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WET
Om voorsiening te maak vir beskerming van die gesondheid en 
veiligheid van werknemers en ander persone by myne, en vir 
daardie doel om —

’n kultuur van gesondheid en veiligheid te bevorder;

voorsiening te maak vir die toepassing van gesondheids- en 
veiligheidsmaatreels;

voorsiening te maak vir toepaslike stelsels van werknemer-, 
werkgewer- en Staatsdeelname in gesondheids- en 
veiligheidsaangeleenthede;

verteenwoordigende drieledige instellings in te stel om 
wetgewing te hersien, gesondheid te bevorder en om 
doelgerigte navorsing te versterk;

voorsiening te maak vir doeltreffende moniteringstelsels en 
inspeksies, ondersoeke en verhoorondersoeke om gesondheid 
en veiligheid te verbeter;

opleiding en menslike hulpbron-ontwikkeling te bevorder;

werkgewers en werknemers se pligte te reguleer om gevare 
te identifiseer en die risiko vir gesondheid en veiligheid uit 
te skakel, te beheer en tot die minimum te beperk;

die reg te verskans om te weier om onder gevaarlike 
toestande te werk; en

gevolg te gee aan die volkeregtelike verpligtinge van die 
Republiek betreffende gesondheid en veiligheid by myne;

en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in 
verband staan.

(Engelse teks dear die President geteken.) 
(Goedgekeur op 30 Mei 1996.)
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’n Kursief gedrukte woord of 
uitdrukking dui aan dat die 
woord of uitdrukking 
omskryf is in artikel 102 van 
hierdie Wet.

WET OP GESONDHEID EN VEILIGHEID IN MYNE, 1996

Oogmerke van Wet 
a1

HOOFSTUK 1 

OOGMERKE VAN WET 

Oogmerke van Wet

1. Die oogmerke van hierdie Wet is —

(a) om die gesondheid en veiligheid van persone by myne te 
beskerm;

(b) om van werkgewers en werknemers te vereis om gevare 
te identifiseer en risiko’s verbonde aan gesondheid en 
veiligheid by myne uit te skakel, te beheer en tot die 
minimum te beperk;

(c) om gevolg te gee aan die volkeregtelike verpligtinge van 
die Republiek betreffende gesondheid en veiligheid by 
myne;

(d) om voorsiening te maak vir werknemerdeelname in 
gesondheids- en veiligheidsaangeleenthede deur middel 
van gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers en 
gesondheids- en veiligheidskomitees by myne;

(e) om vir doeltreffende waameming van gesondheids- en 
veiligheidstoestande by myne voorsiening te maak;

(f) om vir afdwinging van gesondheids- en 
veiligheidsmaatrcels by myne voorsiening te maak;

(g) om vir ondersoeke en verhoorondersoeke ter bevordering 
van gesondheid en veiligheid by myne voorsiening te 
maak; en

(h) (i) om ’n kultuur van gesondheid en veiligheid in die
mynbedryf te bevorder;

(ii) om opleiding in gesondheid en veiligheid in die 
mynbedryf te bevorder; en

(iii) om samewerking en oorlegpleging oor gesondheid 
en veiligheid tussen die Staat, werkgewers en 
werknemers en hul verteenwoordigers te bevorder.



STAATSKOERANT, 14 JUNIE 1996 No. 17242 11

WET OP GESONDHEID EN VEILIGHEID LN MYNE. 1996 Wet No. 29, 1996

Gesondheid en Veiligheid by Myne 
a2

HOOFSTUK 2

GESONDHEID EN VEILIGHEID BY MYNE 

Eienaar moet veiligheid verseker

2. (1) Die eienaar van elke myn wat bewerk of gewerk word,
moet —

(a) verseker dat, sover dit redelikerwys uitvoerbaar is, die 
myn ontwerp, saamgestel en toegerus is —

(i) om toestande vir veilige bewerking en ’n 
gesonde werksomgewing te voorsien; en

(ii) met ’n kommunikasiestelsel en met elektriese, 
meganiese en ander toerusting wat nodig is om 
daardie toestande te bereik;

(b) verseker dat, sover dit redelikerwys uitvoerbaar is, die 
myn op sodanige wyse in bedryf gestel, bedryf, 
onderhou en uit bedryf gestel word dat werknemers 
hul werk kan verrig sonder om hul eie gesondheid en 
veiligheid of die van ander persone in gevaar te stel;

(c) ’n jaarverslag opstel oor gesondheid en veiligheid by 
die myn wat statistieke van gesondheid en veiligheid 
wat ingevolge hierdie Wet gehou moet word, en die 
mediese verslag bedoel in artikel 16, insluit; en

(d) indien die eienaar ’n regspersoon is, en die myn meer 
as 50 werknemers in diens het, die verslag bedoel in 
paragraaf (c) in ’n gepaste formaat publiseer en aan 
die myn se aandeelhouers versprei.

(2) Die eienaar van ’n myn wat nie meer bewerk of gewerk 
word nie, maar ten aansien waarvan ’n sluitingsertifikaat 
ingevolge die Mineraalwet nog nie uitgereik is nie, moet 
redelike stappe doen om deurlopend te verhoed dat 
ongelukke, swak gesondheid, verlies aan lewe of skade van
e n i g e  a a r d ,  b y  o f  a s  g e v o l g  v a n  d i e  myn  v o o r k o m .

5

10

15

20

25

30
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Gesondheid en Veiligheid by Myne
a3-4

Eienaar moet bestuurder aanstel

3. (1) Die eienaar van elke myn wat bewerk of gewerk word,
moet —

(a) een of meer bestuurders aanstel met die kwalifikasies 
wat voorgeskryf mag word, en indien meer as een 
bestuurder aangestel word, verseker dat die 
werksaamhede van die bestuurders nie oorvleuel nie;

(b) bestuurders voorsien van die middele om hul 
werksaamhede te verrig; en

(c) redelike stappe doen om te verseker dat bestuurders 
hul werksaamhede verrig.

(2) Die aanstelling van ’n bestuurder onthef nie die eienaar 
van ’n plig wat by hierdie Wet of enige ander wet aan 
eienaars opgele word nie.

(3) Indien geen bestuurder ingevolge subartikel (1) aangestel 
is nie moet die eienaar die werksaamhede van ’n 
bestuurder ingevolge hierdie Wet verrig.

Eienaar kan werksaamhede aan ander persoon toevertrou

4. (1) ’n Eienaar kan ’n persoon aanstel om enige werksaamheid
te verrig wat by hierdie Wet aan die eienaar toevertrou is.

4(2)—Die kantoor van die 
Hoofinspekteur word 
ingestel by a. 48, op p. 52, 
en die werksaamhede van 
die Hoofinspekteur word 
uiteengesit in a. 49, 
beginnende op dieselfde 
bladsy.

(2) 'n Eienaar wat ’n persoon kragtens subartikel (1) aanstel, 
moet die Hoofinspekteur binne sewe dae van daardie 
aanstelling in kennis stel, en moet -—

(a) die naam van die aangestelde persoon in daardie 
kennisgewing insluit;

(b) die aard van die persoon se werksaamhede in daardie 
kennisgewing insluit; en

(c) die name van die bestuurder of bestuurders waaroor 
daardie persoon beheer het in daardie kennisgewing 
insluit.

(3) 'n Eienaar wat ’n persoon kragtens subartikel (1) aanstel, 
moet —

(a) elke aangestelde persoon voorsien van die middele om 
hul werksaamhede te verrig; en
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Gesondheid en Veiligheid by Myne
a5-6

(b) redelike stappe doen om te verseker dat hulle hul 
w erksaam hede verrig.

(4) Die aanstelling van ’n persoon kragtens subartikel (1) 
onthef nie die eienciar van enige plig nie w at eienaars by 
hierdie Wet of enige ander wet opgele word. 5

Bestuurder moet gesonde en veilige mynomgewing in 
stand hou

5— Nalatige versuim wat ’n 
persoon by 'n myn in 
gevaar stel, is ’n misdryf. 
Kyk a. 86, beginnende op 
p. 72.

5. (1) In die m ate dat dit redelikerwys uitvoerbaar is, m oet elke 
bestuurder ’n w erksom gew ing voorsien en in stand hou 
wat veilig en sonder risiko vir die gesondheid van 10 
werknemers is.

(2) In die m ate dat dit redelikerwys uitvoerbaar is, m oet elke 
bestuurder —

(a) die relevante gevare identifiseer en die 
verbandhoudende risiko’s beoordeel waaraan persone 15 
wat nie werknemers is nie, blootgestel mag word; en

(b) verseker dat persone wat nie werknemers is nie, m aar 
wat direk geraak kan word deur aktiw iteite by die 
myn, nie blootgestel word aan enige gevare vir hul 
gesondheid en veiligheid nie. 20

Bestuurder moet toereikende voorraad gesondheids- en 
veiligheidstoerusting verseker

6—Werknemers het 'n plig 
om persoonlike 
beskermende toerusting en 
ander gesondheids- en 
veiligheidsfasiliteite te 
gebruik en op te pas. Kyk 
a. 22, op p. 27.
6— Peuter met 
gesondheids- en 
veiligheidsfasiliteite is ’n 
misdryf. Kyk a. 48, op 
p. 52.
6—Werknemers mag nie 
betaal vir gesondheids- en 
veiligheidsmaatreels nie. 
Kyk a. 24, op p. 29.

6. (1) Elke bestuurder m oet —

(a) al die noodsaaklike gesondheids- en 
veiligheidsfasiliteite en -toerusting aan elke 25 
werknemer voorsien; en

(b) in die m ate dat dit redelikerwys uitvoerbaar is, 
daardie fasiliteite en toerusting in ’n diensbare en 
higieniese toestand in stand hou.

(2) Elke bestuurder m oet verseker dat voldoende hoeveelhede 30 
van alle noodsaaklike persoonlike beskerm ende toerusting 
beskikbaar is sodat elke werknemer van wie dit vereis
word om  daardie toerusting te gebruik, in staat is om  dit te 
doen.

(3) Elke bestuurder m oet redelike m aatreels tref om  te 35 
verseker dat alle werknemers van wie dit vereis w ord om
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7(1)—Werknemers het ’n 
plig om te voldoen aan 
gesondheids- en 
veiiigheidsmaatreels. Kyk 
a. 22, op p. 27.

WET OP GESONDHEID EN VEILIGHEID IN MYNE, 1996

Gesondheid en Veiligheid by Myne
a7-8

persoonlike beskermende toerusting te gebruik, opgelei is 
in die behoorlike gebruik, die beperkings en die toepaslike 
instandhouding van daardie toerusting.

Bestuurder moet mynpersoneel aanstel met behoorlike 
inagneming van gesondheid en veiligheid

7. (1) In die mate dat dit redelikerwys uitvoerbaar is, moet elke
bestuurder —

(a) verseker dat elke werknemer voldoen aan die vereistes 
van hierdie Wet,

(b) die maatreels instel wat nodig is om gesondheid en 
veiligheid te verseker, in stand te hou en te verbeter;

(c) persone aanstel en hulle voorsien van die middele om 
die vereistes van hierdie Wet en enige opdrag 
uitgereik deur ’n inspekteur na te kom;

(d) ’n werknemer se opleiding en bekwaamhede aan- 
gaande gesondheid en veiligheid in ag neem voordat 
’n taak aan daardie werknemer opgedra word; en

(e) verseker dat werk verrig word onder die algemene 
toesig van ’n persoon wat opgelei is om die gevare te 
verstaan wat verband hou met die werk en wat die 
gesag het om te verseker dat die voorkomende 
maatreels wat deur die bestuurder neergele is, 
toegepas word.

(2) 'n Bestuurder kan ’n persoon met die kwalifikasies wat 
voorgeskryf mag word, aanstel om enige aspek van die 
werksaamhede wat by hierdie Wet aan bestuurders opgedra 
word, te verrig.

(3) Die aanstelling van ’n persoon kragtens subartikel (2) 
onthef nie die bestuurder van enige plig wat by hierdie Wet 
aan bestuurders opgele word nie.

Bestuurder moet gesondheids- en veiligheidsbeleid vestig

8. (1) Elke bestuurder moet ’n dokument opstel wat —

(a) die organisasie van werk beskryf;

(b) ’n beleid vestig betreffende die beskerming van 
werknemers se gesondheid en veiligheid by die werk;
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Gesondheid en Veiligheid by Myne
a9

8(2)—Die vereistes vir die 
instelling van ’n 
gesondheids- en 
veiligheidskomitee is in 
Hoofstuk 3 uiteengesit, 
beginnende op p. 30.

(c) ’n beleid vestig betreffende die beskerming van 
persone wat nie werknemers is nie maar wat direk 
geraak word deur mynbedrywighede; en

(d) die reelings vir die uitvoering en hersiening van beleid
in hooftrekke beskryf. 5

(2) Die bestuurder moet met die gesondheids- en 
veiligheidskomitee oorleg pleeg oor die opstel en 
hersiening van die dokument en beleid bedoel in subartikel 
(1).

(3) Die bestuurder moet — 10

(a) ’n afskrif van die dokument treffend en opsigtelik 
vertoon vir werknemers om te lees; en

(b) aan elke gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger 
’n afskrif van die dokument gee.

Praktykkodes 15

9. (1) ’n Bestuurder kan ’n praktykkode opstel en toepas oor
enige aangeleentheid wat die gesondheid of veiligheid raak 
van werknemers en ander persone wat direk deur 
bedrywighede by die myn geraak mag word.

(2) ’n Bestuurder moet ’n praktykkode opstel en toepas oor 20 
enige aangeleentheid wat die gesondheid of veiligheid raak
van werknemers en ander persone wat direk deur 
bedrywighede by die myn geraak mag word indien die 
Hoofinspekteur dit vereis.

(3) ’n Praktykkode wat deur die Hoofinspekteur vereis word, 25 
moet voldoen aan riglyne wat deur die Hoofinspekteur 
uitgereik is.

(4) Die bestuurder moet met die gesondheids- en 
veiligheidskomitee oorleg pleeg oor die opstel, toepassing
of hersiening van ’n praktykkode. 30

(5) Die bestuurder moet ’n afskrif van elke praktykkode 
ingevolge subartikel (2) opgestel, aan die Hoofinspekteur 
oorhandig.

(6 ) Die Hoofinspekteur moet ’n praktykkode by ’n myn hersien 
indien daartoe versoek deur ’n geregistreerde vakbond wat 35 
lede by die myn het, of ’n gesondheids- en 
veiligheidskomitee of ’n gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger by die myn.
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(7) ’n Inspekteur kan ’n bestuurder te eniger tyd opdrag gee 
om  ’n praktykkode binne ’n verm elde periode te hersien 
indien daardie praktykkode —

(a) nie aan ’n riglyn van die Hoofinspekteur voldoen nie;
o f 5

(b) ontoereikend is om die gesondheid o f veiligheid van 
werknemers te beskerm .

Bestuurder moet gesondheids- en veiligheidsopleiding 
voorsien

10(1)—Werknemers mag 
nie betaal vir gesondheids- 
en veiligheidsopleiding nie. 
Kyk a. 24, op p. 29.

10. (1) Sover dit rederlikerwys uih’oerbaar is, moet elke 
bestuurder —

(a) werknemers voorsien van enige inligting, instruksie, 
opleiding of toesighouding wat nodig is om hulle in 
staat te stel om hul werk veilig en sonder risiko vir 
gesondheid te verrig; en

10

15

(b) verseker dat elke werknemer vertroud word met
werkverwante gevare en risiko’s en die maatreels wat 
getref moet word om daardie gevare en risiko’s uit te 
skakel, te beheer en tot die minimum te beperk.

(2) Sover dit redelikerwys uitvoerbaar is, moet elke bestuurder 20 
verseker dat elke werknemer behoorlik opgelei is —

(a) om elke risiko vir die werknemer se gesondheid en 
veiligheid te hanteer wat —

(i) verband hou m et enige w erk w at die werknemer
m oet verrig; en 25

(ii) ingevolge artikel 11 aangeteken is;

(b) in die m aatreels w at nodig is om daardie risiko’s vir 
gesondheid en veiligheid uit te skakel, te beheer en tot 
die m inim um  te beperk;

(c) in die prosedures wat gevolg m oet word om daardie 30 
werknemer se werk te verrig; en

(d) in die toepaslike noodprosedures.
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(3) Daar moet, ten opsigte van elke werknemer, aan die 
bepalings van subartikel (2) voldoen word —

(a) voordat daardie werknemer die eerste keer begin 
werk;

(b) met tussenposes bepaal deur die bestuurder na oorleg 
met die gesondheids- en veiligheidskomitee',

(c) voordat beduidende veranderinge aangebring word aan 
prosedures, mynbou- en ventilasie-uitlegte, 
mynboumetodes, aanleg of toerusting en materiaal; en

(d) voordat beduidende veranderinge aan die aard van 
daardie werknemer se beroep of werk aangebring 
word.

Bestuurder moet risiko beoordeel en daarop reageer

11. ( 1) Elke bestuurder moet —

(a) die gevare vir gesondheid of veiligheid identifiseer 
waaraan werknemers blootgestel mag word terwyl 
hulle by die werk is;

(b) die risiko’s vir gesondheid of veiligheid beoordeel 
waaraan werknemers blootgestel mag word terwyl 
hulle by die werk is;

(c) die beduidende gevare wat gei'dentifiseer is en risiko's 
wat gewaardeer is, aanteken; en

(d) daardie rekords beskikbaar stel vir inspeksie deur
werknemers.

