 die vereistes van ’n 

omgewingsrisikoverslag,172 die doel van die myn se sluiting173 en die inhoud van die 

sluitingsplan174 in.  

Einde 2012 is die Draft Mineral and Petroleum Resources Development Bill175 

gepubliseer. In klousule 29 word voorgestel dat artikel 34 van die MPRDA gewysig word 

sodat myne aanspreeklik sal bly vir enige omgewingsagteruitgang, besoedeling en die 

uitpomp van oortollige water asook vir enige voorwaardes in hulle 

omgewingsvergunnings ten spyte van die uitreiking van ‘n sluitingsertifikaat. Beide die 

Departemente van Waterwese en Omgewingsake sal moet toestemming gee alvorens 

                                                      
167 Artikel 43(2) en (3) van die MPRDA. 
168 Artikel 43(3) van die MPRDA. 
169 Regulasie 39 van die MPRDA Regulasies van 2004. 
170 Artikel 43(2) van die MPRDA en Regulasie 41 van die MPRDA Regulasies. 
171 Regulasie 42 van die MPRDA Regulasies.  
172 Regulasie 43 van die MPRDA Regulasies. 
173 Regulasie 44 van die MPRDA Regulasies. 
174 Regulasie 45 van die MPRDA Regulasies 
175

  AK 1066 in SK 36037 van 27 Desember 2012. 
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‘n sluitingsertifikaat uitgereik kan word. Daar word verder beoog dat die staat fondse 

wat vir rehabilitasie inbetaal is, vir ‘n tydperk van 20 jaar sal kan terughou om te bepaal 

of daar nie enige benadeling aan die omgewing is nie.  

4.2 Ander wetgewing wat toepassing vind by die rehabilitering en sluiting van 

’n myn 

Ander wetgewing vind ook toepassing by die sluiting van ‘n myn.176 Daar is verskeie 

bepalings wat ook in ag geneem moet word voordat die sluitingsfase aangepak kan 

word. Die implikasies van die sluiting van ‘n myn sluit in die risiko’s verbonde aan die 

gemeenskap en hoe die veiligheid van die gemeenskap bestuur gaan word, die 

geaffekteerde water en oop myngroewe wat die grondwater kan besoedel, die plig om 

die omgewing te bestuur en die aktiwiteite wat na sluiting van die myn op die bepaalde 

area kan geskied as gevolg van die geaffekteerde area. Die aktiwiteite het ‘n groot 

finansiële implikasie op die myn en moet ook in ag geneem word wanneer die 

kosteberaming gemaak word vir die finansiële voorsiening van die myn se 

rehablilitasiefonds. 

4.2.1  MHSA 

Artikel 2(2) en artikel 49 van die MHSA bepaal dat die werkgewer of die eienaar van ’n 

myn wat nie operasioneel is nie en ook nie ’n sluitingsertifikaat ontvang het nie, redelike 

stappe moet neem om beserings, swak gesondheid, verlies aan lewe of enige skade 

wat kan plaasvind ten opsigte van die myn te voorkom. Die Hoofinspekteur van Myne 

het die reg om die omgewingsaspekte wat die gesondheid en veiligheid van ‘n 

werknemer of enige derde affekteer of kan affekteer te monitor of beheer. Die 

Hoofinspekteur van Myne is verder verplig om met die Direkteur van 

Mineraalontwikkeling te konsulteer oor die uitvoering van sy magte. 

  

                                                      
176  Sien 2.5.1 vir ‘n bespreking oor artikel 19 van die NWA en artikel 28 van NEMA. 
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4.2.2 National Heritage Resources Act177 

’n Permit vanaf die provinsiale erfenishulpbronowerhede word vereis om strukture wat 

ouer as 60 jaar is te verander of te verwyder vanaf ’n bepaalde area.178 Die implikasie is 

dat sommige myne strukture het wat ouer as 60 jaar oud is en wat verwyder moet word 

voordat die sluitingsertifikaat uitgereik sal word. Dus moet daar aansoek gedoen word 

om die strukture te verwyder en in sommige gevalle sal die strukture geskuif moet word 

wat ook ‘n finansiële implikasie vir die myn sal inhou en die uitgawes sal in die 

kosteberaming vervat moet word.   

Soos reeds aangetoon moet ’n myn eers die geaffekteerde area bevredigend 

rehabiliteer voordat die aansoek vir ’n sluitingsertifikaat goedgekeur sal word. Die 

rehabilitering van die geaffekteerde mynarea is ‘n essensiële plig wat op ’n myn rus. 

Daar moet dus voldoende fondse beskikbaar gestel word om die nodige rehabilitering te 

doen. Die fondse wat benodig word vir rehabilitering van myne moet vooraf voorsien 

word om aan al die statutêre verpligtinge van die myn te voldoen. 

5 Finansiële voorsiening 

Dit blyk dus duidelik dat finansiële voorsiening benodig word vir rehabilitasie. Dit is dus 

nodig om te bepaal wat die wetlike vereistes vir finansiële voorsiening is en hoe dit moet 

geskied.179 

5.1 Wetlike vereistes vir finansiële voorsiening 

Artikel 1 van die MPRDA definieer finansiële voorsiening as versekering, ŉ 

bankwaarborg, trust of geld wat ŉ applikant moet gee in terme van artikels 41180 en 89 

van MPRDA om te verseker dat daar voldoende fondse is om die ooreengekome 

werkprogramme te kan laat plaasvind en die prospekteer- of mynarea te rehabiliteer 

nadat die aktiwiteite is op die bepaalde area afgehandel. 

                                                      
177 National Heritage Resources Act 25 van 1999. 
178 Artikel 34 van die National Heritage Resources Act 25 van 1999. 
179 Sithole en Malherbe Another kick in the slats for mining (2009). 
180 Kyk 3. 
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Dit is belangrik dat ‘n akkurate bepaling van mynrehabilitasiekostes gemaak word om 

die myn se jaarlikse begroting en langtermyn finansiële beplanning te kan bepaal vir 

mynbedrywighede, studies vir die uitvoering van projekte en die berekening van die 

waarborge wat gelewer word soos bepaal deur die DM.181 Daar mag geen 

mynaktiwiteite plaasvind voordat die omgewingsbestuurplan en program goedgekeur is 

nie en die finansiële voorsiening vorm deel182 daarvan.183 Die houer van ‘n mynreg moet 

elke tweede jaar ‘n performance assessment report doen184 om sy finansiële verpligting 

te herevalueer aangesien sy verpligting om te rehabiliteer jaarliks verander.185 As die 

streekbestuurder nie tevrede met die finansiële voorsiening is nie mag hy of sy ‘n 

onafhanklike assessor aanstel om die finansiële verpligting te bepaal.186 Die akkurate 

bepaling van die rehabilitasiekoste help met die optimale ontwikkeling van myne en die 

toewysing van die hulpbronne. Die kosteberaming van deurlopende rehabilitasie187 

moet afsonderlik voorkom in die jaarlikse begrotings vir die langtermyn operasionele 

planne en moet hanteer word soos enige ander operasionele uitgawes.  

Die finansieringsplan van die mynaktiwiteit moet die besonderhede en die koste van die 

myntegniek, myntegnologie en die produksiekoste van die mynaktiwiteit, die 

besonderhede en koste vir die proses wat gebruik word om die minerale te ontgin en 

die koste van die tegniese vaardighede wat nodig is, insluit.188 

Finansiële voorsiening word ook aangespreek deur die MPRDA-Regulasies. Regulasie 

51(b)(v) van die MPRDA-Regulasies vereis dat die omgewingbestuurprogram ŉ 

                                                      
181 Anon 1995 http://www.derm.qld.gov.au [datum van gebruik 10 April 2011] kyk ook paragrawe 15-

19. 
182 Kyk 3.3. 
183 Artikel 89 van die MPRDA. 
184 Kyk Reg 55(2). 
185 Artikel 41 van die MPRDA. Artikel 41 word herroep deur artikel 33 van die MPRDAA. Daar is ‘n 

soortgelyke reëling vervat in artikel 24P van NEMA. Sommige van die subartikels sal eers in 
werking tree 18 maande nadat die MPRDAA in werking getree het. Artikel 24P(6) bepaal dat die 
Wet op Insolvensie 33 van 1957 nie van toepassing sal wees op die finansiële voorsiening wat in 
terme van artikel 25P gemaak is nie. Die definisie van finansiële voorsiening vervat in artikel 1 
MPRDA sal geskrap word deur die MPRDAA. Verder is finansiële voorsiening nie gedefinieer in 
NEMA nie. 