(2) Elke bestuurder moet, na oorlegpleging met die
gesondheids- en veiligheidskomitee by die myn, al die 
maatreels, met inbegrip van die verandering van die 
organisasie van werk en die ontwerp van veilige stelsels 
van werk, bepaal wat nodig is om —

(a) enige aangetekende risiko uit te skakel;

(b) die risiko by die oorsprong te beheer;

(c) die risiko tot die minimum te beperk; en

(d) sover die risiko oorbly —

5

10
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(i) voorsiening te maak vir persoonlike 
beskermende toerusting; en

(ii) 'n program in te stel om die risiko waaraan 
werknemers blootgestel kan word te moniteer.

(3) Elke bestuurder moet sover dit redelikerwys uitvoerbaar is 
die maatreels ingevolge subartikel (2) bepaal nodig te 
wees, toepas in die volgorde waarin die maatreels in die 
paragrawe in daardie subartikel gelys is.

(4) Elke bestuurder moet —

(a) die gevare geidentifiseer en risiko’s beoordeel, met 
inbegrip van die uitslae van beroepshigiene-metings 
en mediese waarneming, periodiek hersien om vas te 
stel of verdere uitskakeling, beheer en beperking tot 
die minimum van risiko moontlik is; en

(b) met die gesondheids- en veiligheidskomitee oor die 
hersiening oorleg pleeg.

(5) Elke bestuurder moet —

(a) ’n ondersoek instel na elke —

(i) ongeluk wat ingevolge hierdie Wet aangemeld 
moet word;

(ii) ernstige siekte; en

(iii) gesondheidsbedreigende gebeurtenis',

(b) met die gesondheids- en veiligheidskomitee oorleg 
pleeg oor ondersoeke ingevolge hierdie artikel;

(c) ’n ondersoek instel in samewerking met die 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger wat 
verantwoordelik is vir die werksplek waar die 
ondersoek plaasvind;

(d) na voltooiing van elke ondersoek ’n verslag opstel 
wat —

(i) waar moontlik die oorsake en die onderliggende 
oorsake van die ongeluk, ernstige siekte of 
gesondheidsbedreigende gebeurtenis identifiseer;

(ii) enige onveilige toestande, handelinge of 
prosedures identifiseer wat op enige wyse 
bygedra het tot die ongeluk, ernstige siekte of 
gesondheidsbedreigende gebeurtenis; en

5

10

15

20

25

30
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11(6)—Artikel 60, op p. 60, 
magtig ’n inspekteur om 
ondersoek in te stel na 
gesondheids- en 
veiligheidsgevare indien 
daartoe geias deur die 
Hoofinspekteur of versoek 
deur ’n vakbond, ’n 
gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger 
of ’n gesondheids- en 
veiligheidskomitee.

(iii) aanbevelings maak om ’n soortgelyke ongeluk, 
ernstige siekte of gesondheidsbedreigende 
gebeurtenis te voorkom; en

(e) ’n afskrif van die verslag bedoel in paragraaf (d) aan 
die gesondheids- en veiligheidskomitee lewer. Indien 
daar geen gesondheids- en veiligheidskomitee is nie, 
moet die bestuurder ’n afskrif van die verslag aan die 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger lewer 
wat verantwoordelik is vir die werksplek.

(6) 'n Ondersoek bedoel in subartikel (5) en ’n ondersoek wat 
deur ’n inspekteur ingevolge artikel 60 ingestel is, kan 
gesamentlik gehou word.

(7) Indien daar nie ’n gesondheids- en veiligheidskomitee by ’n 
myn is nie, moet die oorlegpleging vereis in hierdie artikel 
gehou word met —

(a) die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers', of

(b) indien daar geen gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger by die myn is nie, met die 
werknemers.

Bestuurder moet beroepshigiene-metings uitvoer

12. (1) Die bestuurder moet die deeltydse of voltydse dienste
bekom van ’n persoon gekwalifiseerd in beroepshigiene- 
tegnieke om die vlakke van blootstelling aan gevare by die 
myn vas te stel —

(a) indien by regulasie of ’n kennisgewing in die 
Staatskoerant vereis word om aldus te doen; of

(b) indien dit nadat risiko’s beoordeel is ingevolge artikel 
11(1), nodig is om dit te doen.

(2) Elke stelsel van beroepshigiene-metings moet —

(a) gepas wees m et inagnem ing van die gevare  waaraan 
werknemers blootgestel is of mag word; en

(b) ontwerp word sodat dit inligting voorsien wat die 
bestuurder kan gebruik by die bepaling van maatreels 
om die gesondheidsrisiko's en gevare waaraan 
werknemers blootgestel is of mag word, uit te skakel, 
te beheer en tot die minimum te beperk.
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(3) Die bestuurder moet 'n rekord van al die beroepshigiene- 
metings ingevolge subartikel (1) op so ’n wyse byhou dat 
dit, sover dit uitvoerbaar is, gekoppel kan word aan elke
werknemer se rekord van mediese waarneming.

Bestuurder moet mediese waarnemingstelsel instel

13. (1) Die bestuurder moet ’n mediese waarnemingstelsel instel 
en in stand hou van werknemers wat blootgestel is aan 
gesondheidsgevare —

(a) indien by regulasie of kennisgewing in die 
Staatskoerant vereis word om dit te doen; of

(b) indien dit, nadat risiko’s ingevolge artikel 11(1) 
beoordeel is, nodig is om dit te doen.

(2) Elke mediese waarnemingstelsel moet —

(a) gepas wees met inagneming van die 
gesondheidsgevare waaraan werknemers blootgestel is 
of mag word;

(b) ontwerp word sodat dit inligting voorsien wat die 
bestuurder kan gebruik by die bepaling van maatreels 
om —

(i) die gesondheidsrisiko en gevare waaraan 
werknemers blootgestel is of kan word, uit te 
skakel. te beheer en tot die minimum te beperk; 
of

(ii) beroepsiektes te voorkom, op te spoor en te 
behandel; en

(c) bestaan uit ’n aanvanklike mediese ondersoek en 
ander mediese ondersoeke met gepaste tussenposes.

(3) Elke bestuurder wat 'n mediese waarnemingstelsel instel 
en in stand hou, moet —

(a) die deeltydse of voltydse dienste bekom van —

(i) ’n beroepsmediese praktisyn; en

(ii) sover dit nodig is, ander praktisyns wat in besit 
is van 'n kwalifikasie in beroepsmedisyne wat

5
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deur die Interim Nasionale Mediese en 
Tandheelkundige Raad van Suid-Afrika of die 
Suid-Afrikaanse Interim Raad op Verpleging 
erken word;

(b) die praktisyns voorsien van die m iddele om hul 5
w erksaam hede te verrig; en

(c) ’n rekord van mediese waarneming byhou vir elke 
werknemer wat aan ’n gesondheidsgevaar blootgestel 
is.

13(6)—Werknemers het die 
reg om ’n bevinding te 
betwis dat hulle ongeskik is 
om werk te verrig. Kyk 
a. 20, beginnende op p. 24.

(4) 'n Bestuurder kan die dienste van ’n mediese praktisyn 10
bekom om die werksaamhede van ’n beroepsmediese 
praktisyn ingevolge hierdie Wet te verrig totdat die dienste
van ’n beroepsmediese praktisyn bekom kan word.

(5) ’n Beroepsmediese praktisyn m oet al die m aatreels tref wat
redelikerwys uilvoerbaar is om  —  15

(a) die gesondheid en veiligheid van werknemers by die 
myn te bevorder; en

(b) werknemers by te staan in aangeleenthede wat 
verband hou met beroepsmedisyne.

(6) Indien "n werknemer as gevolg van ’n beroepsiekte 20
ongeskik verklaar word om werk te verrig, moet die 
bestuurder ’n ondersoek ingevolge artikel 11(5) instel.

(7) Indien ’n werknemer as gevolg van ’n beroepsiekte tydelik 
ongeskik is om werk te verrig, maar daar ’n redelike 
verwagting is dat die werknemer se gesondheid sodanig sal 25 
verbeter dat die werknemer na die werk kan terugkeer,
moet die beroepsmediese praktisyn daardie feit aanteken en 
beide die werkgewer en werknemer daarvan in kennis stel.

(8) Die bestuurder moet —

(a) die rekords bedoel in artikels 12(3), 13(3)(c) en 14(1) 30
bew aar totdat die myn sluit; en

(b) wanneer die myn sluit, daardie rekords aan die 
Mediese Inspekteur lewer.
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15(1)—Onbehoorlike 
bekendmaking van 
vertroulike inligting is ’n 
misdryf. Kyk a. 87, op 

p. 73.
15(1)—Vertrouensbreuk kan 
lei tot ’n administratiewe 
sanksie. Kyk a. 39, 
beginnende op p. 43.

Rekord van gevaarlike werk

14. (1 )  Die bestuurder by elke myn m oet ’n d iensrekord, in die
voorgeskrewe vorm, byhou van werknemers by die myn 
w at werk verrig ten aansien waarvan mediese waarneming 
ingevolge artikel 13 ingestel word. 5

(2) Die bestuurder m oet ’n afskrif van die toepaslike gedeelte 
van die rekord wat ingevolge subartikel (1) bygehou word 
aan die Mediese Inspekteur lew er —

(a) w anneer ’n werknemer wie se naam  in die rekord 
verskyn, ophou om by die myn in diens te wees; o f 10

(b) w anneer deur die Hoofinspekteur vereis w ord om dit 
te doen.

Rekord van mediese waarneming

15. (1) 'n  Werknemer se rekord van mediese waarneming w at
ingevolge artikel 13(3)(cJ bygehou word, m oet vertroulik 15 
gehou word en kan alleenlik beskikbaar gestel w ord —

(a) in ooreenstem m ing met die etiek van die m ediese 
beroep;

(b) indien dit deur w etgew ing o f ’n hofbevel vereis word;
o f 20

(c) indien die werknemer skriftelik tot die vrystelling van 
die inligting toegestem  het.

(2) Enige persoon van wie dit vereis w ord om ’n werknemer 
se rekord van mediese waarneming by te hou —

(a) m oet dit veilig bewaar; en 25

(b) mag dit nie vernietig o f daarm ee wegdoen nie, of 
toelaat dat dit vernietig word o f daarm ee w eggedoen 
w ord nie, vir 40 ja a r  vanaf die laaste datum  van 
mediese waarneming van daardie werknemer.

Jaarlikse mediese verslae 30

16. (1) Elke beroepsmediese praktisyn by ’n myn m oet ’n
jaarverslag  oor werknemers by daardie myn saam stel wat 
"n ontleding weergee van die werknemers se gesondheid
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gebaseer op die werknemers se rekords van mediese 
waarneming sonder dat dit die name van die werknemers 
bekend maak.

(2) Die jaarverslag opgestel ingevolge subartikel (1) moet aan 
die bestuurder gegee word, wat 'n afskrif van die verslag 
moet lewer aan elk van —

(a) die eienaar;

(b) die gesondheids- en veiligheidskomitees, of indien 
daar nie ’n gesondheids- en veiligheidskomitee is nie, 
die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers; en

(c) die Mediese Inspekteur.

Uitdienstredingsertifikaat

17. (1) Indien ’n werknemer se dienste by ’n myn om enige rede
beeindig word, moet die bestuurder reelings tref vir ’n 
uitdienstredings- mediese ondersoek van die werknemer.

(2) Die ondersoek bedoel in subartikel (1) moet gedoen word 
voor of so gou doenlik na diensbeeindiging.

(3) Die werknemer moet die ondersoek bywoon.

(4) Die beroepsmediese praktisyn wat die ondersoek doen, 
moet —

(a) ten aansien van daardie werknemer ’n 
uitdienstredingsertifikaat opstel wat uitslae aantoon 
van alle mediese waarnemings en die teenwoordigheid 
of afwesigheid van enige beroepsiekte; en

(b) ’n afskrif van die uitdienstredingsertifikaat op die
rekord van mediese waarneming van die werknemer 
plaas.

Koste van ondersoek

18. Die eienaar moet die koste dra van alle kliniese ondersoeke en 
mediese toetse wat gedoen word ingevolge hierdie Wet tensy 
hierdie Wet uitdruklik anders bepaal.

5

10

15

20

25

30



24 No. 17242 STAATSKOERANT. 14JUNIE 1996

Wet No. 29. 1996 WET OP GESONDHEID EN VEILIGHEID IN MYNE, 1996

Gesondheid en Veiligheid by Myne
a19-20

19(1 )(a)—Artikel 12(3), op 
p. 20, gelas ’n bestuurder 
om rekord van alle 
beroepshigiene opnames 
op so ’n wyse by te hou dat 
dit gekoppel kan word aan 
elke werknemer se rekord 
van mediese waarneming.
19(1 )(a)—Artikel 13(3)(c), 
op p. 21, gelas ’n 
bestuurder om rekord van 
mediese waarneming vir 
elke werknemer by te hou.

Werknemers se reg tot inligting

19. (1) ’n Werknemer kan 'n afskrif van die rekord of enige
gedeelte daarvan aanvra, en die bestuurder moet dit dan 
voorsien, wat —

(a) ingevolge artikels 12(3) en 13(3)(c) bygehou word; en 5

(b) verband hou met daardie werknemer.

(2) Die beroepsmediese praktisyn wat ’n ondersoek ingevolge 
artikel 17 doen, moet die werknemer van ’n afskrif van die 
uitdienstredingsertifikaat wat as gevolg van daardie 
ondersoek opgestel is, voorsien. 10

Werknemer kan bevinding betwis van ongeskiktheid om 
werk te verrig

20. (1) ’n Werknemer kan na die Mediese Inspekteur appelleer
teen —

(a) 'n besluit dat die werknemer ongeskik is om 'n 15 
besondere kategorie werk te verrig; of

(b) enige bevinding van ’n beroepsmediese praktisyn wat 
vervat is in ’n uitdienstredingsertifikaat opgestel 
ingevolge artikel 17.

(2) ’n Appel kragtens subartikel (1) moet — 20

(a) binne 30 dae na die tersaaklike besluit of bevinding 
by die Mediese Inspekteur aangeteken word; en

(b) die gronde van die appel uiteensit.

(3) Wanneer die Mediese Inspekteur ’n appel kragtens 
subartikel (1) ontvang, moet die Mediese Inspekteur ’n 25 
mediese praktisyn wat nie in die diens van die werknemer
se werkgewer is nie, kies en reelings tref vir die 
herondersoek van daardie werknemer deur daardie mediese 
praktisyn op koste van die Hoofinspekteur.

(4) Die mediese praktisyn bedoel in subartikel (3) moet verslag 30
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doen aan die Mediese Inspekteur, wat dan die appel moet 
oorweeg en of —

(a) die besluit of bevinding van die beroepsmediese 
praktisyn bevestig, tersyde stel of wysig; of

(b) daardie besluit of bevinding deur enige ander besluit 
of bevinding vervang.

(5) Geen bepaling van hierdie artikel verhoed 'n werknemer 
om —

(a) ’n mediese mening van enige ander mediese praktisyn 
te verkry en daarvoor te betaal nie; of

(b) enige ander regsremedie te volg nie.

(6) By die toepassing van hierdie artikel sluit “werknemer” ’n 
aansoeker vir indiensneming wat voorheen by 'n myn 
werksaam was, in.

Pligte van vervaardigers en verskaffers vir gesondheid en 
veiiigheid

21—Nalatige versuim wat ’n 
persoon by ’n myn in 
gevaar stel, is ’n misdryf. 
Kyk a. 86, beginnende op 
p. 72.

21. (1) ’n Persoon wat —

(a) enige artikel ontwerp, vervaardig, herstel of invoer, of 
dit voorsien vir gebruik by ’n myn moet sover 
redelikerwys uitvoerbaar verseker —

(i) dat die artikel, wanneer dit behoorlik gebruik 
word, veilig en sonder risiko is vir gesondheid 
en veiiigheid; en

(ii) dat dit voldoen aan al die vereistes ingevolge 
hierdie Wet,

(b) enige artikel oprig of installeer vir gebruik by ’n myn, 
moet sover redelikerwys uitvoerbaar verseker dat niks 
in die wyse waarop dit opgerig of geinstalleer is dit 
on veilig maak of ’n risiko vir gesondheid en 
veiiigheid veroorsaak wanneer dit behoorlik gebruik 
word nie; of

(c) enige artikel ontwerp, vervaardig, oprig of installeer 
vir gebruik by ’n myn moet sover redelikerwys 
uitvoerbaar verseker dat ergonomiese beginsels tydens 
die ontwerp, vervaardiging, oprigting of installering 
oorweeg en toegepas word.
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(2) Enige persoon wat ’n plig het ingevolge subartikel (1) is 
vrygestel van daardie plig in die mate dat dit in die 
omstandighede redelik is, indien —

(a) daardie persoon ’n artikel ontwerp, vervaardig, herstel, 
invoer of verskaf vir of aan ’n ander persoon; en

(b) daardie ander persoon ’n skriftelike onderneming gee 
om bepaalde stappe te doen wat voldoende is om 
sover redelikerwys uitvoerbaar te verseker dat die 
artikel veilig en sonder risiko vir gesondheid en 
veiligheid sal wees wanneer dit behoorlik gebruik 
word en dat dit voldoen aan al die voorgeskrewe 
vereistes.

(3) Enige persoon wat ’n gebou of struktuur, met inbegrip van 
’n tydelike struktuur, ontwerp of oprig vir gebruik by ’n 
myn moet sover redelikerwys uitvoerbaar verseker dat die 
ontwerp en konstruksie veilig en sonder risiko vir 
gesondheid en veiligheid is wanneer dit behoorlik gebruik 
word.