186 Artikel 41(3); Ministerial Delegation van 12 Mei 2004. Die artikel sal vervang word deur artikel 
24P(3)-(4) van NEMA. Die kostes aangaande die assessering sal gedra word deur die houer van 
die reg of permit artikel 24P(4)(b) van NEMA.   

187 Artikel 38 van die MPRDA. 
188 Regulasie 11(1)(g). 

http://www.derm.qld.gov.au/
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implementeringsprogram moet bevat. In die implementeringsprogram moet finansiële 

voorsiening ten opsigte van die omgewingbestuurprogram verskaf word insluitende die 

kwantum189 en die metodes vir die verskaffing en hersiening daarvan.190 In die konteks 

van die omgewingbestuurplan bepaal regulasie 51(b)(vii) dat ŉ omgewingbestuursplan 

in die voorgeskrewe formaat ingedien moet word. Die finansiële voorsiening ingevolge 

artikel 41 van MPRDA moet daarin uiteengesit word. 

Regulasie 54(1) vereis dat die kwantum van die finansiële voorsiening wat goedgekeur 

moet word deur die Minister gebaseer moet wees op die vereistes van die 

goedgekeurde omgewingbestuurplan191 of omgewingbestuurprogram.192 Dit vereis ŉ 

gedetailleerde beraming van die werklike koste ten opsigte van: 

 myne wat voor die bepaalde tyd sluit en die rehabilitasie van die 

grondoppervlakte, die voorkoming en bestuur van die besoedeling van die 

atmosfeer en die voorkoming en bestuur van die besoedeling van die water en 

grond; 

 die aftakel en finale sluiting van die myn en  

 die nasluitingbestuur van die residuele en latente omgewingsimpak. 

Nadat die kwantum bepaal is, moet die beste metode gekies word om aan die vereiste 

van finansiële voorsiening te voldoen. Regulasie 53 identifiseer vier metodes193 om 

finansiële voorsiening te kan maak. Die metodes verwys na hoe om die totale kwantum 

vir die rehabilitasie, die herstel van die omgewingsimpakte, skade wat mag voorkom en 

die finale sluiting van myne te bepaal. Die metodes194 sluit onder meer in:195 

                                                      
189 Regulasie 54 van die MPRDA regulasies. 
190 Regulasie 55 van die MPRDA regulasies. 
191 Kyk paragraaf 3.3.1. 
192 Kyk paragraaf 3.3.2. 
193 Sithole en Malherbe Another kick in the slats for mining 2009; kyk ook 6. 
194 Die metodes sal meer in diepte later bespreek word, kyk 6. 
195 Regulasie 52(1) van die MPRDA regulasies. 
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 Die opstel van ŉ artikel 37A trust in terme van die Wet op Inkomstebelasting 56 

van 1962;196 

 Die verkryging van ŉ finansiële waarborg deur ŉ Suid-Afrikaanse geregistreerde 

bank of enige finansiële instansie wat goedgekeur word deur die Direkteur-

Generaal wat die finansiële voorsiening waarborg wat verband hou met die 

omgewingbestuurplan of omgewingbestuurprogram; 

 ŉ Kontantdeposito wat inbetaal word by die Streeksbestuurder van die bepaalde 

area; en/of 

 Enige manier wat deur die Direkteur-Generaal bepaal word.  

Die kwantum van die finansiële voorsiening moet jaarliks hersien word aangesien die 

finansiële plig op ŉ mynmaatskappy jaarliks verander as gevolg van inflasie, pryse wat 

fluktueer en mynaktiwiteite wat toeneem of afneem.197 Artikel 41(3) bepaal dat die houer 

van die prospekteerreg, mynreg of mynpermit jaarliks die 

omgewingsverantwoordelikhede moet herbereken en die myn se finansiële voorsiening 

daar teenoor aanpas. Regulasie 54(2) vereis ook dat die houer van die prospekteerreg, 

mynreg of mynpermit jaarliks die kwantum van die finansiële voorsiening opdateer en 

hersien in oorleg met ŉ bevoegde persoon soos vereis in terme van die goedgekeurde 

omgewingbestuurprogram of die omgewingbestuurplan of soos vereis deur die 

Direkteur-Generaal. 

Die leemtes in die finansiële voorsiening moet in terme van regulasie 54(3) herstel word 

deur die houer van die prospekteerreg, mynreg of mynpermit soos bepaal is deur die 

wysiging van die omgewingbestuurplan en omgewingbestuurprogram. In terme van 

artikel 41(4) van MPRDA kan daar ’n onafhanklike assessor deur die Minister aangestel 

word om die bedrag vir finansiële voorsiening te bepaal indien die Minister nie tevrede 

is met die myn se bepaling nie. Die vereiste om die finansiële voorsiening in stand te 

                                                      
196 Wet op Inkomstebelasting 58 van 1962 wat later in baie meer diepte bespreek gaan word. Kyk 

7.3.1. 
197 Artikel 41(3) van die MPRDA. 
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hou, bly die plig van die houer van die prospekteerreg, mynreg of mynpermit totdat die 

Minister ’n sluitingsertifikaat uitreik soos vervat in artikel 43 van die MPRDA.198 

Die aansoek vir ’n sluitingsertifikaat in terme van artikel 43(3) van MPRDA moet met ’n 

omgewingsrisikoverslag ingedien word. Die omgewingsrisikoverslag sluit die 

bestuursooreenkomste en finansiële voorsiening vir toekomstige instandhouding in.199 

Die sluitingsplan in terme van artikel 43(3) van MPRDA vorm deel van die 

omgewingsbestuurplan of die omgewingbestuursprogram en moet finansiële 

voorsiening vir die monitor, instandhouding en nasluitingbestuur bevat.200 

Wanneer die Minister ’n sluitingsertifikaat uitreik, moet hy of sy die gedeelte wat hy of sy 

voldoende ag aan die houer teruggee maar kan enige gedeelte van die surplus hou vir 

enige latente of onbekende omgewingsimpakte wat eers in die toekoms201 bekend gaan 

raak.202 

Artikel 41(2) bepaal dat indien die houer van die prospekteerreg, mynreg of mynpermit 

nie rehabiliteer of nie bevoeg is om te rehabiliteer nie mag die Minister deur skriftelike 

kennisgewing aan die houer sy hele of gedeeltelike finansiële voorsiening gebruik om 

die bepaalde area te rehabiliteer. 

Artikel 45 gee aan die Minister die bevoegdheid om kostes te verhaal om die dringende 

omgewingsimpakte te herstel. Indien die Minister ingevolge artikel 45 moet optree om 

die gevaarlike of dreigende omgewingsimpakte te verhoed of te rehabiliteer en die 

houer van die prospekteerreg, mynreg of mynpermit gelikwideer is of nie opgespoor kan 

word nie, kan die Minister die streekbestuurder aansê om die nodige stappe te neem 

om die verdere besoedeling of omgewingsagteruitgang te voorkom.203 Die kostes 

daaraan verbonde om die stappe te neem om die besoedeling of agteruitgang te 

voorkom moet gefinansier word deur finansiële voorsiening wat gegee is deur die houer 

                                                      
198 Artikel 41(5) van MPRDA. 
199 Regulasie 60(g)(v) van die MPRDA regulasies. 
200 Regulasie 62(h)van die MPRDA regulasies. 
201 Sien 4.1. 
202 Artikel 43(6) van MPRDA. 
203 Artikel 46(1) van MPRDA. 
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van die prospekteerreg, mynreg of mynpermit soos vereis deur artikel 41 van 

MPRDA.204 

Met die bogenoemde in gedagte is dit belangrik om te bepaal wat die beste metode is 

om finansiële voorsiening te verskaf vir die beskerming en herstel van die omgewing. 

Dus volg daar nou ’n bespreking oor die verskillende waarborgmetodes.  

6 Waarborgmetodes 

Soos reeds genoem,205 word daar vier metodes ingevolge regulasie 53 geïdentifiseer. 

Dit is belangrik om die beste metode te identifiseer om aan die vereistes vir finansiële 

voorsiening van mynrehabilitasie te voldoen.  

6.1 Finansiële voorsiening in die vorm van ŉ trust 

Eerstens word die trust as ŉ waarborgmetode vir finansiële voorsiening vir die 

rehabilitasie van die betrokke myn bespreek. Daar kan tussen ŉ trust in die breë sin en 

in die eng sin onderskei word.206 ŉ Trust in die breë sin word opgerig wanneer ŉ 

persoon die bates of die belange tot voordeel van ŉ ander persoon beheer of 

administreer.207 ŉ Trust in die eng sin van die woord dui daarop dat die trustoprigter die 

beheer van die trustgoed aan die trustee oordra om daarmee te handel tot voordeel van 

ŉ derde of om die oorspronklike doel te bereik. Die onderskeid is belangrik om te tref 

aangesien die regsreëls wat van toepassing is op trusts in die eng sin nie noodwendig 

van toepassing is op ŉ trust in die breë sin nie. Die Wet op Beheer van Trustgoed208 is 

byvoorbeeld slegs van toepassing op ŉ trust in die eng sin. Dit is belangrik dat ŉ trust in 

ŉ skriftelike dokument vervat word. Die gevolg is dat slegs trusts wat deur ŉ 

trustdokument tot stand kom onderworpe is aan die bogenoemde wet. Die Wet op 

Beheer van Trustgoed omskryf die trustdokument as ŉ skriftelike ooreenkoms of 

                                                      
204 Artikel 46(2) van MPRDA. 
205 Sien 5.1. 
206 Joubert 1968 THRHR 268. 
207 Burger Die gebruik van ‘n rehabilitasiefonds as boedelbeplanningsinstrument vir die sakeman 

(2004) 6. 
208 Wet op Beheer van Trustgoed 57 van 1988. 
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hofbevel waarvolgens die trust tot stand gebring word.209 Dit is belangrik om ook te weet 

wat die essensiële elemente van ŉ geldige trust is.210 Die elemente sluit in dat daar ŉ 

bedoeling moes wees om die trust te stig211 en die bedoeling moet op ŉ regsgeldige 

wyse uitgedruk word om ŉ bindende verpligting te skep, die trustbates moet bepaald of 

bepaalbaar wees,212 die doel van die trust moet duidelik en regmatig wees.213 

6.1.1 Die partye tot die trust 

Die partye tot die trust sluit die oprigter van die trust, die trustee en die trustbegunstigde 

in. Die partye gaan afsonderlik bespreek word ten opsigte van die regsgevolge wat die 

trust vir elkeen inhou indien die trust as finansiële waarborg vir ‘n myn dien. 

Die trustoprigter is die persoon of regspersoon wat die bedoeling het om die trust te 

skep. ‘n Trust wat deur middel van ‘n kontrak opgerig word staan bekend as ‘n inter 

vivos trust en die persoon of regspersoon wat so ‘n trust wil oprig moet dus 

handelsbevoeg wees.214 Die trustoprigter in die konteks sal die mynmaatskappy wees 

wat die mynreg of prospekteerreg wil kry. 

Die trustee is die persoon wat die trustgoed beheer en administreer tot voordeel van die 

trustbegunstigdes of die bereiking van een of ander doel.215 Die trustee word aangestel 

deur die trustdokument216 maar voordat die betrokke persoon as ‘n trustee kan optree, 

moet hy of sy eers aan die nodige vereistes voldoen naamlik, die persoon moet 

regmatig aangewys word, bevoeg wees om ‘n trustee te wees, hy of sy moet die amp 

aanvaar en ingevolge die Wet op Beheer van Trustgoed moet die Meester van die Hoë 

Hof die betrokke persoon skriftelik toestemming gee om as die trustee op te tree.217 Die 

trustee se taak is om gehoor te gee aan die trustdokument en moet die bates in die trust 

                                                      
209 Deedat v The Minister 1995 2 SA 377 (A). 
210 Administrators, Estate Richards v Nicol 1996 4 SA 253 (K). 
211 Olivier Trustreg en Praktyk 33-38. 
212 Deedat v The Master 1995 2 SA 377 (A). 
213 Burger Die gebruik van ‘n rehabilitasiefonds as boedelbeplanningsinstrument vir die sakeman 

(2004) 6. 
214 Graham en Van der Linde Boedel en finansiële beplanning 101. 
215 In die geval mynrehabilitasie. 
216 Burger Die gebruik van ‘n rehabilitasiefonds as boedelbeplanningsinstrument vir die sakeman 

(2004) 10 sien ook Hoosen v Deedat 1999 4 SA 425 (HHA). 
217 Artikel 6 van die Wet op Beheer van Trustgoed 57 van 1988. 



35 
 

op so ‘n manier administreer dat dit die doel van die trust verwesenlik. Daar word dus 

van die trustee verwag om die nodige kundigheid te hê, hy of sy moet die trustdokument 

bestudeer, die trustee moet die eiendom van die trust apart van sy eie eiendom hou, die 

trustee moet onpartydig wees en moet sy eie diskresie gebruik ten opsigte van die 

trust.218 

Die begunstigde van die trust is die persoon of regspersoon wat die voordeel uit die 

trust verkry. Die oprigter van die trust kan ook die begunstigde van die trust wees219 en 

dus kan enige persoon as ‘n begunstigde van die trust aangewys word220 maar in die 

konteks is dit moontlik dat die mynmaatskappy wat die betrokke mynaktiwiteit behartig 

het die begunstigde van die trustgeld kan wees met die spesifieke doel om die fondse te 

gebruik om die geaffekteerde area te rehabiliteer. 

6.1.2 Trust vir rehabilitasie 

Die trust kan gebruik word deur die mynmaatskappy om as waarborg te dien vir die 

aansoek vir ‘n mynreg of prospekteerreg. Indien ‘n trust gebruik word as 

waarborgmiddel is dit belangrik dat die essensiële elemente van die trust teenwoordig 

is.221 Die hoof idee van ‘n trust is dat dit tot voordeel van ‘n derde of ‘n bepaalde 

onpersoonlike doel moet wees. Die doel van die trust moet duidelik uiteengesit word. In 

die geval moet dit dus duidelik wees dat die oprigting van die trust ten doel het om as 

finansiële waarborg te dien vir die rehabilitasie van die beoogde mynaktiwiteit.222 Die 

trustoprigter moet die trustdokument met sorg opstel om te verseker dat dit aan al die 

vereistes voldoen om as voldoende waarborg te kan dien vir die finansiële voorsiening. 