(4) Elke persoon wat 'n gevaarhoudende stof vervaardig, 
invoer of verskaf vir gebruik by ’n myn moet —

(a) sover redelikerwys uitvoerbaar verseker dat die stof 
veilig en sonder risiko vir gesondheid en veiligheid is 
wanneer dit by ’n myn gebruik, hanteer, geprosesseer, 
geberg of vervoer word in ooreenstemming met die 
inligting verskaf ingevolge paragraaf (b);

(b) afdoende inligting verskaf aangaande —

(i) die gebruik van die stof;

(ii) die risiko’s vir gesondheid en veiligheid 
verbonde aan die stof;

(iii) enige beperking op of beheer oor die gebruik, 
vervoer en berging van die stof, met inbegrip 
van maar nie beperk nie tot, blootstellings- 
vlakke;

(iv) die veiligheidsmaatreeh om te verseker dat die 
stof sonder risiko vir gesondheid of veiligheid 
is;

5

10

15

20

25

30

35

(v) die prosedure wat gevolg moet word in die 
geval van ’n ongeluk waar oormatige
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21(4)(c)— Die Wet op 
Gevaarhoudende Stowwe 
maak voorsiening vir die 
beheer van stowwe wat 
swak gesondheid mag 
veroorsaak as gevolg van 
hul toksiese of vlambare 
aard.

blootstelling aan die stof betrokke is, o f enige 
ander noodgeval w aarby die stof betrokke is; en

(vi) die w egdoening van gebruikte houers w aarin die 
stof geberg was en van enige afval w aarby die 
stof betrokke is; en 5

(c) verseker dat die inligting voorsien ingevolge paragraaf 
(b) voldoen aan die bepalings van die W et op 
G evaarhoudende Stowwe, 1973 (Wet No. 15 van 
1973).

Pligte van werknemers vir gesondheid en veiligheid 10

22—Versuim om aan ’n 
artikel van hierdie Wet te 
voldoen, is ’n misdryf. Kyk 
a. 91, beginnende op p. 74.

22. Elke werknemer by ’n myn m oet, terwyl by daardie myn —

(a) redelike sorg dra om  hul eie gesondheid en veiligheid te 
beskerm ;

(b) redelike sorg dra om  die gesondheid en veiligheid van 
ander persone wat geraak kan word deur enige handeling 15 
o f versuim  van daardie werknemer te beskerm ;

22(c)— Die bestuurder moet 
persoonlike beskermende 
toerusting aan werknemers 
voorsien. Kyk a. 6, op 
p. 13.
22— Dit is 'n misdryf om te 
diskrimineer teen ’n 
werknemer wat ’n reg 
uitoefen ingevolge hierdie 
Wet. Kyk a. 83, op p. 71.

(c) beskerm ende klere, en ander gesondheids- en 
vezZ/g/ieidsfasiliteite en -toerusting voorsien vir die 
beskerm ing, veiligheid en gesondheid van daardie 
werknemer en ander werknemers, gebruik en dit 20 
behoorlik versorg;

(d) onm iddellik aan daardie w erknem er se direkte 
toesighouer enige toestand rapporteer w at die werknemer 
glo ’n risiko inhou vir die gesondheid en veiligheid van 
daardie werknemer of enige ander persoon, en w at die 25 
werknemer nie behoorlik  kan hanteer nie;

(e) m et enige persoon saam w erk om  die pligte en 
verantw oordelikhede w at ingevolge hierdie Wet op 
daardie persoon geplaas is na te kom ; en

(f) aan die voorgeskrewe gesondheids- en 30 
veiligheidsmaatieels voldoen.
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Reg van werknemers om gevaarlike werksplek te verlaat

23—Dit is ’n oortreding om 
te diskrimineer teen 'n 
werknemer wat ’n reg 
uitoefen wat by hierdie Wet 
verleen is. Kyk a. 83, op 
P-71.
23(1)—’n Gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger 
het die reg om ’n 
werknemer te gelas om ’n 
gevaarlike werkplek te 
verlaat. Kyk a. 30(1 )(b), op 
p. 34.

23. (1) Die werknemer het die reg om enige werksplek te verlaat 
wanneer —

(a) omstandighede by daardie werksplek ontstaan wat met 
redelike regverdiging vir daardie werknemer blyk ’n 
emstige bedreiging in te hou vir die gesondheid of 
veiligheid van daardie werknemer; of

(b) die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger 
verantwoordelik vir daardie werksplek daardie 
werknemer gelas om daardie werksplek te verlaat.

(2) Elke bestuurder moet nadat met die gesondheids- en 
veiligheidskomitee by die myn oorleg gepleeg is, 
doeltreffende prosedures bepaal vir die uitoefening in die 
algemeen van die regte verleen in subartikel (1), en daardie 
prosedures moet voorsiening maak vir —

5

10

15

(a) kennisgew ing aan toesighouers en gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers van bedreigings wat 
waargeneem  is en w aarop ingevolge subartikel (1) 
gereageer is;

(b) deelnam e deur verteenw oordigers van bestuur en 20
verteenw oordigers van die werknemers in die strewe 
om  enige aangeleentheid op te los wat voortspruit uit 
die uitoefening van die reg bedoel in subartikel (1);

(c) deelnam e, waar nodig, deur ’n inspekteur o f tegniese 
adviseur om behulpsaam  te wees by die oplossing van 25 
enige aangeleentheid wat kan voortspruit uit die 
uitoefening van ’n reg bedoel in subartikel (1);

(d) w aar toepaslik, die aanwys van geskikte altem atiew e 
werk vir ’n werknemer w at ’n werksplek beoog in 
subartikel (1) verlaat o f w eier om  daar te werk; en 30

(e) kennisgew ing aan enige werknemer wat w erk m oet 
verrig o f versoek is om  werk te verrig in ’n werksplek 
beoog in subartikel (1) van die feit dat ’n ander 
werknemer gew eier het om  daar te w erk en van die
rede vir daardie weiering. 35
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(3) Indien daar nie ’n gesondheids- en veiligheidskomitee by 'n 
myn is nie, moet die oorlegpleging vereis in subartikel (2) 
gehou word met —

(a) die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers; of

(b) indien daar geen gesondheids- en 5
veiligheidsverteenwoordiger by die myn is nie, m et die 
werknemers.

Werknemers betaal nie vir veiligheidsmaatreels

24. Niemand mag ’n aftrekking van ’n werknemer se loon maak
nie, of ’n werknemer toelaat om enige betaling te maak aan ’n 10 
persoon, ten aansien van enigiets wat die bestuurder ingevolge 
hierdie Wet verplig is om te voorsien of te doen in belang van 
die gesondheid en veiligheid van ’n werknemer.
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25(1)—Die proses vir 
aanwysing van werksplekke 
is uiteengesit in a. 27, op 
p. 33.

HOOFSTUK 3

GESONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVERTEENWOORDIGERS
EN -KOMITEES

Gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers en
-komitees 5

25. (1) Elke myn met 20 of meer werknemers moet ’n
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger vir elke skof 
by elke aangewese werksplek by die myn he.

(2) Elke myn met 100 of meer werknemers moet een of meer
gesondheids- en veiligheidskomitees he. 10

25(3)—Versuim om aan ’n 
bepaling van hierdie Wet te 
voldoen is ’n misdryf. Kyk 
a. 91, beginnende op p. 74.

(3) ’n Gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger of ’n lid 
van ’n gesondheids- en veiligheidskomitee loop geen 
siviele aanpreeklikheid op nie slegs vanwee die doen van 
iets of versuim om iets te doen wat ’n gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger of ’n lid van ’n 15 
gesondheids-en veiligheidskomitee ingevolge hierdie Wet 
mag doen of verplig is om te doen.

Onderhandelinge en ooriegpleging voor aanstelling van 
verteenwoordigers

26. (1) Die eienaar van ’n myn waar daar ingevolge artikel 25 ’n 20 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger moet wees, 
moet binne die voorgeskrewe tydperk met die 
verteenwoordigende vakbond by die myn vergader ten 
einde onderhandelinge aan te knoop om ’n kollektiewe 
ooreenkoms te sluit betreffende — 25

(a) die aanwys van werksplekke;

(b) die getal voltydse gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers;

(c) die verkiesing of aanstelling van gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers', 30

(d) die ampstermyn van gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers en die omstandighede en 
die wyse waarop hulle uit die amp onthef kan word;

(e) die wyse waarop vakatures gevul moet word;
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26(1 )(h)—Artikel 30(1 )(i), op 
p. 35, laat 'n gesondheids- 
en veiligheidsverteen- 
woordiger toe om wanneer 
toepaslik enige vergadering 
van ’n gesondheids- en 
veiligheidskomitee by te 
woon. Artikel 31(2), op 
p. 37, vereis dat ’n 
bestuurder redelike tyd en 
fasiliteite aan werknemers 
moet verskaf om 
maandeliks met hul 
gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers 
te vergader.

26(1 )(i)—Artikel 31(3), op 
p. 37, vereis dat 'n 
bestuurder redelike tyd en 
fasiliteite aan ’n 
gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger 
moet verskaf om hul 
werksaamhede doeltreffend 
te verrig.

(f) die wyse waarop gesondheids- en veiligheidsverteen
woordigers hulle werksaamhede ingevolge hierdie Wet 
moet verrig;

(g) die prosedures vir die doeltreffende uitoefening van 
die reg om ingevolge artikel 23 van emstige gevaar te 
onttrek;

(h) omstandighede of die wyse waarop vergaderings 
bedoel in artikels 30(1 )(z) en 31(2) gehou moet word;

(i) die fasiliteite en bystand wat ingevolge artikel 31(3) 
aan ’n gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger 
voorsien moet word;

(j) die opleiding van gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers;

(k) ’n prosedure wat voorsiening maak vir die versoening 
en arbitrasie van geskille wat ontstaan uit die 
toepassing of die uitleg van die kollektiewe 
ooreenkoms of enige bepaling van hierdie Hoofstuk;

(l) enige voorgeskrewe aangeleentheid; en

(m) enige ander aangeleentheid wat die partye glo 
gesondheid en veiligheid by die betrokke myn of myne 
sal bevorder.

(2) Die bestuurder moet, voordat ’n kollektiewe ooreenkoms 
bedoel in subartikel (1) met die verteenwoordigende 
vakbond gesluit word, met al die ander geregistreerde 
vakbonde met lede by daardie myn oorleg pleeg oor die 
aangeleenthede bedoel in daardie subartikel.

(3) ’n Kollektiewe ooreenkoms bedoel in subartikel (1) kan 
twee of meer eienaars as partye tot die ooreenkoms insluit.
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26(5)—Kyk Deel B van 
Hoofstuk 3 van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge.

(4) Die bepalings van hierdie Hoofstuk is nie van toepassing 
nie in die mate dat ’n ooreenkoms ingevolge subartikel (1) 
gesluit oor ’n aangeleentheid handel wat in hierdie 
Hoofstuk gereel word.

(5) D ie bepalings van toepassing op kollektiew e ooreenkom ste 5 
ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge, saam gelees m et
die veranderinge wat in die konteks nodig is, is van 
toepassing op ooreenkomste ingevolge subartikel (1) 
gesluit.

(6) Indien daar geen verteenwoordigende vakbond by die myn 10 
is nie, moet die bestuurder binne die voorgeskrewe
tydperk —

(a) met die geregistreerde vakbonde met lede by die myn
oorleg pleeg oor die aangeleenthede bedoel in 
subartikel (1); en 15

(b) poog om ooreenkoms te bereik oor die getal voltydse
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers by die 
myn.

(7) Indien daar geen geregistreerde vakbond met lede by die
myn is nie, moet die bestuurder binne die voorgeskrewe 20 
tydperk —

(a) met die werknemers of enige verkose 
verteenwoordiger van die werknemers oorleg pleeg 
oor aangeleenthede bedoel in subartikel (1); en

(b) poog om  ’n ooreenkom s te bereik oor die getal 25
voltydse gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers
by die myn.

(8) ’n Geskil bestaan indien of —

(a) geen kollektiewe ooreenkoms ingevolge subartikel (1)
oor die getal voltydse gesondheids- en veiligheidsver- 30 
teenwoordigers by die myn gesluit is nie; of

(b) geen ooreenkoms ingevolge of subartikel (6)(b) of 
(J)(b) bereik is nie.

(9) Wanneer ’n geskil ingevolge subartikel (8) bestaan, kan ’n
party tot die geskil dit na die Kommissie verwys. 35

(10) Wanneer ’n geskil kragtens subartikel (9) na die Kommissie 
verwys word, moet die Kommissie poog om dit deur 
middel van versoening op te los.
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(11) Indien ’n geskil onopgelos bly, kan enige party tot die 
geskil versoek dat dit deur middel van arbitrasie opgelos 
word, in welke geval die Kommissie, met inagneming van 
die riglyne in Bylae 1, die getal voltydse gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers moet bepaal.

(12) Geen bepaling van hierdie artikel verhoed die bestuurder 
om met ’n werknemer wat nie ’n lid van ’n geregistreerde 
vakbond is nie of 'n verteenwoordiger van daardie 
werknemers oorleg te pleeg nie oor die aangeleenthede 
bedoel in subartikel (1).

Aanwys van werksplekke

27. (1) Indien ’n kollektiewe ooreenkoms na die onderhandelinge 
of oorlegpleging bedoel in artikel 26 gesluit is, moet die 
bestuurder van ’n myn in ooreenstemming met daardie 
ooreenkoms werksplekke by daardie myn aanwys.

(2) Indien geen kollektiewe ooreenkoms na die onder
handelinge of oorlegpleging bedoel in artikel 26 gesluit is 
nie, moet die bestuurder van ’n myn werksplekke by 
daardie myn aanwys sodat —

(a) elke werksplek by die myn aangewys is;

(b) geen gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger vir 
meer as 100 werknemers verantwoordelik is nie; en

(c) geen gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger vir 
meer as 50 werknemers verantwoordelik is nie indien 
die aangewese werksplek afsonderlike werksplekke 
insluit.

Vereistes vir verteenwoordigers

28(1)—Artikel 25(1), op 
p. 30, bepaal dat daar by 
elke myn met 20 of meer

28. (1) Om te kwalifiseer om as gesondheids- en
veiligheidsverteenwoordiger bedoel in artikel 25(1) te dien, 
moet 'n werknemer —

werknemers vir elke skof ’n 
gesondheids- en 
veligheidsverteenwoordiger

(a) in ’n voltydse hoedanigheid by die aangewese 
werksplek in diens wees; en

vir elke werksplek moet 
wees. (b) die omstandighede en bedrywighede by die aangewese 

werksplek ken.

(2) Om te kwalifiseer om as voltydse gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger te dien, moet ’n 
werknemer —
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(a) in ’n voltydse hoedanigheid by die myn in diens wees;

(b) aan enige ander vereistes voldoen wat —

(i) deur ’n gesondheids- en veiligheidskomitee 
ooreengekom mag word; of

(ii) voorgeskryf mag word.

Verkiesing en aanstelling van verteenwoordigers

29. (1) Die werknemers in ’n aangewese werkplek by ’n myn
bedoel in artikel 25(1) kan uit eie geledere gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers verkies.

29(2)—Artikel 26, 
beginnende op p. 30, 
handel oor die verkiesing 
en aanstelling van 
gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers.

(2) Die werknemers by die myn kan uit eie geledere voltydse 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers verkies 
waarop ooreengekom of wat bepaal mag word ingevolge 
artikel 26.

(3) Die verkiesings bedoel in subartikels (1) en (2) moet op 
die voorgeskrewe wyse gehou word.

(4) Die werknemers wat ingevolge hierdie artikel as
verteenwoordigers verkies is, moet op die voorgeskrewe 
wyse deur die bestuurder aangestel word.

Regte en bevoegdhede van verteenwoordigers

30. (1) ’n Gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger kan —

30(1 )(c)—Artikel 23, 
beginnende op p. 28, 
magtig 'n werknemer om 'n 
gevaarlike werksplek te 
verlaat en vereis van elke 
bestuurder om sekere 
prosedures in die verband 
te volg.

(a) werknemers in alle gesondheids- en veiligheids- 
aangeleenthede verteenwoordig;

(b) ’n werknemer gelas om ’n werksplek te verlaat 
wanneer omstandighede by daardie werksplek opduik 
wat, met redelike regverdiging, vir die gesondheids- 
en veiligheidsverteenwoordiger blyk emstige gevaar 
vir die gesondheid en veiligheid van daardie 
werknemer in te hou;

(c) ’n werknemer bystaan wat ’n werksplek ingevolge 
artikel 23 verlaat het;

(d) potensiele gevare en risiko's vir gesondheid en 
veiligheid identifiseer;

(e) vertoe rig tot of aanbevelings maak aan die bestuurder
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30(1 )(j)(0—Artikel 60, op 
p. 60, vereis dat ’n 
inspekteur 'n ondersoek 
moet instel na ernstige 
gesondheids- en 
veiligheidsoortredings.

30(1 )(l)(ii)—Inspeksies word 
kragtens artikel 50(2)(e) 
deur inspekteurs uitgevoer. 
Kyk p. 55.

of ’n gesondheids- en veiligheidskomitee oor enige 
aangeleentheid wat die gesondheid of veiligheid van 
werknemers raak;

(f) enige tersaaklike dokument inspekteer wat ingevolge 
hierdie Wet gehou moet word;

(g) tersaaklike inligting en verslae aanvra van ’n 
inspekteur,

(h) met die goedkeuring van die bestuurder, bygestaan 
word deur of oorleg pleeg met ’n adviseur of tegniese 
deskundige wat of ’n ander werknemer of ’n ander 
persoon kan wees;

(i) 'n vergadering van ’n gesondheids- en 
veiligheidskomitee bywoon —

(i) waarvan daardie verteenwoordiger ’n lid is; of

(ii) wat ’n vertoog of aanbeveling deur daardie 
verteenwoordiger sal oorweeg;

(j) (i) ’n inspekteur versoek om ’n ondersoek
ingevolge artikel 60 in te stel; of

(ii) die Hoofinspekteur versoek om ’n
verhoorondersoek ingevolge artikel 65 in te stel;

(k) deelneem aan oorlegplegings oor gesondheid en 
veiligheid met —

(i) die bestuurder of persoon wat namens die 
bestuurder optree; of

(ii) ’n inspekteur,

(l) deelneem aan ’n gesondheids- en veiligheidsimpeksie, 
deur —

(i) die bestuurder of persoon wat namens die 
bestuurder optree; of

(ii) ’n inspekteur,
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30(1 )(s)—Artikel 11(5), op 
p. 18, vereis dat ’n 
bestuurder in samewerking 
met 'n gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger 
ondersoek instel na 
gesondheidsbedreigende 
gevare. Artikel 11(6) bepaal 
dat hierdie ondersoek 
gesamentlik met die 
ondersoek van die 
inspekteur uitgevoer kan 
word.