Die trust moet dus tot stand kom deur middel van ‘n kontrak tussen die trustoprigter en 

die trustee223 wat onder andere die doel van die trust uiteensit. Die trust se doel is om 

as ‘n finansiële waarborg vir rehabilitasie te dien en word dus opgerig om ‘n 

                                                      
218 Graham en Van der Linde Boedel en finansiële beplanning 107-116. 
219 Honorè en Cameron Honorè’s South African Law of Trusts 469. 
220 Van der Westhuizen Trusts 16. 
221 Administrators, Estate Richards v Nicol 1996 4 SA 253 (K). 
222 Burger Die gebruik van ‘n rehabilitasiefonds as boedelbeplanningsinstrument vir die sakeman 25. 
223 Deedat v The Minister 1995 2 SA 377 (A). 
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onpersoonlike doel te bereik en die trustee se werk is om die bates van die trust op so 

‘n manier administreer dat die beoogde doel224 bereik word. 

Artikel 37A van die Wet op Inkomstebelasting225 plaas die belastingbeleid in lyn met 

omgewingsregulasies. Dit reguleer die rehabilitasiefonds wat die spesifieke oogmerk 

het dat die fondse gebruik word om die geaffekteerde mynarea en die omliggende 

omgewing te rehabiliteer. Die fondse wat in die bepaalde rehabilitasiefonds inbetaal 

word, is ’n belastingvoordeel vir die myn deurdat dit belasting aftrekbaar is.226 

Uit die bogenoemde is dit duidelik dat daar wel gebruik gemaak kan word van ‘n trust 

om finansieel voorsiening te maak vir mynrehabilitasie. Dit is belangrik om te onthou dat 

die rehabilitasiefonds bestand moet wees teenoor skuldeisers indien die houer van die 

prospekteerreg of mynreg insolvent raak.227 In die geval van sekwestrasie van die myn 

sal die trust as ‘n afsonderlike entiteit behandel word en nie aanspreeklik wees vir die 

skulde van die myn nie.228 Sodoende word verseker dat die finansiële waarborg nie tot 

niet gaan nie.229 Die trust is ‘n goeie manier om finansieel voorsiening te maak vir 

mynrehabilitasie maar dit is nie die enigste vorm van sekerheidstelling nie. 

‘n Bestaande Beslote Korporasie230 kan ook as ‘n metode gebruik word om ‘n finansiële 

waarborg te lewer. Alhoewel die Wet op Beslote Korporasies 69 van 1984 herroep is,231 

sal die wet steeds van toepassing wees op BKs wat reeds gevestig is.232 Sekere 

besighede het ‘n groot aantal BKs opgerig het met die idee om dit te herverkoop.233 Dus 

kan myne wat ‘n BK wil gebruik as ‘n vorm om finansiële voorsiening ‘n bestaande BK 

koop en sou die Wet op Beslote Korporasies steeds van toepassing wees in sodanige 

gevalle. 

                                                      
224 Die doel is om voldoende fondse beskikbaar te stel vir die rehabilitasie van die betrokke 

mynaktiwiteit. 
225 Artikel 37A van die Wet op Inkomstebelasting 58 van 1962.  
226 Company Tax 2025 Mining rehabilitation funds 149e uitgawe (Februarie 2012) 5. 
227 ‘n Meer indiepte bespreking in terme van insolvensie sal in 7.3 bespreek word. 
228 Artikel 21 van Wet op Beheer van Trustgoed 57 van 1988. 
229 Magnum Financial Holdings v Summerly1984 1 SA 160 (W). 
230 Beslote Korporasie (hierna BK).  
231 Die Wet op Beslote Korporasies 69 van 1984 is herroep deur die Wet op Maatskappye 71 van 

2008. 
232 Anon 2011 Shelf Company Warehouse http://www.pty-online.co.za. 
233 Die opgestelde BKs staan bekend as rak BKs. 
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6.2 Finansiële voorsiening in die vorm van ‘n BK 

Die hoofdoel van die verskillende metodes is om die rehabilitasiefonds te beskerm teen 

sekwestrasie of likwidasie van die betrokke myn. ‘n BK kan opgerig word vir enige 

wettige doel en het sy eie regspersoonlikheid. Die rede hoekom ‘n BK as ‘n instrument 

gebruik kan word vir die finansiële voorsiening van mynrehabilitasie is dat  lede van ‘n  

BK slegs ‘n beperkte aanspreeklikheid vir die skulde van die BK het maar die BK het nie 

‘n aanspreeklikheid ten opsigte van die lede se persoonlike skulde nie.234 Die lede van 

‘n BK mag oor die algemeen slegs natuurlike persone wees en ‘n regspersoon of 

trustee van ‘n inter vivos trust mag onder geen omstandighede ‘n belang in ‘n BK hê 

nie.235 

Die BK word beperk tot ‘n maksimum van tien lede en moet voldoen aan die bepalings 

van die Wet op Beslote Korporasies236 voordat die BK geregistreer mag word deur ‘n 

stigtingsverklaring. ‘n Stigtingsverklaring is die dokument wat die struktuur van die BK 

uiteensit.237 Dit word nie vereis dat die stigtingsverklaring deur ‘n deskundige opgestel 

hoef te word nie maar moet onder andere die volle naam van die BK, die doel van die 

BK, die belang wat elke lid in die BK het en die besonderhede oor die bydrae238 van 

elke lid aan die BK bevat. Die feit dat daar nie in die Wet op Beslote Korporasies vereis 

word dat die BK ‘n winsmotief moet hê nie maak dit moontlik dat die BK as ‘n 

rehabilitasiefonds opgerig kan word. Dus kan bestaande BK aangewend word om 

finansiële voorsiening te verskaf vir die rehabilitasie van die beskadigde omgewing as 

gevolg van die mynaktiwiteite.239 

Voordat die BK as ‘n metode geag kan word om finansieel voorsiening te maak vir 

mynrehabilitasie moet daar eers bevestig word dat die fonds bestand sal wees teen die 

insolvensie van die houer van die mynreg of prospekteerreg. Soos reeds vermeld is die 

                                                      
234 Cilliers ea Korporatiewe Reg 639. 
235 Artikel 29(1) van dieWet op Beslote Korporasies 69 van 1984. 
236 Artikel 2(1) van dieWet op Beslote Korporasies 69 van 1984. 
237 Burger Die gebruik van ‘n Rehabilitasiefonds as boedelbeplanningsinstrument vir die sakeman 

2004 51. 
238 Die bydrae is gewoonlik in eiendom of geld. 
239 Burger Die gebruik van ‘n rehabilitasiefonds as boedelbeplanningsinstrument vir die sakeman 

2004 54. 



38 
 

BK ook ‘n regspersoon wat nie verantwoordelik is vir die skuld van die lede van die BK 

nie en kan die BK kwalifiseer as ‘n metode om finansieel voorsiening te maak vir 

mynrehabilitasie. Die houer van die mynreg of prospekteerreg sal in die geval die 

enigste lid van die BK wees. Dit is belangrik om te onthou dat indien die besigheid wat 

die myn bedryf ‘n vennootskap, inter vivos trust of maatskappy is, mag die regspersone 

nie ‘n lid wees van die BK nie en dus mag slegs natuurlike persone as lede deel 

uitmaak van ‘n BK. 

6.3 Die voordele van finansiële voorsiening 

Die voordele wat ‘n myn ontvang om finansieel voorsiening te maak vir rehabilitasie van 

die myn moedig myne aan om wel positief op te tree. Eerstens gaan die belasting 

voordele bespreek word en daarna die voordele ten opsigte van insolvensie. 

6.3.1 Belastingvoordele 

Die finansiële voorsiening wat as ‘n reserwe eenkant gesit is in ‘n rehabilitasiefonds en 

die rente wat verkry word op die fondswaarde is belastingvry.240 Dit het voor die 

wysiging van die wet241 administratiewe probleme veroorsaak tussen die DM en die 

Suid-Afrikaanse Inkomstediens en het die aftrekking en bydraformule meer 

gekompliseerd gemaak. Om dié probleme op te los, is die 

Inkomstebelastingwysigingswet 20 van 2006 aanvaar om die aftrekking en bydrareëls in 

artikel 11(hA) van die Wet op Inkomstebelasting 56 van 1962 en die bepalings van 

artikel 10(1)(cH)242 ten opsigte van belastingvrystellings met mekaar te koördineer.243 

Die 2006 belastingformaat het dieselfde belastingvoordele as voor die wetwysiging. Alle 

bydraes tot die rehabilitasiefonds in terme van ‘n trust is aftrekbaar ingevolge artikel 

                                                      
240 Artikel 10(1)(cH) van die Wet op Inkomstebelasting 56 van 1962. 
241 Wet op Inkomstebelasting 56 van 1962. 
242 Artikel 10(1) cH) van die Wet op Inkomstebelasting 56 van 1962 bepaal dat die ontvangstes of 

inkomstes van enige maatskappy, gemeenskap, vereniging van mense of trust is vrygespreek 
van belasting indien, dit die absolute doel het om die fondse wat ontvang of gegenereer is deur 
die maatskappy, gemeenskap, vereniging van mense of trust te gebruik vir: Die rehabilitering van 
die geaffekteerde grondoppervlakte en voorkoming van besoedeling in die lug, see of ander 
water wat veroorsaak is deur mynbou of soortgelyke aktiwiteite. 

243 Anon 2007 http://www.saica.co.za [datum van gebruik 12 September 2012]. 

http://www.saica.co.za/
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37A van die Inkomstebelastingwysigingswet 20 van 2006.Die groei op die fondswaarde 

is vrygestel in terme van artikel 10(1)(cB).244 By die vasstelling van die belasbare 

inkomste van ‘n regspersoon wat verkry is deur die bedryfsaktiwiteite van die 

voorafgaande jaar, word enige kontant wat daardie persoon in ‘n trust betaal van 

daardie persoon se inkomste afgetrek indien die persoon ‘n permit of reg het ten opsigte 

van enige prospekteerwerk, mynbou,  produksie, ‘n ou orde reg, enige toestemming vir 

die reg op gebruik van die oppervlak van die grond soos in item 9 van bylae II by die 

MPRDA bedoel hou. Die inkomste wat in die trust inbetaal word, word ook afgetrek van 

die belasbare inkomste indien die persoon by prospekteerwerk, mynbou of produksie 

ingevolge ‘n permit, reg, voorbehoud of toestemming betrokke is. Die voordeel geld ook 

indien die Kommissaris dit goedkeur, wie enige kontant aan die trust betaal het en 

daardie betaling nie deel was van ‘n transaksie, handeling of skema wat uitdruklik of 

hoofsaaklik ontwerp is vir doeleindes van die verplasing van die aftrekking soos in die 

wet bedoel vanaf ‘n ander persoon na daardie persoon nie.245 

Die belasbare inkomste246 van die bepaalde myn word bereken deur die 

belastingvoordele af te trek. Die formule wat gebruik word om te bepaal wat die 

belastingvoordele is, word deur artikel 11(hA) van die Wet op Inkomstebelasting 56 van 

1962 uiteengesit. Die formule is soos volg: 

(hA) Soveel van 'n bedrag (behalwe 'n bedrag ten opsigte waarvan 'n   aftrekking of 

vermindering ingevolge 'n ander bepaling van hierdie Wet toegestaan is of sal 

word) in kontant betaal deur 'n belastingpligtige gedurende enige jaar van 

aanslag wat voor 2 November 2006 'n aanvang neem wat mynbou-, 

prospekteer-, steengroef- of soortgelyke werksaamhede doen, aan 'n 

maatskappy, genootskap, vereniging van persone of trust bedoel in artikel 

                                                      
244 Wet op Inkomstebelasting 56 van 1962. 
245 Artikel 37A(1)(d) van die Wet op Inkomstebelasting 56 van 1962 (hierna artikel 37A). 
246 Silke Suid-Afrikaanse Inkomstebelasting 2012 bepaal dat die belasbare inkomste van ‘n 

maatskappy in ooreenstemming met die normale reëls bereken word (bruto inkomste min 
vrystellings min aftrekkings). Die normale koers wat op die belasbare inkomste van ‘n 
mynmaatskappy toegepas word, is ‘n vaste koers wat jaarliks in die nasionale begroting 
aangekondig word in die Wysigingswet van daardie jaar. Dit geld ten opsigte van die jare van 
aanslag wat eindig gedurende die twaalfmaande tydperk wat op 31 Maart eindig. Vir die jare van 
aanslag wat eindig gedurende die twaalfmaande tydperk wat op 31 Maart eindig, is die normale 
belastingkoers 28% van die maatskappy se belasbare inkomste.  
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10(1)(cH) wat gebruik staan te word vir die doeleindes beoog in daardie artikel 

as wat nie 'n bedrag oorskry nie bereken in ooreenstemming met die formule: 

A - B + C,  

D 

In welke formule ten opsigte van elke myn- 

A  die bedrag verteenwoordig wat vasgestel is deur 'n persoon aangewys deur die 

Minister van Mineraalhulpbronne as die geraamde koste wat aangegaan moet word 

op die tydstip van of na staking van verrigtinge op 'n myn of gedeelte van 'n myn ten 

einde enige verpligtinge ingevolge enige wet wat mynverrigtinge reguleer opgelê 

(behalwe koste wat volgens enige wet aangegaan moet word op 'n deurlopende 

basis gedurende die leeftyd van daardie myn of gedeelte van daardie myn 

B die markwaarde verteenwoordig van die bate wat deur die maatskappy, 

genootskap, vereniging of trust gehou word ten opsigte van daardie myn op die 

datum van die bepaling van die geraamde koste in simbool "A"; 

C die bedrag in kontant verteenwoordig wat op enige tydstip voor die datum in simbool 

"B" bedoel deur daardie belastingpligtige aan daardie maatskappy, genootskap, 

vereniging of trust betaal is, wat nie as 'n aftrekking ingevolge hierdie paragraaf in 

enige jaar van aanslag toegestaan is nie; en 

D die geraamde oorblywende leeftyd van die myn in aantal jare verteenwoordig soos 

bepaal deur 'n persoon in simbool "A" bedoel. Met dien verstande dat soveel van die 

bedrag aldus deur daardie belastingpligtige in kontant betaal as wat die aftrekking 

kragtens hierdie paragraaf toelaatbaar oorskry word by die toepassing van hierdie 

paragraaf geag 'n bedrag te wees wat deur die belastingpligtige in kontant betaal te 

wees aan daardie maatskappy, genootskap, vereniging of trust in die onmiddellik 

daaropvolgende jaar van aanslag om gebruik te word vir die oogmerk in artikel 

10(1)(cH)of 37A bedoel. 

Hieruit kan afgelei word dat kontant wat in die trust inbetaal word en die inbetalings wat 

nie reeds van die belasbare inkomste afgetrek is nie van die belasbare inkomste 



41 
 

afgetrek mag word. Indien die mynmaatskappy se inkomste en uitgawes nie volgens die 

myn in ewewig is nie en die myn bereken dat hulle teveel belasting gaan betaal, kan die 

myn addisionele fondse in die trust betaal om hul belasbare inkomste te verminder en 

op so ‘n manier geld spaar. Alhoewel die fondse slegs gebruik kan word vir die 

rehabilitasie van die geaffekteerde area sal dit in die langer duur voordelig wees 

byvoorbeeld wanneer ‘n myn R2 miljoen addisioneel in die trust inbetaal en die 

belasting sou 28 persent gewees het op die betrokke bedrag, spaar die myn vyfhonderd 

en sestig duisend rand. Dit blyk dus dat hulle bevoordeel kan word deurdat daar nie 

belasting op die R2 miljoen betaal hoef te word nie. Buiten die belastingbesparing kan 

die myn bevoordeel word tydens die daaropvolgende jaar se herevaluering van die 

kwantum. Die verpligting omtoenemend finansiële voorsiening vir die rehabilitasie van 

die mynaktiwiteit te verskaf, word verminder. Op dié manier spaar die maatskappy geld 

as gevolg van die belastingvoordeel.247 Dit is belangrik om te onthou dat die artikel 37A 

trust uitdruklik vereis dat die fondse in die rehabilitasiefonds slegs aangewend kan word 

vir die doel waarvoor die trust opgestel is, naamlik mynrehabilitasie. 