30(2)—Artikel 25(1), op 
p. 30, bepaal dat daar by 
elke myn met 20 of meer 
werknemers vir elke skof by 
elke aangewese werkplek ’n 
gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger 
aangestel moet word.
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(m) werksplekke in verband met gesondheid en vedigheid 
van tyd tot tyd inspekteer soos met die bestuurder 
ooreengekom;

(n) deelneem aan enige interne gesondheids- of 
veiligheidsoudiV,

(o) klagtes deur ’n werknemer betreffende gesondheid en 
veiligheid by die werk ondersoek;

(p) die oorsake van ongelukke en ander gevaarlike 
voorvalle ondersoek in samewerking met die 
bestuurder of persoon wat namens die bestuurder 
op tree;

(q) die terrein van ’n ongeluk of gevaarlike voorval te 
enige redelike tyd besoek;

(r) ’n inspeksie na ’n ongeluk bywoon;

(s) met die inspekteur saamwerk by die instelling van 
ondersoeke ingevolge artikel 11(5);

(t) deelneem aan ’n verhoorondersoek wat ingevolge 
artikel 65 gehou word; en

(u) die werksaamhede verrig —

(i) waartoe die gesondheids- en veiligheidskomitee 
ooreengekom het; of

(ii) wat voorgeskryf is.

(2) Die regte en bevoegdhede bedoel in subartikel (1) is van 
toepassing op gesondheids- en
veiligheidsverteenwoordigers bedoel in artikel 25(1) slegs 
ten aansien van die werksplekke waarvoor hulle 
verantw oordelik  is.

(3) Indien ’n gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger 
inligting of verslae kragtens subartikel (l)(g) verlang, moet 
die inspekteur die verteenwoordiger van die inligting of 
verslae in hulle besit voorsien.

(4) ’n Bestuurder mag nie die goedkeuring ingevolge 
subartikel (1 )(h) vereis onredelikerwys weerhou nie.
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(5) ’n Gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger wat van 
voomemens is om die reg uit te oefen om werksplekke 
kragtens subartikel (1 )(m) te inspekteer, moet —

(a) die bestuurder redelike kennis van die inspeksie gee; 
en

(b) die bestuurder toelaat om aan die inspeksie deel te 
neem.

(6) Gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers is geregtig 
om tydens gewone werksure hulle werksaamhede te verrig 
en opleiding te ontvang.

(7) Tyd wat redelikerwys deur 'n gesondheids- en veiligheids
verteenwoordiger bestee is vir ’n doeleinde bedoel in 
subartikel (6), moet vir alle doeleindes beskou word as tyd 
wat bestee is aan die verrigting van daardie 
verteenwoordiger se werkspligte.

Plig om verteenwoordigers te vergoed en by te staan

31. (1) Die bestuurder moet aan elke voltydse gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger toepaslike vergoeding betaal 
wat minstens gelyk is aan die vergoeding wat die 
verteenwoordiger verdien het onmiddellik voor aanstelling 
as ’n voltydse gesondheids- en veiligheidsverteen
woordiger.

(2) Die bestuurder moet redelike tyd en fasiliteite aan die 
werknemers verskaf om maandeliks met hulle gesondheids- 
en veiligheidsverteenwoordigers te vergader ten einde —

(a) gesondheid en veiligheid in hulle werksplekke te 
oorweeg; en

(b) verslae deur die verteenwoordigers oor die verrigting 
van hulle werksaamhede te oorweeg.

(3) Die bestuurder moet gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers voorsien van —

(a) die fasiliteite en bystand wat redelikerwys nodig is om 
hulle werksaamhede te verrig;
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(b) opleiding wat redelikerwys nodig is om hulle in staat 
te stel om hulle werksaamhede te verrig; en 35
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33(1)—Artikel 25(2), op 
p. 30, bepaal dat by elke 
myn met 100 of meer 
werknemers een of meer 
gesondheids- en 
veiligheidskomitees moet 
he.

(c) vrystelling van werk, sonder verlies van besoldiging, 
om opleidingskursusse by te woon waaroor 
ooreengekom is of wat voorgeskryf is.

(4) Tensy anders ooreengekom, sluit die bystand bedoel in 
subartikel (3)(a) nie enige koste wat verband hou met 5 
adviseurs of onafhanklike deskundiges beoog in of artikel
30(1 )(/i) of artikel 36(1 )(g), in nie.

(5) By die voltooiing van 'n ampstermyn as voltydse 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger is die 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger geregtig 10 
op —

(a) indiensneming in dieselfde pos gehou onmiddellik 
voor aanstelling as ’n voltydse gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger; of

(b) indiensneming in ’n pos wat minstens so gunstig is as 15 

die pos gehou onmiddellik voor aanstelling as ’n 
voltydse gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger.

Plig om verteenwoordigers in te lig

32. Elke bestuurder moet die betrokke gesondheids- en veiligheids
verteenwoordiger, en indien daar ’n gesondheids- en veilig- 20 
heidskomitee is, die werknemer-medevoorsitter van daardie 
komitee —

(a) betyds in kennis stel van inspeksies, ondersoeke of 
verhoorondersoeke waarvan ’n inspekteur die 
bestuurder in kennis gestel het; en 25

(b) so gou doenlik in kennis stel van ’n ongeluk, ernstige 
siekte of gesondheidsbedreigende gebeurtenis, of 
ander gevaarlike voorval.

Onderhandeling en oorlegpleging oor instelling van
komitees 30

33. (1) Die eienaar van 'n myn ten aansien waarvan ’n
gesondheids- en veiligheidskomitee ingevolge artikel 25(2) 
ingestel moet word, moet binne die voorgeskrewe tydperk 
met die verteenwoordigende vakbond by die myn vergader 
ten einde onderhandelinge aan te knoop om ’n kollektiewe 35 
ooreenkoms te sluit betreffende —

(a) die getal gesondheids- en veiligheidskomitees wat by 
die myn ingestel moet word en die werksplekke 
waarvoor hulle verantwoordelik sal wees;
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33(5)— Kyk Deel B van 
Hoofstuk 3 van die W et op 

Arbeidsverhoudinge.

(b) die getal bestuurs- en werknem^rsverteenwoordigers 
op die komitees;

(c) die verkiesing en aanstelling van lede van 
gesondheids- en veiligheidskomitees',

(d) die ampstermyn van lede van die gesondheids- en 
veiligheidskomitees en die omstandighede en die wyse 
waarop die lede uit die amp onthef kan word;

(e) die wyse waarop vakatures gevul moet word;

(f) die omstandighede en die wyse waarop vergaderings 
gehou kan word;

(g) die fasiliteite en bystand wat ingevolge artikel 37(a) 
aan gesondheids- en veiligheidskomitees verskaf moet 
word; en

(h) ’n prosedure wat voorsiening maak vir die versoening 
en arbitrasie van geskille wat ontstaan uit die 
toepassing en vertolking van ’n kollektiewe 
ooreenkoms ingevolge enige bepaling van hierdie 
Hoofstuk.

(2) Die bestuurder moet, voordat ’n kollektiewe ooreenkoms 
bedoel in subartikel (1) met die verteenwoordigende 
vakbond gesluit word, met al die geregistreerde vakbonde 
met lede by daardie myn oorleg pleeg oor die 
aangeleenthede bedoel in daardie subartikel.

(3) ’n Kollektiewe ooreenkoms bedoel in subartikel (1) kan 
twee of meer eienaars as partye tot die ooreenkoms insluit.

(4) Die bepalings van hierdie Hoofstuk is nie van toepassing 
nie in die mate dat ’n ooreenkoms ingevolge subartikel (1) 
gesluit oor ’n aangeleentheid handel wat in hierdie 
Hoofstuk gereel word.

(5) Die bepalings van toepassing op kollektiewe ooreenkomste
ingevolge die Wet op  A rb e id sve rh o u d in g e , saam gelees m et 
die veranderinge wat in die konteks nodig is, is van 
toepassing op ooreenkomste ingevolge subartikel (1) 
gesluit.
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(6) Indien daar geen verteenwoordigende vakbond by die myn 
is nie moet die bestuurder, binne die voorgeskrewe tydperk, 
met die geregistreerde vakbonde met lede by die myn 
oorleg pleeg oor aangeleenthede bedoel in subartikel (1).

(7) Indien daar geen geregistreerde vakbond met lede by die 
myn is nie moet die bestuurder, binne die voorgeskrewe 
tydperk, met die werknemers of verkose verteenwoordigers 
van die werknemers oorleg pleeg oor die aangeleenthede 
bedoel in subartikel (1).

(8) Die onderhandelinge en oorlegpleging bedoel in hierdie 
artikel en die bedoel in artikel 26 kan terselfdertyd 
plaasvind.

Instelling van gesondheids- en veiligheidskomitees

34. (1) Indien ’n kollektiewe ooreenkoms ingevolge artikel 33(1) 
gesluit is, moet gesondheids- en veiligheidskomitees 
ingevolge daardie ooreenkoms ingestel word.

(2) Indien geen kollektiewe ooreenkoms ingevolge artikel 
33(1) gesluit is nie, moet die bestuurder gesondheids- en 
veiligheidskomitees na die oorlegpleging bedoel in 
subartikel 33(6) of (7) en in ooreenstemming met hierdie 
artikel en die regulasies instel.

(3) ’n Gesondheids- en veiligheidskomitee moet bestaan uit —

(a) minstens vier werknemersverteenwoordigers; en

(b) ’n getal bestuursverteenwoordigers gelyk aan of 
minder as die getal werknemersverteenwoordigers.

(4) Die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers moet die 
werknemersve rteenwoordigers in die gesondheids- en 
veiligheidskomitee aanstel. Die werknemersve rteen
woordigers moet —

(a) in die algemeen verteenwoordigend van die 
werksplekke by die myn wees; en

(b) werknemers by daardie myn wees.

(5) Nie meer nie as twee van die werknemersve rteenwoor
digers mag aangestel word uit voltydse werknemers wat 
nie gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers is nie, 
tensy al die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers 
in die komitee aangestel is en daar steeds werknemers- 
komiteeposisies is wat gevul moet word.
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(6) Die bestuurder moet die bestuursverteenwoordigers op die 
gesondheids- en veiligheidskomitee aanstel. Die persone 
wat aangestel word, moet persone insluit wat oor gesag 
beskik om gesondheids- en veiligheidsbeleid by die myn te 
ontwikkel en toe te pas. 5

Komiteeprosedures

35. (1) Die werknemers- en bestuursverteenwoordigers op ’n
gesondheids- en veiligheidskomitee moet elk ’n voorsitter 
uit eie geledere verkies. Die twee voorsitters moet beurte 
maak as voorsittende voorsitter van die komitee tensy 10
anders ooreengekom is deur die komitee.

(2) Die gesondheids- en veiligheidskomitee moet ten minste 
een keer per maand byeenkom tensy anders ooreengekom 
is deur die komitee.

(3) ’n Gesondheids- en veiligheidskomitee kan sy eie reels en 15 
prosedure bepaal.

(4) Ander persone as werknemers- en 
bestuursverteenwoordigers kan uitgenooi word om 
vergaderings van die gesondheids- en veiligheidskomitee by
te woon en om aan die verrigtinge deel te neem. 20

Regte en bevoegdhede van gesondheids- en 
veiligheidskomitee

36. (1) ’n Gesondheids- en veiligheidskomitee kan —

36(i)(b)—Artikel 97(2), op 
p. 78, magtig die Minister 
om na raadpleging met die 
Raad en by kennisgewing 
in die Staatskoerant ’n 
verdere Bylae tot hierdie 
Wet toe te voeg ten 
aansien waarvan 
gesondheids- en 
veiligheidskomitees kan 
oorleg pleeg.

36(1 )(c)—Die reels wat 
praktykkodes reel, is vervat 
in a. 9, op p. 15.

(a) werknemers in alle gesondheids- en
veiligheidsaangeleenthede verteenw oordig; 25

(b) deelneem aan oorlegplegings oor gesondheids- en 
veiligheidsaangeleenthede vermeld in die Bylae bedoel 
in artikel 97(2);

(c) die Hoofinspekteur versoek om  ’n praktykkode te
hersien; 30

(d) tersaaklike inligting aanvra van ’n persoon van wie 
ingevolge hierdie Wet vereis w ord om  daardie 
inligting aan die kom itee te voorsien;
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36(1 )(f)(i)—Artikel 60, op 
p. 60, vereis van ’n 
inspekteur om ernstige 
gesondheids- en 
veiligheidsoortredings te 
ondersoek.

36(1 )(f)(ii)—Artikel 65, op 
p. 62, vereis dat die 
Hoofinspekteur ’n 
inspekteur moet gelas om 
’n verhoorondersoek in te 
stel na die dood van enige 
persoon en gesondheids- 
en veiligheidsoortredings.
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(e) ooreenkom op bykomende vereistes of werksaamhede 
vir gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers;

(f) (i) ’n inspekteur versoek om ’n ondersoek
ingevolge artikel 60 in te stel; of

(ii) die Hoofinspekteur versoek om ’n 5
verhoorondersoek ingevolge artikel 65 in te stel;

(g) met die goedkeuring van die bestuurder, bygestaan
word deur of oorleg pleeg met ’n adviseur of tegniese 
deskundige wat of ’n ander werknemer of ’n ander 
persoon kan wees; 10

(h) ’n redelike tyd neem om vir elke vergadering van die 
komitee voor te berei; en

(i) ’n redelike tyd neem  om  oor vergaderings van die
kom itee verslag te doen aan die gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers by die myn. 15

(2) Geen bestuurder mag die goedkeuring ingevolge subartikel
(l)(g) vereis onredelikerwys weerhou nie.

(3) Lede van gesondheids- en veiligheidskomitees is geregtig 
om tydens gewone werksure hulle werksaamhede te verrig
en opleiding te ontvang. 20

(4) Tyd wat redelikerwys deur ’n lid van ’n gesondheids- en
veiligheidskomitee bestee is vir ’n doeleinde bedoel in 
subartikel (3), moet vir alle doeleindes beskou word as tyd 
wat bestee is aan die verrigting van daardie lid se 
werkspligte. 25

Plig om komitee te ondersteun

37. Die bestuurder moet die gesondheids- en veiligheidskomitee
voorsien van —

(a) die fasiliteite en bystand wat redelikerwys nodig is om 
sy werksaamhede te verrig; 30
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37(b)—Artikel 2(1 )(c), op 
p. 11, vereis dat die eienaar 
’n jaarverslag opstel van 
gesondheids- en 
veiligheidsaangeleenthede 
by die myn.

(b) die jaarverslag bedoel in artikel 2(l)(c) en enige
inligting wat nodig is om sy werksaamhede te verrig.

Openbaarmaking van inligting

38—Artikel 65, op p. 61, 
vereis dat die 
Hoofinspekteur ’n 
inspekteur moet gelas om 
’n verhoorondersoek in te 
stel na die dood van ’n 
persoon of ’n gesondheids- 
of veiligheidsoortreding.
38—Onbehoorlike 
bekendmaking van 
vertroulike inligting is ’n 
misdryf. Kyk a. 87, op p. 73.

38. (1) Wanneer 'n bestuurder, inspekteur of persoon wat ’n 
verhoorondersoek instel ingevolge artikel 65, deur die 
bepalings van hierdie Hoofstuk vereis word om inligting of 
verslae aan ’n gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger 
of aan ’n gesondheids- en veiligheidskomitee te verskaf —

(a) moet die bestuurder, inspekteur of persoon nie enige 
inligting openbaar nie wat private persoonlike 
inligting aangaande ’n werknemer is, tensy die 
werknemer skriftelik tot die openbaarmaking van die 
inligting toestem; en

(b) is die bestuurder, inspekteur of persoon nie verplig om 
enige inligting te voorsien nie —

(i) wat wetlik geprivilegieerd is;

(ii) wat die bestuurder, inspekteur of persoon nie kan 
openbaar sonder om ’n verbod wat deur ’n wet of 
hofbevel op die eienaar of ’n werknemer opgele is 
te oortree nie; of

(iii) wat vertroulik is en, indien geopenbaar, ’n 
werknemer of die eienaar of ’n werkgewer 
wesenlike nadeel kan veroorsaak.

(2) Geen werkgewer mag die toestemming ingevolge subartikel 
(1 )(a) vereis onredelikerwys weerhou nie.

Geskille betreffende openbaarmaking van inligting

39. (1) Indien daar ’n geskil ontstaan oor watter inligting
ingevolge die bepalings van hierdie Hoofstuk vereis word, 
geopenbaar te word, kan enige party tot die geskil dit 
skriftelik na die Kommissie verwys.

(2) Die party wat ’n geskil na die Kommissie verwys, moet die 
Kommissie tevrede stel dat ’n afskrif van die verwysing 
aan al die ander partye tot die geskil beteken is.

(3) Die Kommissie moet poog om die geskil deur versoening 
op te los.
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(4) Indien die geskil onopgelos bly kan enige party tot die 
geskil versoek dat die geskil deur arbitrasie opgelos word.

(5) ’n Kommissaris aangestel om ’n geskil te beslis, moet 
eerstens besluit of die inligting ingevolge die bepalings van 
hierdie Hoofstuk voorsien moet word, al dan nie.

(6) Indien ’n kommissaris besluit dat die inligting vereis word 
en indien dit inligting is wat beoog word in artikel 38(a) of
(b)(ni), moet die kommissaris die nadeel wat 
openbaarmaking waarskynlik vir ’n werknemer of eienaar 
of werkgewer anders as ’n eienaar kan veroorsaak, opweeg 
teen die nadeel wat die versuim om die inligting te 
openbaar die vermoe van gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers of lede van die gesondheids- 
en veiligheidskomitee om hulle werksaamhede doeltrelfend 
te verrig waarskynlik kan veroorsaak.

(7) Indien ’n kommissaris besluit dat die oorwig van nadeel 
die openbaarmaking van die inligting begunstig, kan die 
kommissaris die openbaarmaking van die inligting beveel 
op voorwaardes ontwerp om die nadeel wat waarskynlik 
vir die werknemer of die eienaar of die werkgewer 
veroorsaak kan word te beperk.

(8) Die kommissaris moet enige vorige vertrouensbreuk in 
verband met inligting ingevolge die bepalings van hierdie 
Hoofstuk geopenbaar, in ag neem wanneer ’n bevel 
kragtens subartikel (7) gemaak word, en kan weier om die 
openbaarmaking van die inligting of ander vertroulike 
inligting te beveel wat andersins openbaar mag word vir ’n 
tydperk in die arbitrasietoekenning vermeld.

(9) In ’n geskil oor ’n beweerde vertrouensbreuk kan ’n 
kommissaris beveel dat die reg om openbaarmaking van 
inligting ingevolge die bepalings van hierdie Hoofstuk 
ingetrek word vir ’n tydperk in die arbitrasietoekenning 
vermeld.
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Geskille betreffende hierdie Hoofstuk

40(1)—Artikel 28(8), op 
p. 32, bepaal dat ’n geskil 
bestaan indien geen 
kollektiewe ooreenkoms oor 
die getal voltydse 
gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers 
gesluit of bereik is nie.

40. (1) ’n Party tot ’n geskil oor die uitleg of toepassing van ’n
bepaling van hierdie Hoofstuk, behalwe ’n geskil beoog in 
artikel 26(8) of 39, kan die geskil skriftelik na die 
Kommissie verwys. 5

(2) Die party wat ’n geskil na die Kommissie verwys, moet die 
Kommissie tevrede stel dat ’n afskrif van die verwysing 
aan al die ander partye tot die geskil beteken is.

(3) Die Kommissie moet poog om die geskil deur versoening
op te los. 10

(4) Indien ’n geskil onopgelos bly, kan ’n party tot die geskil 
versoek dat die geskil so gou as moontlik deur arbitrasie 
opgelos word.

40(5)—KykArtikels 133-146 
van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge.

(5) Die bepalings met betrekking tot die Wet op
Arbeidsverhoudinge, saamgelees met die veranderings wat 15 
in die konteks nodig is, is op arbitrasie bedoel in artikels 
26(11) en 39 en subartikel (4) van toepassing.
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HOOFSTUK 4

DRIELEDIGE INSTELLINGS 

Instelling van drieledige instellings

41. (1) ’n Raad op G esondheid en Veiligheid in M yne word hierby
ingestel om die Minister te adviseer oor gesondheid en 5
veiligheid by myne.

(2) Die volgende perm anente kom itees van die Raad word 
hierby ingestel —

(a) die A dviserende Kom itee oor M ynbouregulasies;

(b) die A dviserende Kom itee oor Beroepsgesondheid in 10 
M ynbou; en

(c) die A dviserende N avorsingskom itee oor Veiligheid in 
M yne.

(3) ’n M ynboukw alifikasie-ow erheid word hierby ingestel om
die Minister te adviseer oor —  15

(a) die skepping van ’n kwalifikasie- en 
studieprestasieraam w erk in die m ynbedryf om  
gesondheid- en veiligheidstandaarde te verbeter deur 
m iddel van behoorlike opleiding en onderw ys;

(b) standaarde- en bevoegdheidstellings, beoordeling, 20
eksam inering, kw aliteitsversekering en akkreditasie in
die m ynbedryf; en

41 (3)(c)— Die Wet op die 
Suid-Afrikaanse 
Kwalifikasie-owerheid maak 
voorsiening vir ’n Nasionale 
Kwalifikasieraamwerk wat 
ten doel het om die kwaliteit 
van onderwys en opleiding 
te verbeter.

(c) koppeling van die kwalifikasieraamwerk vir die
mynbedryf met die Nasionale Kwalifikasieraamwerk 
bedoel in die Wet op die Suid-Afrikaanse 
Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 van 1995).

Raad op Gesondheid en Veiligheid in Myne

42. (1) Die Raad bestaan uit —

25

(a) vyf lede wat eienaars in die m ynbedryf 
verteenw oordig; 30
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42(3)—Artikel 97(3), op 
p. 78, magtig die Minister 
om na oorlegpleging met 
die Raad en by 
kennisgewing in die 
Staatskoerant ’n Bylae by 
te voeg wat die konstitusie 
van die Raad en 
permanente komitees 
bevat.

(b) vyf lede wat werknemers in die mynbedryf 
verteenwoordig;

(c) vier lede wat Staatsdepartemente verteenwoordig; en

(d) die Hoofinspekteur, wat voorsit by die Raad.

(2) Die Minister moet die lede van die Raad en die 5
permanente komitees van die Raad ooreenkomstig die 
regulasies aanstel.

(3) Die Raad, en die permanente komitees van die Raad, moet 
hulself bestuur in ooreenstemming met die konstitusie
beoog in artikel 97(3). 10

(4) Die Raad kan enige van sy bevoegdhede of pligte by of 
kragtens hierdie Wet delegeer of opdra aan enige van sy 
komitees.

(5) ’n Delegasie of opdrag kragtens subartikel (4) —

(a) moet skriftelik wees; 15

(b) kan onderhewig wees aan sodanige voorwaardes en 
beperkings as wat die Raad mag bepaal; en

(c) verhoed nie die uitoefening van daardie bevoegdheid 
of die verrigting van daardie plig deur die Raad nie.

(6) Lede van die Raad, of van ’n komitee van die Raad, is 20 
elkeen daarop geregtig om hul sienings in enige verslag
van die Raad of ’n komitee van die Raad, na gelang van 
die geval, weergegee te he.

(7) Die Minister moet elke jaar, met die instemming van die 
Minister van Finansies, voldoende geld uit openbare fondse 25 
voorsien vir die administrasie van die Raad, en die
komitees van die Raad.

Pligte van Raad

43. Die Raad moet —

(a) die Minister adviseer oor gesondheid en veiligheid by 30 
myne m et inbegrip van, m aar nie beperk nie tot, enige 
regulasies oor m ynrehabilitasie sover dit betrekking het 
op gesondheid en veiligheid',
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(b) die aktiwiteite van sy komitees koordineer, verslae van 
die komitees ontvang en met die Mynboukwalifikasie- 
owerheid betreffende gesondheids- en 
vei'/ig/ie/ifoaangeleenthede skakel;

(c) met enige ander statutere instellings wat betrokke is by 
gesondheids- en veiligheidsaangeleenthede skakel;

(d) ’n kultuur van gesondheid en veiligheid in die 
mynbedryf bevorder;

(e) ten minste een maal elke twee jaar ’n drieledige 
spitsberaad reel en koordineer om die staat van 
gesondheid en veiligheid in myne te hersien; en

(f) elke plig verrig wat die Raad ingevolge hierdie Wet 
opgele is.

Pligte van permanente komitees

44. (1) Die Adviserende Komitee oor Mynbouregulasies moet die
Raad adviseer oor —

(a) voorgestelde veranderinge aan wetgewing om 
gesondheid of veiligheid by myne te verbeter;

(b) voorstelle vir veranderinge aan wetgewing wat deur ’n 
ander komitee van die Raad gedoen word;

(c) riglyne vir praktykkodes; en

(d) standaarde goedgekeur deur die Suid-Afrikaanse Buro 
vir Standaarde.

(2) Die Adviserende Komitee oor Beroepsgesondheid in
Mynbou moet die Raad adviseer oor —

(a) beleid met betrekking tot gesondheid;

(b) standaarde, stelsels en prosedures vir beoordeling, 
vermyding, uitskakeling, beheer of beperking tot die 
minimum van gesondheidsrisiko’s',

(c) regulasies oor enige aspek van gesondheid;

(d) gesondhe idsnavorsing; en
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(e) die versameling, verwerking en verspreiding van 
gesondheidsdata in die mynbedryf.

(3) Die Adviserende Navorsingskomitee oor Veiligheid in 
Myne moet die Raad adviseer oor —

(a) kriteria vir die bepaling van die befondsing van 
navorsing oor gesondheid en veiligheid',

(b) die behoefte aan navorsing oor gesondheid of 
veiligheid by myne',

(c) navorsingsprojekte, met inbegrip van prioriteite van 
projekte, koste, beoordeling, bekragtiging en 
uitvoering;

(d) kommunikasie en publikasie van navorsingsresultate; 
en

(e) die bestuur van die koste van die totale program.

(4) Die Adviserende Navorsingskomitee oor Veiligheid in 
Myne moet elke jaar ’n totale program opstel vir die Raad 
om toepaslike navorsing oor gesondheid en veiligheid te 
oorweeg. Die program moet insluit —

(a) ’n oorsig van gesondheids- en veiligheidsprestasie in 
die verskillende mynbousektore;

(b) ’n evaluering van navorsingsvoorstelle wat deur die 
Raad of ’n komitee van die Raad gemaak is;

(c) die fokus van navorsing oor gesondheid en veiligheid 
en die prioriteite vir die verskillende mynbousektore; 
en

(d) ’n raming van die koste van die program.

(5) Die Raad moet ’n afskrif van die program bedoel in 
subartikel (4) ter oorweging aan die Minister van Finansies 
lewer.

Mynboukwalifikasie-owerheid

45. (1) Die Mynboukwalifikasie-owerheid bestaan uit —

(a) vyf lede wat eienaars in die mynbedryf 
verteenwoordig;
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45(3)—Artikel 97(4), op p.
78, magtig die Minister om 
na oorlegpleging met die 
Raad en by kennisgewing 
in die Staatskoerant ’n 
Bylae by te voeg wat die 
konstitusie van die 
Mynboukwalifikasie-owerheid 
bevat.

46(1 )(a)—Artikel 
5(1)(a)(ii)(aa) van die Wet 
op die Suid-Afrikaanse 
Kwalifikasie-owerheid maak 
voorsiening vir die 
registrasie van liggame wat 
verantwoordelik is vir die 
instelling van 
opvoedkundige en 
onderwysstandaarde.

46(1 )(b)—Artikel 
5(1 )(a)(ii)(bb) maak 
voorsiening vir die 
akkreditasie van liggame 
verantwoordelik om 
prestasies te moniteer 
ingevolge standaarde of 
kwalifikasies.
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(b) vyf lede wat werknemers in die mynbedryf 
verteenwoordig;

(c) vier lede wat Staatsdepartemente verteenwoordig; en

(d) die Hoofinspekteur, wat voorsit by vergaderings.

(2) Die Minister moet die lede van die Mynboukwalifikasie- 
owerheid ooreenkomstig die konstitusie beoog in artikel 
97(4) aanstel.

(3) Die Mynboukwalifikasie-owerheid moet homself bestuur 
ooreenkomstig die konstitusie beoog in subartikel 97(4).

Werksaamhede van Mynboukwalifikasie-owerheid

46. (1) Die Mynboukwalifikasie-owerheid moet —

(a) streef na registrasie ingevolge die Wet op die
Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet 
No. 58 van 1995), as ’n liggaam verantwoordelik vir 
die vasstelling van onderwys- en opleidingstandaarde 
of -kwalifikasies soos beoog in artikel 5(\)(a)(ii)(aa) 
van daardie Wet;

(b) streef na akkreditasie ingevolge die Wet op die 
Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet 
No. 58 van 1995), as ’n liggaam  verantw oordelik vir 
die moniterings- en ouditeringsprestasie soos beoog in 
artikel 5{\)(a)(n)(bb) van daardie Wet;

(c) onderwys- en opleidingstandaarde en -kwalifikasies 
voorstel aan liggame geregistreer by daardie Owerheid 
en vir die vasstelling van onderwys- en 
opleidingstandaarde verantwoordelik is;

(d) onderwys- en opleidingstandaarde en -kwalifikasies vir 
die mynbedryf bepaal; en
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(e) prestasie ingevolge daardie standaarde of kwalifikasies 
moniteer en ouditeer.

(2) Die Mynboukwalifikasie-owerheid kan —

(a) permanente en ad hoc-komitees, en subkomitees, vir 
enige tydperk en op enige voorwaardes aanstel;

(b) sy finansiele sake administreer en beheer; en

(c) enigiets doen wat nodig is vir die bereiking van sy 
oogmerke.

(3) Die Mynboukwalifikasie-owerheid kan enige van sy 
bevoegdhede of pligte by of kragtens hierdie Wet delegeer 
of opdra aan enige van sy komitees.

(4) ’n Delegasie of opdrag kragtens subartikel (3) —

(a) moet skriftelik wees;

(b) kan onderhewig wees aan sodanige voorwaardes en 
beperkings as wat die Owerheid mag bepaal; en

(c) verhoed nie die uitoefening van daardie bevoegdheid 
of die verrigting van daardie plig deur die Owerheid 
nie.

(5) By die verrigting van sy werksaamhede moet die Mynbou
kwalifikasie-owerheid voldoen aan die beleid en kriteria 
geformuleer deur die Suid-Afrikaanse 
Kwalifikasie-owerheid ingevolge artikel 5(l)(a)(ii) van die 
Wet op die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 
(Wet No. 58 van 1995).
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HOOFSTUK 5

INSPEKTORAAT: MYNGESONDHEID EN -VEILIGHEID 

Instelling van Inspektoraat

47. (1) ’n Inspektoraat: Myngesondheid en -veiligheid word hierby
ingestel.

(2) Die Minister kan by kennisgewing in die Staatskoerant 
streke van die land instel ten einde hierdie Wet deur 
streekkantore van die Inspektoraat: Myngesondheid en 
-veiligheid te administreer.

Hoofinspekteur

48. (1) Die Minister moet 'n beampte met gepaste
mynboukwalifikasies en toepaslike ondervinding van 
gesondheid en veiligheid by myne as Hoofinspekteur 
aanstel.

(2) Die Hoofinspekteur moet, behoudens die beheer en leiding 
van die Minister, die werksaamhede verrig wat by hierdie 
Wet aan die Hoofinspekteur toevertrou word.

(3) Die Hoofinspekteur kan enige van die werksaamhede van 
’n inspekteur verrig.

Werksaamhede van Hoofinspekteur

49. (1) Sonder om ’n statutere plig van enige ander persoon
ingevolge hierdie Wet te beperk, moet die 
Hoofinspekteur —

(a) verseker dat die bepalings van hierdie Wet nagekom 
en toegepas word en dat elke plig opgele aan die 
Hoofinspekteur, die Mediese Inspekteur of inspekteurs 
ingevolge ’n ander wet uitgevoer word;

(b) ’n beampte met die voorgeskrewe kwalifikasies en 
ondervinding as Mediese Inspekteur aanstel;

(c) beamptes met die voorgeskrewe kwalifikasies en 
ondervinding as inspekteurs aanstel;

(d) die Inspektoraat: Myngesondheid en -veiligheid 
administreer;
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49(1 )(f)—Artikel 9, 
beginnende op p. 15, vereis 
dat elke bestuurder ’n 
praktykkode voorberei.

49(3)(b)—Artikel 4 van die 
Mineraalwet handel oor die 
aanstelling en 

werksaamhede van die 
Direkteur:
Mineraalontwikkeling in die 
Departement van Mineraal- 
en Energiesake.

-veiligheid
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(e) beleid bepaal en toepas om die gesondheid en 
veiligheid te bevorder van persone by myne en enige 
persoon wat deur mynboubedrywighede geraak word;

(f) met die Raad oorleg pleeg voordat riglyne uitgereik 
word oor die formaat, inhoud en verspreiding van 
praktykkodes bedoel in artikel 9;

(g) inligting rakende gesondheid en veiligheid versamel, 
verwerk en versprei;

(h) die Minister adviseer oor gesondheids- en 
ve/7/g/je;d'.vaangeleenthede by myne;

(i) elke jaar, na oorlegpleging met die Raad en met die 
goedkeuring van die Minister, ’n aksieplan vir die 
bedrywighede van die Inspektoraat: Myngesondheid 
en -veiligheid publiseer en versprei;

(j) vir elke jaar 'n verslag voltooi oor gesondheid en 
veiligheid by myne en die bedrywighede van die 
Inspektoraat; Myngesondheid en -veiligheid en die 
verslag binne drie maande na die einde van die 
betrokke jaar aan die Minister voorle; en

(k) die pligte met bertrekking tot gesondheid en veiligheid 
by myne verrig wat die Minister gelas of voorskryf.

(2) Die Hoofinspekteur moet ’n voorgeskrewe sertifikaat uitreik
aan die Mediese Inspekteur en aan elke inspekteur.