Die vraag is wat met die rehabilitasiefondse gebeur indien dit nie meer nodig is nie of 

indien daar ’n surplus is nadat daar reeds gerehabiliteer is en wat die 

belastingimplikasie sou wees wanneer die fonds getermineer word? Artikel 37A gee aan 

die myn ’n belastingaftrekbare voordeel ten opsigte van fondse wat in die 

rehabilitasiefonds inbetaal is en wat voldoen aan die vereistes van artikel 37A. 

Artikel 37A het streng reëls waaraan voldoen moet word, naamlik:  

 die rehabilitasiefonds mag slegs gebruik word vir rehabilitasiedoeleindes; 

 indien die area gerehabiliteer is en die Minister se goedkeuring wegdra moet die 

oorblywende fondse in ’n soortgelyke trust of maatskappy oorgeplaas word of in 

’n besigheid of trust wat voorgeskryf is deur die Minister en goedgekeur is deur 

die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens; en 

                                                      
247 Dit is een van die maniere waarop finansiële adviseurs van die myn in die praktyk geld spaar. 
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 indien die rehabilitasiefonds genoegsame kapitaal het om al die nodige uitgawes  

te delg mag die surplusfondse oorgeplaas word na ’n besigheid of trust wat deur 

die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens goedgekeur is. 

Artikel 37A maak nie voorsiening vir ’n situasie waar rehabilitasie van ’n bepaalde area 

afgehandel is en die betrokke myn nie ’n soortgelyke fonds het waarna die surplus 

fondse oorgeplaas kan word nie. 

Indien daar nie behoorlik aan die vereistes van artikel 37A voldoen word nie, is daar 

boetes wat betaal kan word. Die mynmaatskappy wat die rehabilitasiefondse gebruik vir 

enige doel anders as om te rehabiliteer kan ’n gelyke ekwivalent in waarde aan 

inkomstebelasting afstaan vir daardie bepaalde finansiële jaar.248 Die Kommissaris van 

die Suid-Afrikaanse Inkomstediens kan verder ’n bedrag byreken van ‘n gelyke of 

dubbel die totale waarde van die rehabilitasiefonds.249 

Beide die rehabilitasiefonds en die mynmaatskappy betaal belasting indien artikel 

37A(8) toepassing vind, maar die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens 

het wel die diskresie om die belasbare inkomste te verminder soos hy of sy goeddink. 

Die insluiting van inkomstebelasting in terme van artikel 37A(7) is nie diskresionêr nie 

maar in terme van artikel 37A(8) is dit wel.250 

Indien ’n mynmaatskappy die rehabilitasiefonds wil termineer of die fondse skuif na ’n 

fonds wat nie ’n artikel 37A fonds is nie, moet die mynmaatskappy die volgende in 

gedagte hou. Eerstens moet die mynmaatskappy die addisionele belastingimplikasies, 

wat in werking tree die oomblik dat daar nie voldoen word aan die vereistes van artikel 

37A nie, in gedagte hou. Die inhoud van die oprigtingsakte-dokumente van die 

rehabilitasiefonds moet gewysig word.251 Tipies sou die trustakte of die maatskappy se 

                                                      
248 Artikel 37A(7) van die Wet op Inkomstebelasting 58 van 1962. 
249 Artikel 37A(8) van die Wet op Inkomstebelasting 58 van 1962. 
250 Company Tax 2025 Mining rehabilitation funds 149e uitgawe 4 (Februarie 2012). 
251 In meeste gevalle sal dit in die geval van ‘n trust of ‘n maatskappy wees. 
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memorandum so uiteengesit wees dat dit voldoen aan die vereistes van artikel 37A en 

dus verander moet word om die rehabilitasiefondse vir ander doeleindes te gebruik.252 

Die lede of die trustees van ’n rehabilitasiefonds is verplig om gehoor te gee aan die 

inhoud van die oprigtingsakte-dokumente om die fonds te wysig of te termineer. In die 

geval waar ’n rehabilitasiefonds in die vorm van ’n trust is, moet die trustees binne die 

riglyne van die trustakte optree.253 Aangesien die oprigtingsakte-dokumente opgestel is 

om gehoor te gee aan artikel 37A se vereistes, kan dit aanvaar word dat die terminering 

of wysiging van die rehabilitasiefonds slegs kan geskied met die goedkeuring van die 

Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Enige wysiging van die 

oprigtingsakte-dokumente wat die fondse buite die sfeer van artikel 37A plaas, kan 

inbreuk maak op artikel 37A(3) en (4) (wat spesifiek bepaal na wie die fondse moet 

gaan in die geval van terminering of sluiting van ’n myn). Die trustees en die direkteure 

sal die belastingimplikasies in ag moet neem tydens die wysigings.254 

In die praktyk moet die volgende in gedagte gehou word tydens die wysiging van ‘n 

artikel 37A rehabilitasiefonds. ’n Aansoek sal eerstens ingedien moet word by die  

Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en redes moet aangevoer word 

hoekom die addisionele belasting in terme van artikel 37A(8) nie gehef moet word nie.  

Die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens moet dan die faktore teenoor 

mekaar opweeg en die belastingimplikasie in terme van artikel 37A(7) wat reeds gehef 

is in ag neem voordat hy of sy, sy of haar diskresie ten opsigte van artikel 37A(8) begin 

uitoefen. Dit is moontlik dat die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sal 

vereis dat die fondse in die rehabilitasiefonds in ’n soortgelyke fonds geplaas word wat 

deur die Minister in terme van artikel 37A(3)(b) voorgeskryf is. Dit sal dus voordelig 

wees om die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens eers te nader oor die 

                                                      
252 Company Tax 2025 Mining Rehabilitation funds 149e uitgawe 4 (Februarie 2012). 
253 Land and Agricultural Development Bank of SA v Parker 2004 4 SA 261 (HHA). Die trust is 

gevestig in die trustees. Die wysigings in die trust kan slegs plaasvind op die bepaalde manier 
soos uiteengesit in die trustakte. Dit sluit die manier in hoe die trustees aangestel is en die 
hoeveelheid van die trustees. Die bevoegdhede van die trustees word uiteengesit in die trustakte 
en die trust kan slegs gebonde wees aan die handeling van die trustees wat uiteengesit is in die 
trustakte. 

254 Company Tax 2025 Mining Rehabilitation funds 149e uitgawe 4 (Februarie 2012). 
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implikasies van artikel 37A(8) voordat daar ’n finale besluit gemaak word oor die fondse 

in die rehabilitasiefonds. 

6.3.2 Beskerming teen insolvensie 

By die finansiële voorsiening vir mynrehabilitasie is daar gewoonlik ‘n versekeraar 

teenwoordig. Die rede hiervoor is dat die versekerde, wat in dié geval die myn is, 

moontlik insolvent mag raak. Dit gebeur ook dat die benadeeldes255 dan nie vergoeding 

kan eis vir die skade wat aan die omgewing aangerig is nie.256 Die Insolvensiewet 

bepaal dat indien iemand verplig is om ‘n ander persoon skadeloos te stel ten opsigte 

van een of ander aanspreeklikheid wat die versekerde teenoor ‘n derde opgeloop het, 

sal laasgenoemde geregtig wees om tydens likwidasie of sekwestrasie van die 

versekerde se boedel die bedrag wat aan hom of haar verskuldig is vanaf die 

versekeraar in te vorder.257 Die bedrag kan nie die maksimumbedrag waarvoor die 

versekeraar homself tot skadeloosstelling van die versekerde verbind het oorskry nie. 

Die bepaling is selfs geldig waar die versekerde ‘n insolvente maatskappy is en verleen 

aan ‘n derde (benadeelde) die bevoegdheid om direk van die versekeraar te eis en te 

verhoed dat dit deel uitmaak van die insolvente boedel. Dus sal geld wat verseker is nie 

aan ‘n versekerde uitbetaal word nie maar direk aan ‘n derde.258 Die eiser kan nie meer 

geld eis as waarvoor versekering daar gestel was nie, maar kan steeds sy of haar 

oorblywende skade eis ten opsigte van die boedel selfs al moet die onversekerde 

skuldeisers ten opsigte van die boedel tevrede wees met ‘n paar sent in die rand.259 Die 

beginsel is gegrond op artikel 156 van die Grondwet en die openbare belang. In 

Supermarket Haasenback v Santam Insurance260 word die volgende gesê 

It does not mean that a plaintiff (third party) has an absolute right to recover without 

having to prove the validity and the enforceability of the contract of insurance. I am of 

                                                      
255 Die omliggende gemeenskap en die omgewing as geheel. 
256 Stander Skadevergoeding Betaalbaar deur die Insolvente Versekerde in die Geval van 

Omgewingskade 327. 
257 Artikel 156 van die Insolvensiewet.   
258 Stander Skadevergoeding Betaalbaar deur die Insolvente Versekerde in die Geval van 

Omgewingskade 338. 
259 Woodley v Guardian Assurance Co of SA 1976 1 SA 758 (W). 
260 Supermarket Haasenback v Santam Insurance 1991 1 SA 410 (A). 
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the view that s 156 can never be interpreted to mean that all the third party has to do is 

to prove there is a policy and that therefore he must succeed. The section clearly 

contemplates the existence of an enforceable agreement to indemnify the third party. If 

it is unenforceable in the hands of the insured because of non-compliance with the 

specific requirements ... it is unenforceable at the instance of the third party. The 

agreement by which a third party is indemnified is the fons et origo of the action. 

Unless this is proved, no right of action resides in the third party. It was said that there 

need not be proof that the insured or anybody else complied with clause 3A(a) because 

the third party is not bound by the terms and conditions of the policy, as he is not privy 

to that contract. Certainly this is completely contrary to basic principle. A person who by 

Act of Parliament is given the right to sue and to recover the amount of the insured's 

liability to a third party is in my view placed in the shoes of the insured and in no way 

can this now be interpreted to mean that the terms and conditions of the policy do not 

apply. 

Artikel 156 verplig nie die versekeraar om eiendomskade te vergoed nie maar is slegs 

van toepassing waar die versekeraar die versekering moet uitbetaal aan die insolvent 

ten opsigte van sy aanspreeklikheid teenoor ‘n derde.261 

6.4 Opweeg van die finansiële waarborge 

Uit die bogenoemde kan mens aflei dat dit belangrik is vir ‘n rehabilitasiefonds om 

bestand te wees teenoor sekwestrasie of likwidasie. Indien die rehabilitasiefonds die 

vorm van ‘n trust of BK aanneem kan dit nie aanspreeklik gehou word vir die skulde van 

die oprigter nie en kan daar ook nie beslag gelê word op die bates van die trust of BK 

nie. Dit maak die twee vorme geskik om as finansiële waarborgfondse van ‘n myn te 

dien. Die vraag is net watter een van die twee vorme die beste sal wees om as ‘n 

rehabilitasiefonds te dien.  

Om die beste rehabilitasiefonds te kry is dit dus belangrik om die kostes en die 

prosedures van albei die vorme te ontleed. By die oprigting van ‘n BK is die proses baie 

                                                      
261 Stander Skadevergoeding Betaalbaar deur die Insolvente Versekerde in die Geval van 

Omgewingskade 339. 
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eenvoudig en goedkoop.262 ‘n Stigtingsverklaring moet opgestel word en moet ingedien 

word by die registrateur van die beslote korporasie om geregistreer te word. In terme 

van die inter vivos trust word daar slegs ‘n trustdokument opgestel wat eenvoudig net ‘n 

kontrak is tussen die trustee en die oprigter van die trust.263  Dit is dus duidelik dat die 

inter vivos trust ‘n minder gekompliseerde proses het om  te volg. Ten opsigte van die 

fondse in die rehabilitasiefonds en die groei daarvan is dit duidelik dat die bevoegdhede 

van die trustee in terme van die lede van ‘n BK en die inter vivos trust uiteengesit moet 

word. Alhoewel die BK so opgestel moet word dat dit nie ‘n winsoogmerk het nie264 

beteken dit nie dat daar nie ‘n wins gemaak mag word nie maar wel dat die winste wat 

gegenereer word in die BK eerder gebruik word vir die rehabilitasie van die myn.  Die 

trustees van die inter vivos trust het die bevoegdheid om fondse te genereer met die 

bates wat in die trust is deur bates te verkoop, die beleggings in ander fondse te plaas 

en die verhuur van bepaalde bates. Die voordele van die inter vivos trust wat opgestel is 

vir die rehabilitasie van die myn is dat die winste wat gemaak word in die trustbelasting 

vry is. Dit wil dus voorkom asof die inter vivos trust meer geskik sal wees vir ‘n 

rehabilitasiefonds om finansiële voorsiening te maak vir mynrehabilitasie. 

7 Samevatting en gevolgtrekking 

Mynaktiwiteite is tydelik van aard en het ‘n groot impak op die omgewing aangesien die 

aktiwiteite die bo- en ondergrond van die bepaalde area wat gemyn word affekteer. 

Nadat die mynaktiwiteite gestaak word, is daar ‘n plig op die myn om die bepaalde area 

wat geaffekteer is te herstel tot so ‘n mate dat die area vir ‘n ander doel aangewend kan 

word soos byvoorbeeld landbouaktiwiteite.265 Die grondslag vir finansiële voorsiening vir 

rehabilitasie kan gevind word in die BBB en die voorkomingsbeginsel.266 Die BBB 

behels dat ŉ persoon wat betrokke is by enige aktiwiteit wat besoedeling veroorsaak, 

verantwoordelik moet wees vir die kostes verbonde aan die voorkoming of hantering 

van die besoedeling wat uit die aksie sal voortspruit. Die voorkomingsbeginsel behels 

                                                      
262 Kyk 6.3. 
263 Kyk 5.2. 
264 Kyk 5.2. 
265 Kyk 2. 
266 Kyk paragrawe 19-31. 
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die toepassing van voorkomende meganismes waar die aksie moontlike skade aan die 

omgewing kan veroorsaak. Dit hou in dat die myn die impak wat dit op die omgewing 

het sover dit redelik moontlik kan moet voorkom en indien die impak nie voorkom kan 

word nie die geaffekteerde area deurlopend herstel moet word om besoedeling en 

omgewingsagteruitgang te voorkom. Die beginsels vorm die basis van die plig wat op ‘n 

myn rus om te rehabiliteer. Hierdie plig dat myne die geaffekteerde area moet 

rehabiliteer word deur die MPRDA gereguleer. Daar is ook ander wetgewing wat ‘n plig 

plaas om besoedeling te voorkom naamlik NEMA, NWA en die MHSA.  