(3) Ondanks die bepalings van die Mineraalwet —

(a) het die Hoofinspekteur die bevoegdheid om daardie 
omgewingsaangeleenthede by myne te moniteer en te 
beheer wat die gesondheid en veiligheid van 
werknemers of ander persone raak of kan raak; en

(b) moet die Hoofinspekteur met die beampte aangestel 
ingevolge artikel 4 van die Mineraalwet oorleg pleeg
oor die uitoefening van hierdie bevoegdhede.
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50(2)— Dit is 'n oortreding 
om ’n inspekteur te 
dwarsboom of te hinder. 
Kyk a. 88, op p. 73.
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(4) Ten einde die oogm erke van hierdie Wet te bevorder, kan 
die Hoofinspekteur —

(a) ooreenkom ste met ander persone aangaan; en

(b) ’n bevoegde onafhanklike persoon m agtig om enige of
al die w erksaam hede van 'n  inspekteur te verrig. 5

(5) D ie Hoofinspekteur m oet ’n voorgeskrewe sertifikaat aan 
elke persoon wat kragtens subartikel (4)(b) gem agtig is, 
lewer.

Bevoegdhede van inspekteurs

50. (1) ’n Inspekteur kan vir die doeleindes van m onitering o f 10
afdw inging van hierdie Wet —

(a) te eniger tyd sonder lasbrief o f kennisgew ing ’n myn 
betree;

(b) na verkryging van die nodige lasbrief ingevolge
subartikel (7), enige ander plek betree; en 15

(c) voertuie, toerusting en m ateriaal by ’n myn, o f enige 
ander plek bedoel in paragraaf (b), inbring o f gebruik 
w at nodig m ag wees om enige w erksaam hede 
ingevolge hierdie Wet te verrig.

(2) Terwyl die inspekteur teenw oordig is by enige myn of plek 20 
bedoel in subartikel (1), kan die inspekteur vir die 
doeleindes van m onitering o f afdw inging ter nakom ing van 
hierdie Wet —

(a) enige persoon ondervra oor enige aangeleentheid wat
m et hierdie Wet verband hou; 25

(b) van enige persoon w at beheer het oor o f in wie se 
bew aring enige dokum ent, m et inbegrip van m aar nie 
beperk nie tot, ’n plan, ’n boek o f rekord, vereis om 
daardie dokum ent onm iddellik o f op enige ander tyd
en plek w at die inspekteur vereis, aan die inspekteur 30 
te lewer;

(c) van enige persoon bedoel in paragraaf (b) ’n 
verduideliking eis oor enige inskryw ing, o f versuim  
om  in te skryf, in enige dokum ent wat in daardie 
persoon se bew aring is o f w aaroor daardie persoon 35 
beheer het;
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50(3)— Dit is ’n misdryf om 
nie te voldoen nie aan 'n 
opdrag van ’n inspekteur. 
Kyk a. 91, beginnende op 
p. 74.

(d) enige dokument gelewer ingevolge paragraaf (b) 
ondersoek, en ’n afskrif daarvan of ’n uittreksel 
daaruit maak;

(e) (i) enige artikel, stof of masjinerie inspekteer;

(ii) enige werk verrig, inspekteer; of

(iii) enige toestand inspekteer;

(f) reelings getref deur die bestuurder vir mediese 
waarneming van werknemers inspekteer;

(g) beslag le op enige dokument, artikel, stof of 
masjinerie of enige gedeelte of monster daarvan; en

(h) enige ander voorgeskrewe werksaamheid verrig.

(3) ’n Inspekteur kan ’n eienaar, bestuurder, werknemer of 
enige ander persoon wat ’n bedrywigheid verrig wat deur 
hierdie Wet gereguleer word of ’n voormalige eienaar, 
bestuurder of werknemer of persoon wat voorheen ’n 
bedrywigheid verrig het wat deur hierdie Wet gereguleer 
word, opdrag gee om voor die inspekteur te verskyn om 
ondervra te word oor enige aangeleentheid waarmee 
hierdie Wet verband hou.

(4) Voordat ’n inspekteur kragtens subartikel (2)(g) beslag kan 
le op enige dokument kan die eienaar of bestuurder ‘n 
afskrif daarvan maak.

(5) ’n Inspekteur kan enige artikel, stof of masjinerie of enige 
gedeelte of monster daarvan van ’n myn of plek bedoel 
subartikel (1) vir ondersoek of ontleding verwyder.

(6) Wanneer ’n inspekteur op ’n item kragtens hierdie artikel 
beslag le of dit verwyder, moet die inspekteur ’n 
ontvangserkenning vir daardie item aan die eienaar of 
bestuurder van die betrokke myn of plek uitreik.

(7) ’n Landdros kan ’n lasbrief beoog in subartikel (1 )(b) slegs 
uitreik op skriftelike aansoek van ’n inspekteur wat onder 
eed of bevestiging die noodsaak uiteensit om ’n ander plek 
as 'n myn binne te gaan om nakoming van hierdie Wet te 
moniteer of af te dwing.
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52(1)—Dit is ’n misdryf om 
nie te voldoen nie aan ’n 
opdrag van ’n inspekteur. 
Kyk a. 91, beginnende op 
p. 74.

( 8 )  By die toepassing van hierdie artikel sluit “myn” nie ’n 
huis, of woonkwartiere, wat op die myn gelee is, in nie.

Inspekteur kan vergesel word

51. Wanneer 'n inspekteur ’n werksaamheid ingevolge hierdie Wet 
verrig, kan die inspekteur vergesel word van ’n tolk of enige 5 
ander persoon wat redelikerwys vereis word om die inspekteur
by te staan.

Plig om bystand aan inspekteur te verleen en vrae te
beantwoord

52. (1) Wanneer ’n inspekteur ’n myn of ’n plek bedoel in artikel 10
50(1) betree, moet die eienaar of bestuurder en iedere 
werknemer wat ’n werk daar verrig enige fasiliteit voorsien 
wat die inspekteur redelikerwys verlang.

(2) Persone wat kragtens artikel 50(2)(a) of (c) of (3) deur ’n
inspekteur ondervra word, moet elke vraag na die beste 15 
van hulle vermoe beantwoord, maar geen persoon is 
verplig om enige vraag te beantwoord indien die antwoord 
selfinkriminerend kan wees nie.

Plig om dokumente voor te le wat deur inspekteur vereis
word 20

53(1)— Dit is 'n misdryf om 
’n voorgeskrewe sertifikaat 
van bevoegdheid te verkry 
op 'n bedrieglike wyse. Kyk 
a. 89, op p. 74.

53. Iemand wat ’n permit, lisensie, vergunning, sertifikaat, 
magtiging of enige ander dokument hou of moet hou wat 
ingevolge hierdie Wet of die Mineraalwet uitgereik is, moet dit 
op versoek van die Hoofinspekteur of enige inspekteur voorle.

Bevoegdheid van inspekteur om gevaarlike toestande te 25 

hanteer

54(1)— Dit is ’n misdryf om 
nie te voldoen nie aan 'n 
opdrag van ’n inspekteur. 
Kyk a. 91, beginnende op 
p. 74.

54. (1) Indien ’n inspekteur glo dat ’n gebeurtenis, praktyk of 
toestand by ’n myn die gesondheid of veiligheid van ’n 
persoon by die myn in gevaar stel of kan stel, kan die 
inspekteur e n i g e  i n s t r u k s i e  u i t r e i k  w a t  n o d i g  i s  o m  d i e  30 
gesondheid of veiligheid van persone by die myn te 
beskerm, met inbegrip van maar nie beperk nie tot ’n 
instruksie dat —

(a) werksaamhede by die myn of 'n gedeelte daarvan 
gestaak word; 35

(b) die uitvoering van ’n handeling of praktyk in ’n myn 
of 'n gedeelte van ’n myn opgeskort of gestaak word, 
en kan voorwaardes ople vir die uitvoering van 
daardie handeling of praktyk;
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(c) die bestuurder die stappe vermeld in die instruksie 
binne die vermelde tydperk moet doen om die 
gebeurtenis, praktyk of toestand reg te stel; of

(d) alle geaffekteerde persone, behalwe diegene wat nodig 
is om te help met die stappe bedoel in paragraaf (c), 
na veiligheid verskuif word.

(2) ’n Instruksie kragtens subartikel (1) moet aan die 
bestuurder of ’n persoon deur die bestuurder aangewys, 
gegee word of, in hulle afwesigheid, aan die mees senior 
werknemer wat by die myn beskikbaar is aan wie die 
instruksie uitgereik kan word.

(3) 'n Inspekteur kan ’n opdrag kragtens subartikel (1) of 
mondeling of skriftelik uitreik. Indien dit mondeling 
uitgereik is, moet die inspekteur dit so gou doenlik 
skriftelik bevestig en so gou doenlik aan die betrokke 
persoon gee.

(4) Indien ’n instruksie kragtens subartikel (1) uitgereik nie 
aan die bestuurder uitgereik is nie, moet die inspekteur so 
gou doenlik 'n afskrif van die instruksie aan die bestuurder 
gee.

(5) ’n Instruksie kragtens subartikel (1)(a) uitgereik, moet 
sodra prakties moontlik deur die Hoofinspekteur bekragtig, 
gewysig of herroep word.

(6) ’n Instruksie kragtens subartikel (1 )(a) uitgereik, is van 
krag vanaf die tydstip wat deur die inspekteur bepaal is en 
bly van krag totdat dit deur die Hoofinspekteur tersyde 
gestel word, of totdat voldoen is aan die opdragte van die 
inspekteur.

(7) Voordat ’n instruksie kragtens subartikel (1 )(a) gegee word, 
moet die inspekteur die bestuurder of die bestuurder se 
verteenwoordiger en die verteenwoordigers van 
werknemers ’n redelike geleentheid gun om vertoe te rig.

(8) By die toepassing van subartikel (7) is die 
verteenwoordigers van die werknemers —

(a) verteenwoordigers aangewys in ooreenstemming met 
’n kollektiewe ooreenkoms gesluit ingevolge artikel 
26;

(b) indien paragraaf (a) nie van toepassing is nie, 
voltydse gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers 
wat verantwoordelik is vir die myn of gedeelte van die 
myn wat deur die instruksie geraak sal word;
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55(1)— Dit is ’n misdryf om 
nie te voldoen nie aan ’n 
opdrag van ’n inspekteur. 
Kyk a. 91, beginnende op 
p. 74.

(c) indien paragrawe (a) en (b) nie van toepassing is nie, 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers 
verantwoordelik vir die werksplekke wat deur die 
instruksie geraak sal word; of

(d) indien paragrawe (a), (b) en (c) nie van toepassing is 5 
nie, die werknemers wat deur die instruksie geraak sal 
word of ’n werknemer deur hulle genomineer of
verkies.

(9) Indien ’n inspekteur rede het om te glo dat die vertraging 
veroorsaak deur toelating van vertoe die gesondheid of 10 
veiligheid van ’n persoon in gevaar kan stel, is die 
inspekteur nie verplig om vertoe toe te laat nie voordat ’n 
instruksie kragtens subartikel (1 )(a) uitgereik word.

(10) Voordat ’n instruksie kragtens subartikel (1 )(b) tot (d)
gegee word, moet die inspekteur sodanige geleentheid om 15 
vertoe te rig, toelaat as wat voorgeskryf word.

Inspekteurs se bevoegdheid om voldoening te eis

55. (1) Indien ’n inspekteur glo dat ’n eienaar of bestuurder
versuim het om aan die bepalings van hierdie Wet te 
voldoen, kan die inspekteur daardie eienaar of bestuurder 20 
skriftelik instruksie gee om enige stappe te doen wat die 
inspekteur —

(a) nodig ag om aan die bepaling te voldoen; en

(b) in die instruksie vermeld.

(2) Wanneer ’n instruksie kragtens subartikel (1) uitreik word, 25 
moet die inspekteur die tydperk vermeld waarin die 
vermelde stappe gedoen moet word, ’n Tydperk in die 
instruksie vermeld, kan te eniger tyd deur die inspekteur 
verleng word by skriftelike kennisgewing aan die betrokke 
persoon. 30

Instruksies moet by myne opgeplak word

56. Die bestuurder van 'n myn moet —

(a) onmiddellik ’n afskrif van ’n instruksie van ’n 
inspekteur voorsien aan —

(i) die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger 35 
wat die werknemers wat deur die instruksie geraak 
word, verteenwoordig; en
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(ii) die gesondheids- en veiligheidskomitee 
verantwoordelik vir daardie werknemers;

(b) onmiddellik die instruksie publiseer deur —

(i) afskrifte van die instruksie treffend en opsigtelik te 
vertoon aan alle werknemers wie se belange 
geraak mag word; en

(ii) die inhoud daarvan mondeling aan die werknemers 
laat oordra.

Reg van appel teen beslissing van inspekteurs

57. (1) Iemand wat die onderwerp is van ’n beslissing van ’n
inspekteur, of op wie se aansoek ’n beslissing van ’n 
inspekteur geneem is, kan teen daardie besluit na die 
Hoofinspekteur appelleer.

(2) ’n Appel ingevolge subartikel (1) moet —

(a) binne 30 dae na die beslissing by die Hoofinspekteur 
aangeteken word; en

(b) die gronde van die appel uiteensit.

(3) Na oorweging van die gronde van die appel en die 
inspekteur se redes vir die beslissing, moet die 
Hoofinspekteur so gou doenlik —

(a) die beslissing bekragtig, tersyde stel of wysig; of

(b) die beslissing van die inspekteur met enige ander 
beslissing vervang.

Reg van appel teen beslissing van Hoofinspekteur

58. (1) Iemand wat nadelig geraak is deur ’n beslissing van die
Hoofinspekteur, of ingevolge artikel 57(3) of deur die 
uitoefening van ’n bevoegdheid kragtens hierdie Wet, kan 
teen die beslissing na die A r b e id s h o f  appelleer.

(2) ’n Appel kragtens subartikel (1) moet binne 60 dae nadat 
die beslissing van die Hoofinspekteur geneem is by die 
griffier van die Arbeidshof aangeteken word ooreenkomstig 
die reels van die Arbeidshof.
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(3) Die Arbeidshof moet die appel oorweeg en die beslissing 
bevestig, tersyde stel of wysig.

Appel skort nie beslissing op

59. (1) ’n Appel teen ’n beslissing kragtens artikel 57 of 58 skort
nie die beslissing op nie.

(2) Ondanks subartikel (1) kan die Arbeidshof die werking van 
die beslissing opskort, hangende die beslissing van die 
aangeleentheid, indien daar redelike gronde is om dit te 
doen.

Instel van ondersoeke

60. (1) Die Hoofinspekteur moet ’n inspekteur opdrag gee om ’n
ongeluk of gebeurtenis by ’n myn wat ’n ernstige besering, 
emstige siekte of dood van ’n persoon tot gevolg het, te 
ondersoek.

(2) ’n Inspekteur kan te eniger tyd ondersoek instel na —

(a) ’n gebeurtenis, praktyk of toestand betrefifende 
gesondheid of veiligheid van persone by een of meer 
myne: of

(b) enige werklike of vermoedelike oortreding van, of 
versuim om te voldoen aan, ’n bepaling van hierdie 
Wet.

(3) Indien daar op grond van gesondheid of veiligheid rede is 
tot kommer moet 'n inspekteur ondersoek instel na enige 
aangeleentheid bedoel in subartikel (2), indien —

(a) deur die Hoofinspekteur opdrag gegee is om dit te 
doen; of

(b) (i) deur ’n gereg istreerde va kb o n d  m et lede by die
myn of myne versoek is om aldus op te tree;

(ii) deur ’n gesondheids- en veiligheidsverteen- 
woordiger of ’n gesondheids- en veiligheids- 
komitee by die myn versoek is om aldus op te 
tree; of

(iii) indien daar nie 'n gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger is nie, deur ’n 
werknemer by die myn versoek is om aldus op 
te tree.
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Hoofinspekteur kan helper by ondersoek aanwys

61. Die Hoofinspekteur kan te eniger tyd voor of tydens ’n 
ondersoek een of meer persone aanwys om die inspekteur wat 
’n ondersoek instel, behulpsaam te wees.

Plig om tydens ondersoek vrae te beantwoord

62. Persone wat gedurende 'n ondersoek ondervra word, moet elke 
vraag na die beste van hul vermoe beantwoord, maar niemand 
is verplig om ’n vraag te beantwoord indien die antwoord 
self-inkriminerend mag wees nie.

Verhoging van doeltreffendheid van ondersoek

63. (1) Vir die doeleindes van verhoging van die doeltreffendheid
van ’n ondersoek ingevolge artikel 60 kan die 
Hoofinspekteur in oorleg met die toepaslike 
Prokureur-generaal ’n sertifikaat uitreik dat geen 
vervolging ingestel mag word nie ten aansien van enige 
misdryf wat voortspruit uit die aangeleentheid wat 
ondersoek word.

(2) Die Hoofinspekteur moet skriftelik die beskerming wat 
kragtens subartikel (1) verleen word aan alle persone wat 
gedurende die ondersoek ondervra word, kommunikeer.

(3) Persone wat gedurende die ondersoek ondervra word en 
aan wie beskerming kragtens hierdie artikel verleen word, 
moet elke vraag na die beste van hulle vermoe beantwoord 
en mag nie weier om ’n vraag te beantwoord nie op 
grond daarvan dat die antwoord self-inkriminerend mag 
wees.

Verslae oor ondersoeke

64. (1) Nadat ’n ondersoek afgehandel is, moet ’n inspekteur ’n
skriftelike verslag oor die bevindings, aanbevelings en 
enige regstellende stappe opstel.