Die rehabilitasieproses is ‘n duur proses en daar moet dus vooraf bereken word wat die 

impak gaan wees by sluiting van die myn en die kostes daaraan verbonde om die area 

te rehabiliteer. Daar moet finansieel vir die beraamde koste voorsiening gemaak word 

voordat enige mynaktiwiteite mag plaasvind. Die rede vir die vereiste is dat sommige 

myne na die staking van hul mynaktiwiteite myne gebrekkig gerehabiliteer het of myne 

selfs ongerehabiliteer gelos het aangesien daar nie fondse vir rehabilitasie was nie of 

omdat daar geen verpligting was om te rehabiliteer nie. Dit het ‘n groot impak gehad op 

die staat wat die omgewing moes en steeds moet rehabiliteer.267 Wetgewing is 

gepromulgeer om die myne te verplig om te rehabiliteer en sodoende finansieel 

voorsiening vir die rehabilitasiekostes te maak.268  

Artikel 41 van die MPRDA gelees met regulasie 54 van die MPRDA Regulasies plaas ‘n 

plig op myne om finansieel voorsiening te maak vir die rehabilitasiekoste wat 

aangegaan gaan word by die rehabilitasie van ‘n myn voordat die 

omgewingsbestuurplan en omgewingsbestuurprogram goedgekeur kan word. Die doel 

is om te verseker dat daar voldoende fondse beskikbaar gaan wees vir rehabilitasie.269 

Die kosteberaming moet jaarliks gedoen word aangesien daar onvoorsiene 

omstandighede kan plaasvind wat die rehabilitasieplig kan vergroot en daarom moet die 

finansiële plig ten opsigte van rehabilitasie jaarliks hersien word.270 
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Die finansiële voorsiening wat gebruik word vir die rehabilitasie van die myn moet in ‘n 

waarborgfonds geplaas word om seker te maak dat die finansiële voorsiening nie vir 

enige ander doel as rehabilitering aangewend word nie.271 Die metodes wat gebruik kan 

word vir die waarborgfonds272 is byvoorbeeld ‘n inter vivos trust of ‘n BK. Die probleem 

met ‘n BK is dat die wet op Beslote Korperasies 69 van 1984 deur die nuwe Wet op 

Maatskappye herroep is273 en mens slegs rak BK’s kan koop en nie meer ‘n nuwe BK 

kan registreer nie.274 Verder moet daar by ‘n BK ‘n stigtingsverklaring opgestel word en 

by die registrateur van maatskappye geregistreer word. By ‘n inter vivos trust moet daar 

slegs ‘n trustdokument opgestel word wat ‘n kontrak is tussen die trustees en die 

oprigters van die trust. Die proses wat gevolg word by ‘n inter vivos trust is minder 

gekompliseerd en vinniger. Die inter vivos trust is ‘n regspersoon in eie naam en word 

slegs gebruik as ‘n bewaringsmeganisme. Die fonds is beskerm indien die myn sou 

insolvent raak.275 

Die fondse wat in die waarborgfonds gedeponeer word vir doeleindes van rehabilitasie 

is belasting aftrekbaar276 en hou baie voordele in aangesien die rente wat verdien word 

op die fonds ook belastingvry is.277 Dit kan mynmaatskappye aanmoedig om voldoende 

fondse in die rehabilitasiefonds te belê aangesien dit vir die myn ‘n groot 

belastingvoordeel inhou. Die voordele sluit in dat die fondse wat in die rehabilitasiefonds 

gedeponeer word afgetrek kan word van die myn se bruto-inkomste vir die jaar. Die 

myn hoef dan nie belasting te betaal op daardie deel van die inkomste nie. 

Indien die fondse vir enige ander doel aangewend word in plaas van rehabilitasie is 

daar boetes wat betaalbaar is wat gelykstaande of dubbel daardie spesifieke jaar se 

jaarlikse inkomstebelasting kan wees.278 Die boetes ontmoedig die mynmaatskappye 

om die rehabilitasiefonds vir enige iets anders te gebruik as die doel waarvoor dit in die 

                                                      
271 Kyk 6. 
272 Kyk 6. 
273 Kyk paragrawe 109-114. 
274 Kyk paragrawe 109-110. 
275 Kyk paragrawe 126. 
276 Kyk paragrawe121-125 
277 Die belastingvoordeel vir die myn hou in dat die waarde van die fondse wat in die 

rehabilitasiefonds belê word as ‘n uitgawe afgetrek word van die jaarlikse netto inkomste. Dus 
word die myn se belastingaanspreeklikheid vir die jaar minder. 

278 Kyk paragrawe 121-125. 



49 
 

eerste plek ingestel is. Daar rus dus ‘n groot plig op nuwe mynmaatskappye om 

finansieel voorsiening te maak vir die rehabilitasie van die myn area wat geaffekteer is 

deur die mynaktiwiteite. Die keuse van die waarborgfonds is belangrik omdat die 

rehabilitasiefonds by insolvensie beskerm moet wees. Alhoewel ŉ myn nie na sluiting 

meer aanspreeklik is vir omgewingskade in terme van die MPRDA nie, sluit dit nie die 

myn se aanspreeklikheid uit in terme van artikel 28 van NEMA nie. Dit is in die myne se 

belang om so goed moontlik te rehabiliteer en voldoende fondse vir rehabilitasie te 

voorsien om latere aanspreeklikheid te ontkom en die omgewing te beskerm. Die 

beraming van die koste is steeds gebrekkig aangesien die nodige finansiële voorsiening 

in die verlede steeds nie genoegsaam was om die omgewing volkome te rehabiliteer 

nie. Dit is daarom belangrik dat ŉ myn van sy beplanningsfase af reeds begin om vir sy 

sluitingsfase voorsiening te maak. 

  



50 
 

Aanhangsel A 

Fase 1 (bv 12 maande) 

Literatuurstudies 

 

Geoloë en mineraalekonome 

Rekenaarstudies Geoloë en mineraalekonome 

Geofisiese en geotegniese werk Geoloë 

Navorsing en identifisering van mikpunte Geoloë 

Fase 2 (bv 24 maande) 

Fisiese werk soos opgrawings en boor 

Voormanne, mynwerkers en 

boorkontrakteurs 

Monsterneming Geoloë en mense wat die monsters toets 

Laboratoriumwerk 

 

Analitiese en modelleringswerk 

‘n Laboratorium, laboratoriumtegnici 

laboratoriumdienste 

 Mineraalekonome en geoloë 

Gapingvernouiing Geoloë, voormanne, mynwerkers en 

kontrakteurs 

Grootmaat monsterneming en toetsing  Mynbou-ingenieurs, voormanne, 

mynwerkers en kontrakteurs 

Fase 3 (bv 12 maande) 

EIA en EMP vir die mynregaansoeke 

 

Omgewingspesialiste 

Pre-gangbaarheidstudies Mineraalekonome, geoloë, mynbou-

ingenieurs en boekhouers 

Beleggingsbesluite vir die finansiële 

waarborge om aansoek te doen vir ‘n 

mynpermit 

Mineraalekonome, geoloë, boekhouers 

en konsultante 
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Aanhangsel B 

Aktiwiteit Jaar 1 

Uitgawes 

(R) 

Jaar 2 

Uitgawes 

(R) 

Jaar 3 

Uitgawes 

(R) 

Jaar 4 

Uitgawes 

(R) 

Jaar 5 

Uitgawes 

(R) 

Fase 1 (bv 12 maande)      

Literatuurstudies R R    

Rekenaarstudies R R    

Geofisiese en geotegniese 

werk 

R R    

Navorsing en identifisering 

van mikpunte  

 R    

      

Fase 2 (bv 24 maande)      

Fisiese werk soos 

opgrawings en boorwerk 

 R R R  

Monsterneming  R R R R 

Laboratoriumwerk  R R R R 

Analitiese en 

modelleringwerk 

  R R R 

Gapingvernouiing   R R  

Grootmaat monsterneming 

en toetsing 

  R R  

      

Fase 3 (bv 12 maande)      

EIA en EMP vir die 

mynregaansoeke 

   R R 

Pre-gangbaarheidstudies    R R 

Beleggingsbesluite vir die 

finansiële waarborge om 

aansoek te doen vir ‘n 

mynpermit 

   R R 

Jaarlikse totaal Rx Rx Rx Rx Rx 

    Totale 

begroting 

Ry 
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