(2) Die inspekteur —

(a) moet ’n afskrif van die verslag bedoel in subartikel
(1) aan die Hoofinspekteur voorle;
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(b) moet ’n afskrif van die verslag voorsien aan die 
bestuurder en aan die gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger, gesondheids- en 
veiligheidskomitee, geregistreerde vakbond of 
werknemer wat die ondersoek aangevra het; en

(c) kan die bestuurder van die betrokke myn opdrag gee 
om ’n afskrif van die verslag of gedeelte daarvan 
treffend en opsigtelik te vertoon vir werknemers om te 
lees.

Instel van verhoorondersoeke

65. (1) Tensy die bepalings van artikel 63 ingeroep is, moet die 
Hoofinspekteur ’n inspekteur opdrag gee om 'n 
verhoorondersoek in te stel na enige ongeluk of 
gebeurtenis by ’n myn wat gelei het tot die dood van ’n 
persoon.

(2) Tensy die bepalings van artikel 63 ingeroep is, kan die 
Hoofinspekteur ’n inspekteur opdrag gee om ’n 
verhoorondersoek in te stel na —
(a) ’n ongeluk of gebeurtenis by ’n myn wat gelei het tot 

die ernstige besering of ernstige siekte van ’n 
persoon;

(b) ’n gebeurtenis, praktyk of toestand betreffende 
gesondheid of veiligheid van persone by een of meer 
myne\ of

(c) enige werklike of vermoedelike oortreding van, of ver- 
suim om te voldoen aan, ’n bepaling van hierdie Wet.

(3) Indien daar op grond van gesondheid of veiligheid ’n rede 
tot kommer is en as die bepalings van artikel 63 nie 
ingeroep is nie, kan die Hoofinspekteur ’n inspekteur 
opdrag gee om ’n verhoorondersoek in te stel na enige 
aangeleentheid bedoel in subartikel (2) indien skriftelik 
daartoe versoek word deur —
(a) ’n  geregistreerde vakbond  m e t  l e d e  b y  d i e  myn  o f

myne\

(b) ’n gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger of ’n 
gesondheids- en veiligheidskomitee by die myn; of

(c) indien daar nie ’n gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger by die myn is nie, ’n 
werknemer.
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Ondersoek kan omgeskakel word in verhoorondersoek

66. (1) Die Hoofinspekteur kan te eniger tyd tydens ’n ondersoek
dit in ’n verhoorondersoek omskakel.

(2) Die bepalings van artikels 68 tot 71 wat betrekking het op 
bywoning en ondervraging van getuies by 
verhoorondersoeke is net so van toepassing op ’n 
omgeskakelde ondersoek.

(3) Iemand wat opdrag gegee is of gedagvaar is om getuienis 
af te le by ’n verhoorondersoek wat omgeskakel is van ’n 
ondersoek, is nie daarop geregtig om te weier om getuienis 
af te le slegs op grond daarvan dat ’n verklaring vantevore 
afgele is, of dokumente vantevore oorgele is, tydens die 
ondersoek nie.

(4) Hierdie artikel belet of beperk nie die instelling van ’n 
verhoorondersoek nadat ’n ondersoek afgehandel is nie.

Hoofinspekteur kan helper by verhoorondersoek aanwys

67. Die Hoofinspekteur kan te eniger tyd voor of tydens 'n 
verhoorondersoek een of meer persone aanwys om by die 
verhoorondersoek hulp te verleen of voor te sit.

Verhoorondersoek in openbaar gehou

68. (1) ’n Verhoorondersoek moet in die openbaar gehou word.

(2) Ondanks subartikel (1) kan die persoon wat by ’n 
verhoorondersoek voorsit, uit eie beweging of op versoek 
van ’n getuie, lede van die publiek of bepaalde persone of 
kategoriee persone uitsluit van die bywoning van die 
verrigtinge of gedeelte van die verrigtinge wanneer die 
behoorlike uitvoering van die verhoorondersoek dit vereis.

(3) Die persoon wat by ’n verhoorondersoek voorsit, kan enige 
bevel gee wat nodig is om te verseker dat werknemers by 
die myn en lede van die publiek toegang het tot die perseel 
waar die verhoorondersoek gehou word.

Reg van deelname aan verhoorondersoek

69. Die persone in hierdie artikel gelys kan deelneem aan ’n 
verhoorondersoek, en kan of persoonlik of deur middel van ’n 
verteenwoordiger vrae aan getuies stel en enige boek, plan, 
rekord of ander dokument of item voorgele by die 
verhoorondersoek inspekteer. Die persone wat geregtig is om 
deel te neem, is —
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71— Dit is ’n misdryf om te 
versuim om ’n 
verhoorondersoek by te 
woon indien vereis om 
aldus te doen, of om te 
weier om vrae te 
beantwoord of om valse 
getuienis af te le. Kyk a. 90, 
op p. 74.

(a) e n ig e  p e r s o o n  w a t  ’n  w e s e n l ik e  b e la n g  b y  d ie  
v e r h o o r o n d e r s o e k  h e t;

(b) ’n  v e r te e n w o o r d ig e r  v a n  e n ig e  geregistreerde vakbond 
m e t  le d e  b y  d ie  myn te n  a a n s ie n  w a a r v a n  d ie  
v e r h o o r o n d e r s o e k  g e h o u  w o rd ;  e n  5

(c) ’n  gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger 
v e r a n tw o o r d e l ik  v i r  d ie  werksplek te n  a a n s ie n  w a a r v a n  
d ie  v e r h o o r o n d e r s o e k  g e h o u  w o rd .

Bevoegdhede van persoon wat by verhoorondersoek 
voorsit io

70. D ie  p e r s o o n  w a t  b y  d ie  v e r h o o r o n d e r s o e k  v o o r s i t ,  k a n  —

(a) e n ig e  p e r s o o n  o p d r a g  g e e  o f  d a g v a a r  o m  o p  ’n b e p a a ld e  
ty d  o f  p le k  te  v e r s k y n ;

(b) e n ig e  p e r s o o n  o n d e r  e e d  o f  b e v e s t ig in g  o n d e r v ra ;

(c) e n ig e  p e r s o o n  o p d r a g  g e e  —  15

(i)  o m  e n ig e  b o e k , p la n ,  rekord o f  a n d e r  d o k u m e n t  o f  
i te m  w a t  n o d ig  is  v i r  d o e le in d e s  v a n  d ie  
v e r h o o r o n d e r s o e k  v o o r  te  le ;  o f

( i i )  o m  e n ig e  a n d e r  d a a d  m e t  b e t r e k k in g  to t  hierdie
Wet te  v e r r ig  w a t  n o d ig  is  v i r  d o e le in d e s  v a n  d ie  20 
v e r h o o r o n d e r s o e k .

Plig van persone gedagvaar of gelas

71. (1 )  B e h o u d e n s  s u b a r t ik e l  (2 )  m o e t  e lk e  p e r s o o n  w a t  g e tu ie n is
b y  'n  v e r h o o r o n d e r s o e k  a f le  'n  to e p a s l ik e  v ra a g
b e a n tw o o r d .  25

(2 )  D ie  r e g  m e t  b e t r e k k in g  to t  g e tu ie s  s e  p r iv i le g ie  in  ’n  
g e r e g s h o f  is  in s g e ly k s  v a n  to e p a s s in g  o p  e n ig e  p e r s o o n  w a t  
ty d e n s  ’n  v e r h o o r o n d e r s o e k  o n d e r v r a  w o rd .

(3 )  D ie  p e r s o o n  w a t  b y  d ie  v e r h o o r o n d e r s o e k  v o o r s i t ,  k a n
g e la s  d a t  e n ig e  g e tu ie n is  g e le w e r  d e u r  ’n  p e r s o o n  30 
g e d u r e n d e  ’n  v e r h o o r o n d e r s o e k  n ie  g e b r u ik  m a g  w o r d  in  
e n ig e  s t r a f r e g te l ik e  o f  d i s s ip l in e r e  v e r r ig t in g e  te e n  d a a r d ie  
p e r s o o n  n ie  b e h a lw e  in  s t r a f r e g te l ik e  v e r r ig t in g e  o p  ’n  
a a n k la g  v a n  m e in e e d  t e e n  d a a r d ie  p e r s o o n .
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(4) Wanneer ’n lasgewing kragtens subartikel (3) uitgereik is, 
is die persoon betrokke nie daarop geregtig om, slegs op 
grond daarvan dat die antwoord daardie persoon aan ’n 
strafregtelike aanklag kan blootstel, te weier om enige 
toepaslike vraag te beantwoord nie.

(5) ’n Persoon wat ingevolge artikel 10(c) opdrag gegee is, 
moet aan daardie instruksie voldoen, tensy die persoon 
genoegsame rede het om dit nie te doen nie.

Rekords en verslae van verhoorondersoek

72. (1) ’n Persoon wat voorsit by ’n verhoorondersoek moet —

(a) alle getuienis aanteken wat by die verhoorondersoek 
afgele is, met inbegrip van getuienis wat met die 
by stand van ’n tolk afgele is;

(b) na afloop van die verhoorondersoek, ’n skriftelike 
verslag oor die bevindings, aanbevelings en 
regstellende stappe opstel;

(c) ’n afskrif van die verslag en die rekord van die 
verhoorondersoek aan die Hoofinspekteur voorle;

(d) ’n afskrif van die verslag en die rekord van die 
verhoorondersoek voorsien aan die bestuurder en aan 
enige gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger, 
gesondheids- en veiligheidskomitee of geregistreerde 
vakbond wat die verhoorondersoek aangevra het; en

(e) op versoek ’n afskrif van die verslag en die rekord 
van die verhoorondersoek voorsien aan enige persoon 
wat ’n wesenlike belang by die verhoorondersoek het.

(2) ’n Inspekteur kan die bestuurder van die betrokke myn 
opdrag gee om ’n afskrif van die verslag of ’n gedeelte 
daarvan treffend en opsigtelik te vertoon vir werknemers 
om te lees.

(3) Die H oofinspekteur  kan 'n  afskrif van die verslag aan die 
gepaste Prokureur-generaal voorle.

Hoofinspekteur kan verdere ondersoek gelas

73. By oorweging van die getuienis en die verslag bedoel in artikel 
72 kan die Hoofinspekteur vereis dat die aangeleentheid verder 
ondersoek word.
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Verhoorondersoek en geregtelike doodsondersoek kan 
gelyktydig gehou word

74(1)—Die Wet op 
Geregtelike
Doodsondersoeke maak 
voorsiening vir die hou van 
geregtelike
doodsondersoeke in gevalle 
waar 'n dood skynbaar op 
onnatuurlike wyse 
plaasgevind het.

74. (1) ’n Verhoorondersoek na die dood van ’n persoon ingevolge 
hierdie Wet en ’n geregtelike doodsondersoek kragtens die 
Wet op Geregtelike Doodsondersoeke, 1959 (Wet No. 58 
van 1959), kan gesamentlik gehou word.

(2) Die regterlike amptenaar beoog in die Wet op Geregtelike 
Doodsondersoeke, 1959 (Wet No. 58 van 1959), moet 
voorsit by ’n gesamentlike ondersoek bedoel in subartikel
(1) en die persoon wat opdrag gegee is om ingevolge 
hierdie Wet die verhoorondersoek in te stel, moet geag 
word 'n assessor te wees wat ingevolge die Wet op 
Geregtelike Doodsondersoeke, 1959, aangestel is.

(3) Die bepalings van die Wet op Geregtelike 
Doodsondersoeke, 1959 (Wet No. 58 van 1959), is van 
toepassing op ’n gesamentlike ondersoek.

(4) Die assessor bedoel in subartikel (2) moet —

(a) die verslag beoog in artikel 72(1 )(b) opstel; en

(b) die verslag en die rekord van die gesamentlike 
ondersoek aan die Hoofinspekteur voorle.
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HOOFSTUK 6

MINISTER SE BEVOEGDHEDE 

Minister kan werk verbied of beperk

75. (1) Die Minister kan om enige rede wat verband hou met
gesondheid of veiligheid by kennisgewing in die 
Staatskoerant enige werk of enige blootstelling van ’n 
persoon aan ’n stof of ’n omgewingstoestand verbied of 
beperk, indien —

(a) die Minister met die Raad oorleg gepleeg het oor die 
verbod of beperking; en

(b) tensy die Minister glo dat die openbare belang vereis 
dat die kennisgewing onmiddellik gepubliseer word, 
die Minister —

(i) ’n konsep van die voorgestelde kennisgewing 
ten minste drie maande vroeer gepubliseer het; 
en

(ii) op daardie tydstip belanghebbende partye 
versoek het om kommentaar en voorstelle 
rakende die voorgestelde kennisgewing binne ’n 
vermelde tydperk voor te le.

(2) Die Minister kan enige voorwaardes aan ’n verbod of 
beperking koppel deur dit in die gepubliseerde 
kennisgewing te vermeld.

(3) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad, te eniger 
tyd ’n kennisgewing kragtens subartikel (1) wysig of 
intrek.

Minister kan gesondheidsgevare verklaar

76. (1) Die Minister kan by kennisgewing in die Staatskoerant
verklaar dat ’n omgewingstoestand of ’n stof by ’n myn 
teenwoordig, ’n gesondheidsgevaar is vir werknemers wat 
blootgestel is of kan word aan daardie toestand of stof, 
indien —

(a) die Minister met die Raad oorleg gepleeg het oor die 
verklaring; en

(b) tensy die Minister glo dat die openbare belang vereis
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dat die kennisgewing onmiddellik gepubliseer word, 
die Minister —

(i) ’n konsep van die voorgestelde kennisgewing 
ten minste drie maande vroeer gepubliseer het; 
en

(ii) op daardie tydstip belanghebbende persone 
versoek het om kommentaar en voorstelle 
rakende die voorgestelde kennisgewing binne ’n 
vermelde tydperk voor te le.

(2) Die Minister kan ten aansien van enige gesondheids-
gevaar, na oorlegpleging met die Raad, by kennisgewing
in die Staatskoerant —

(a) voorwaardes ople vir die uitvoering van werk deur 
werknemers wat blootgestel is aan die 
gesondheidsgevaar,

(b) standaarde van geskiktheid bepaal vir ’n werknemer 
om werk te verrig wat blootstelling aan die
gesondheidsgevaar behels;

(c) van bestuurders vereis om maatreels in te stel om die 
gesondheidsrisiko’s wat verband hou met die 
gesondheidsgevaar uit te skakel, te beheer en tot die 
minimum te beperk;

(d) van bestuurders vereis om vermelde beroepshigiene- 
metings te doen;

(e) van bestuurders vereis om vermelde mediese 
waarnemings ten aansien van werknemers blootgestel 
aan die gesondheidsgevaar te doen; en

(f) vir enige ander aangeleentheid voorsien wat die 
Minister nodig ag ter beskerming van werknemers wat 
blootgestel is aan die gesondheidsgevaar.

Toepassing van Minister se kennisgewing

77. ’n Kennisgewing kragtens artikel 75 of 76 kan onderskei tussen 
myne, soorte myne, dele van ’n myn, beroepe en soorte werk.

Vrystelling van Minister se kennisgewing

78. (1) ’n Kennisgewing ingevolge artikel 75 of 76 kan ’n
bepaalde persoon of groep persone vrystel van nakoming
van die kennisgewing indien die Minister tevrede is dat
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enige van die volgende toestande bestaan —

(a) die vrystelling onder die omstandighede gewens is;

(b) die verrigting van die werk deur daardie persoon of 
groep persone tydelik is; of

(c) die risiko waaraan die persoon of groep persone 
blootgestel is, onbeduidend is.

(2) Die Minister kan, na oorleg met die Raad, te eniger tyd ’n 
vrystelling verleen kragtens subartikel (1) kanselleer.

Vrystelling van geheel of gedeelte van hierdie Wet

79. (1) Die bestuurder van ’n myn kan vrystelling van die Minister 
aanvra en indien die Minister tevrede is dat die bestuurder 
gepas oorleg gepleeg het met die geafifekteerde werknemers 
of hulle verteenwoordigers, kan die Minister die bestuurder 
van enige of al die bepalings van hierdie Wet of van ’n 
kennisgewing of opdrag uitgereik kragtens hierdie Wet 
vrystel. ’n Vrystelling kan —

(a) algemeen of spesifiek wees;

(b) vir enige tydperk wees; en

(c) op enige voorwaardes wees wat dieselfde algemene 
beskerming verleen as wat uit die voile toepassing van 
hierdie Wet sou voortvloei.

(2) Wanneer ’n vrystelling kragtens subartikel (1) verleen 
word, moet die Minister ’n sertifikaat van vrystelling 
uitreik aan die bestuurder wat die omvang, tydperk en 
voorwaardes van die vrystelling vermeld.

(3) Die Minister kan te eniger tyd ’n sertifikaat van vrystelling 
wysig of intrek.

(4) Die bestuurder moet enige vrystelling wat kragtens hierdie 
artikel verleen is of wat geag word verleen te wees, 
prominent en opsigtelik vertoon vir werknemers om te lees.
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80(1)—Die Wet op 
Beroepsgesondheid en 
Veiligheid maak voorsiening 
vir die gesondheid en 
veiligheid van persone by 
die werk en vir die instelling 
van ’n advieskomitee vir 
beroepsgesondheid en 
veiligheid.

Minister kan ander wette toepas op myn

80. (1) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad, by
kennisgewing in die Staatskoerant verklaar dat enige 
bepaling van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid,
1993 (Wet No. 181 van 1993), of enige regulasie 5 
daarkragtens, of die bepalings van enige ander wet of 
regulasies van toepassing is op 'n myn.

(2) ’n Verklaring ingevolge subartikel (1) kan onderskei tussen 
myne, soorte myne, dele van ’n myn, beroepe en soorte 
werk. 10

Minister moet jaarverslag indien

81. (1) Binne 30 dae na ontvangs van die jaarverslag van die
Hoofinspekteur, moet die Minister dit in die Parlement ter 
Tafel le.

(2) Indien die Parlement nie in sessie is nie by die verstryking 15 
van die tydperk bedoel in subartikel (1), moet die Minister 
die verslag ter Tafel le binne 14 dae na die begin van die 
eersvolgende sessie van die Parlement.
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HOOFSTUK 7

REGSPROSEDURES EN MISDRYWE 

Jurisdiksie van Arbeidshof

82. (1) Die Arbeidshof het uitsluitlike jurisdiksie om ’n dispuut te
besleg oor die uitleg of toepassing van enige bepaling van
hierdie Wet, behalwe waar hierdie Wet anders bepaal.

(2) Die Arbeidshof het geen jurisdiksie ten aansien van
misdrywe ingevolge hierdie Wet nie.

Geen diskriminasie teen werknemers wat regte uitoefen

83. (1) Niemand mag teen ’n werknemer diskrimineer nie
weens —

(a) die uitoefening van ’n reg ingevolge hierdie Wet of 
ingevolge ’n kollektiewe ooreenkoms beoog in hierdie 
Wet,

(b) die verrigting van enigiets wat die werknemer geregtig 
is om ingevolge die bepalings van hierdie Wet of 
ingevolge ’n kollektiewe ooreenkoms beoog in hierdie 
Wet te verrig;

(c) die weiering om enigiets wat die werknemer ingevolge 
die bepalings van hierdie Wet of ingevolge ’n 
kollektiewe ooreenkoms beoog in hierdie Wet geregtig 
is om te weier;

(d) die weiering om enigiets te doen wat die werknemer 
ingevolge die bepalings van hierdie Wet of ingevolge 
’n kollektiewe ooreenkoms beoog in hierdie Wet 
verbied word om te doen; en

(e) die staan vir ’n verkiesing, of die verrigting van ’n 
werksaamheid, as ’n gesondheids- en veiligheidsverteen- 
woordiger of ’n lid van ’n gesondheids- en veiligheids- 
komitee.

(2) By die toepassing van hierdie artikel beteken —

(a) “diskrimineer” om ’n werknemer te ontslaan of om 
betrokke te wees by enige ander optrede wat 
bevooroordeling teenoor of benadeling van die 
werknemer tot gevolg het, of wat die werknemer in 
verhouding tot ander werknemers bevooroordeel of 
benadeel; en
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84(1)—Artikel 50, 
beginnende op p. 54, 
beskryf die magte van ’n 
inspekteur wat die betreding 
van enige mynterrein en die 
ondervraging van persone 
en die ondersoek van 
dokumente en masjinerie 
insluit.

(b) “ werknemer”  ook enige aansoeker vir werk wat 
voorheen by die myn werksaam was.

Veiligheidstoerusting mag nie mee gepeuter word

84. Tensy uitdruklik daartoe gemagtig deur die bestuurder, mag
geen persoon —  5

(a) anders as ’n inspekteur wat ingevolge artikel 50 
optree, persoonlike beskermende toerusting van ’n 
myn verwyder, of daardie toerusting laat verwyder, 
nie;

(b) anders as 'n inspekteur wat ingevolge artikel 50 10 
optree, enigiets wat voorsien is in die belang van 
gesondheid of veiligheid verwyder nie; of

(c) enigiets wat voorsien is in die belang van gesondheid 
of veiligheid verander, verwyder, beskadig of
misbruik, of daarmee peuter of dit oneffektief maak 15 
nie.

Indiensneming van jeugdiges om ondergrond te werk 
verbode

85. (1) Niemand mag veroorsaak of toelaat dat ’n werknemer
onder die ouderdom van 18 jaar ondergrond in ’n myn 20 
werk nie.

(2) Geen werknemer onder die ouderdom van 18 jaar mag 
ondergrond in ’n myn werk nie.

(3) Ondanks subartikels (1) en (2), kan ’n werknemer onder
die ouderdom van 18 jaar maar oor die ouderdom van 16 25 
jaar ondergrond werk as deel van beroepsonderwys of 
vakopleiding.

Nalatige handeling of versuim

86. (1) Iemand wat deur ’n nalatige handeling of nalatige versuim
die gesondheid of veiligheid van ’n persoon in gevaar stel 30 
by ’n myn,  of wat ernstige beserings veroorsaak aan ’n 
persoon by ’n myn, pleeg ’n misdryf.

(2) ’n Eienaar of bestuurder moet aan ’n oortreding ingevolge 
subartikel ( 1) skuldig bevind word indien die Staat bewys 
dat —  35
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(a) die gesondheid of veiligheid van ’n persoon by die 
myn in gevaar gestel is of dat ’n persoon by die myn 
emstig beseer is;

(b) die werksomgewing by die myn nie veilig was en nie 
sonder risiko vir die gesondheid van werknemers was 
nie; en

(c) die gevaar of besering, of in die geheel of gedeeltelik, 
te wyte was aan die toestand van die werksomgewing 
by die myn.

(3) Ondanks subartikel (2) mag die eienaar of bestuurder nie 
aldus skuldig bevind word nie indien daar bewys word dat 
die eienaar of bestuurder gedoen het wat redelikerwys 
uitvoerbaar was om ’n werksomgewing by die myn, wat 
veilig en sonder risiko vir die gesondheid van werknemers 
was, te voorsien en in stand te hou.

Verbreking van vertroue

87. (1) ’n Persoon wat enige inligting bekend maak wat die
persoon tydens die verrigting van ’n werksaamheid 
ingevolge hierdie Wet verkry het en wat betrekking het op 
die finansiele en besigheidsbelange van ’n eienaar of 
werknemer, pleeg ’n misdryf.

(2) Subartikel (1) is nie van toepassing nie indien die 
inligting —

(a) bekend gemaak is ten einde die persoon in staat te stel 
om ’n werksaamheid ingevolge hierdie Wet te verrig;

(b) bekend gemaak moet word ingevolge hierdie Wet, 
enige ander wet of ’n bevel van ’n hof; of

(c) ingevolge Hoofstuk 3 aan ’n gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger of gesondheids- en 
veiligheidskomitee bekend gemaak is.

Belemmering van adm inistrasie van hierdie Wet

88. Iemand wat ’n persoon wat ’n werksaamheid ingevolge hierdie 
Wet verrig hinder, teenstaan, dwarsboom of onbehoorlik 
bei'nvloed, pleeg ’n misdryf.
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Vervalsing van dokumente

89, Iemand wat ’n voorgeskrewe sertifikaat van bevoegdheid verkry 
of poog om dit te verkry by wyse van bedrog, oneerlikheid, 
valse voorwendsels of die aanbieding of voorlegging van ’n 
vals of vervalste dokument, pleeg ’n misdryf.

Versuim om te verskyn wanneer gedagvaar

90. Iemand pleeg ’n misdryf wat opdrag gegee of gedagvaar is om 
’n verhoorondersoek by te woon en —

(a) sonder voldoende rede versuim —

90(b)(i)—Artikel 70(c)(i), op 
p. 64, magtig ’n persoon 
wat voorsit by ’n 
verhoorondersoek om aan 
enige persoon ’n opdrag te 
gee om enige dokument 
voor te le vir die doeleindes 
van die verhoorondersoek.

(i) om te verskyn op die vermelde tyd en plek; of

(ii) om teenwoordig te bly totdat daardie persoon 
verskoon is deur die persoon wat voorsit by die 
verhoorondersoek;

(b) by woon soos versoek maar sonder voldoende rede—

(i) versuim om te voldoen aan ’n opdrag ingevolge 
artikel 70(c)(1) gegee; of

(ii) weier om die eed of om ’n bevestiging af te le; of

(c) by woon soos versoek en nadat daardie persoon die eed 
of ’n bevestiging afgele het —

(i) sonder voldoende rede versuim om enige vraag ten 
voile en na die beste van daardie persoon se 
vermoe te beantwoord; of

(ii) getuienis afle, wetende dat dit vals is.

Versuim om aan hierdie Wet te voldoen

91. (1) Iemand wat —

(a) ’n bepaling van hierdie Wet oortree, of versuim om 
daaraan te voldoen, pleeg ’n misdryf;

(b) ’n regulasie uitgevaardig kragtens hierdie Wet oortree, 
of versuim om daaraan te voldoen, pleeg ’n misdryf; 
of
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91(2)—Hoofstuk 3 handel 
oor gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers 
en gesondheids- en 
veiligheidskomitees.

(c) ’n voorwaarde, opskorting, kennisgewing, bevel, 
instruksie, verbod, magtiging, vergunning, 
toestemming, vrystelling, sertifikaat of dokument 
vasgestel, gegee, uitgereik, gepromulgeer of 
toegestaan by of kragtens hierdie Wet deur die 
Minister, Hoofinspekteur, inspekteur of enige ander 
persoon gemagtig kragtens hierdie Wet oortree of 
versuim om daaraan te voldoen, pleeg ’n misdryf.

(2) Ondanks subartikel (1 )(a), is ’n oortreding van die 
bepalings van Hoofstuk 3 of artikel 83 nie ’n misdryf nie.

(3) ’n Persoon kragtens artikel 4(1) aangestel om ’n 
werksaamheid te verrig wat by hierdie Wet aan ’n eienaar 
opgedra is, pleeg ’n misdryf indien daardie persoon 
versuim om redelike sorg by die verrigting van daardie 
werksaamheid uit te oefen.

Strawwe

92. (1) Iemand wat skuldig bevind word aan 'n misdryf ingevolge 
artikel 87 kan gevonnis word tot ’n boete of tot 
gevangenisstraf wat deur die hof bepaal word.

(2) Iemand wat skuldig bevind word aan ’n misdryf ingevolge 
artikel 90(a) of (b)(i) kan gevonnis word tot ’n straf van 
toepassing in ’n landdroshof op ’n soortgelyke misdryf.

(3) Iemand wat skuldig bevind word aan ’n misdryf ingevolge 
artikel 90(c)(ii) kan gevonnis word tot ’n straf wat regtens 
vir meineed opgele kan word.

(4) Iemand wat skuldig bevind word aan ’n misdryf ingevolge 
hierdie Wet waarvoor geen straf andersins uitdruklik bepaal 
is nie, kan gevonnis word tot ’n boete of tot 
gevangenisstraf vir ’n tydperk van hoogstens ses maande.

(5) Iemand wat skuldig bevind word aan ’n misdryf ingevolge 
’n artikel gelys in Kolom 1 van die Tabel hieronder kan 
gevonnis word tot ’n boete of tot gevangenisstraf vir ’n 
tydperk wat nie die tydperk oorskry nie wat vermeld word 
in Kolom 2 van daardie Tabel teenoor die nommer van 
daardie artikel.
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TABEL— MAKSIMUM TERMYN VAN GEVANGENISSTRAF

K olom  1 K olom  2
A rtik el w aaron der sk u ld ig  bevind M ak sim u m  term yn  van g evan gen isstra f
2(l)(a) of (b) 2 jaar
2(2) 2 jaar
3(1) 2 jaar
4(2) 1 Jaar
4(3) 2 jaar
5 2 jaar
6 2 jaar
7 2 jaar
8 1 jaar
9(2) 2 jaar
9(3), (4) of (5) 1 jaar
10 2 jaar
11(1) 2 jaar
11(2) 2 jaar
11(3) 1 jaar
11(4)(«) 2 jaar
11(4 )(b) 1 jaar
11(5 )(a) 2 jaar
11(5 )(b) 1 jaar
11(5 )(d) 2 jaar
11(8) 1 jaar
12 2 jaar
13(1), (2), (3), (4) of (6) 2 jaar
14 2 jaar
15 2 jaar
16(1) 1 jaar
17 2 jaar
21(1), (3) of (4) 2 jaar
22 2 jaar
24 1 jaar
32(2) of (3) 1 jaar
52 2 jaar
53 2 jaar
54(1) 2 jaar
55(1) 2 jaar
62 2 jaar
66(4) 2 jaar
70 2 jaar
71 2 jaar
84 2 jaar
85 1 jaar
86 3 jaar
88 2 jaar
89 1 jaar
90(i>)(ii) of (c)(i) 2 jaar
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Landdroshof het jurisdiksie om strawwe op te le

93. Ondanks enige andersluidende bepalings in ’n ander wet het ’n 
landdroshof jurisdiksie om enige straf waarvoor in hierdie Wet 
voorsiening gemaak is, op te le.

Beteken van dokumente

94. Tensy anders bepaal in hierdie Wet, sal ’n kennisgewing, bevel 
of ander dokument wat ingevolge hierdie Wet beteken moet 
word op of afgelewer moet word aan ’n persoon behoorlik 
beteken of afgelewer wees indien dit of —

(a) beteken is op of afgelewer is aan daardie persoon; of

(b) per geregistreerde pos aan daardie peroon se laaste 
bekende adres gestuur is; of

(c) in die Staatskoerant gepubliseer is.

Bewys van feite

95. In enige geregtelike verrigtinge ingevolge hierdie Wet —

95(c)—Artikel 63(1), op 
p. 61, maak voorsiening dat 
elke antwoord wat gegee 
word in ’n 
verhoorondersoek 
geprivilegieerd is.

95(c)—Artikel 63(3), op 
p. 61, maak voorsiening dat 
’n verslag wat deur die 
inspekteur geprivilegieerd 
verklaar is, nie verder in 
enige siviele, kriminele, 
disiplinere verrigtinge, 
geregtelike 
doodsondersoeke of 
verhoorondersoeke gebruik 
mag word nie.

95(c)—Artikel 71(2), op 
p. 64, maak voorsiening dat 
die privilegie van ’n getuie 
in ’n geregshof van 
toepassing is op 'n persoon 
wat ondervra word by ’n 
verhoorondersoek.

(a) indien daar beweer word dat ’n persoon by ’n myn ’n 
werknemer is of was, word daardie persoon vermoed ’n 
werknemer by die myn te wees, tensy die teendeel 
bewys word;

(b) indien daar bewys word dat ’n vals verklaring, 
inskrywing of inligting in of op ’n boek, plan, rekord of 
ander dokument voorkom, word, tensy die teendeel 
bewys word, vermoed dat die persoon wat daardie 
dokument gehou het die verklaring, inskrywing, rekord 
of inligting gemaak, ingeskryf, afgeneem of gestoor het; 
en

(c) onderhewig aan die bepalings van artikels 63(1), 63(3) 
en 71(2), is enige verklaring, inskrywing of inligting in 
of op enige boek, plan, rekord of ander dokument,
toelaatbaar in getuienis as bewys van ’n erkenning van
feite daarin of daarop deur die persoon wat dit gemaak, 
ingeskryf, afgeneem of gestoor het tensy daar bewys 
word dat die persoon dit nie gemaak, ingeskryf, 
afgeneem of gestoor het nie in die bestek van hulle 
werksaamhede.
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HOOFSTUK 8 

ALGEMENE BEPALINGS 

Delegering en uitoefening van bevoegdhede

96. (1) Die Minister kan ’n bevoegdheid wat by of kragtens
hierdie Wet aan die Minister verleen word, behalwe die 
bevoegdheid om regulasies te maak, aan die 
Hoofinspekteur delegeer.

(2) Die Hoofinspekteur kan ’n bevoegdheid of die verrigting 
van ’n plig wat by of kragtens hierdie Wet aan die 
Hoofinspekteur verleen of opgele is, delegeer of opdra 
aan —

(a) ’n inspekteur, of

(b) enige ander persoon met toepaslike kennis en 
ondervinding en wat onder die beheer van die 
Hoofinspekteur staan.

(3) ’n Delegasie of opdrag kragtens subartikel (1) of (2) moet 
skriftelik wees en kan geskied onderworpe aan enige 
voorwaardes of beperkings wat deur die Minister of 
Hoofinspekteur, na gelang van die geval, bepaal word.

(4) ’n Delegasie of opdrag kragtens subartikel (1) of (2) 
verhoed nie die Minister of Hoofinspekteur, na gelang van 
die geval, om daardie bevoegdheid uit te oefen of daardie 
plig te verrig nie.

Minister se bevoegdheid om Bylaes by te voeg of te wysig

97. (1) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad, by
kennisgewing in die Staatskoerant ’n Bylae, behalwe Bylae 
2, 3 en, onderworpe aan subartikel (5), Bylae 4, by hierdie 
Wet byvoeg, wysig of vervang.

(2) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad, by 
kennisgewing in die Staatskoerant ’n verdere Bylae by 
hierdie Wet voeg wat die aangeleenthede bevat waaroor 
gesondheids- en veiligheidskomitees kan oorleg pleeg.

(3) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad, by 
kennisgewing in die Staatskoerant ’n verdere Bylae by 
hierdie Wet voeg wat die konstitusie van die Raad en die 
permanente komitees bevat.
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(4) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad, by 
kennisgewing in die Staatskoerant, ’n verdere Bylae by 
hierdie Wet voeg wat die konstitusie van die 
Mynboukwalifikasie-owerheid bevat.

(5) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad, by 
kennisgewing in die Staatskoerant verdere items by Bylae 
4 byvoeg wat oorgangsbepalings noodsaaklik vir die 
implementering van hierdie Wet bevat.

(6) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad en in 
oorleg met die Minister van Gesondheid, by kennisgewing 
in die Staatskoerant ’n verdere Bylae tot hierdie Wet 
byvoeg om die toepassing van die Wet op Bedryfsiektes in 
Myne en Bedrywe, 1973 (Wet No. 78 van 1973), te wysig, 
behalwe met betrekking tot die bepaling of betaling van 
vergoeding.

(7) Die Minister kan by kennisgewing in die Staatskoerant ’n 
bladsyhoof of kantnota byvoeg, wysig of vervang.

Regulasies

98. (1) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad, by 
kennisgewing in die Staatskoerant regulasies uitvaardig 
betreffende —

(a) gesondheid en veiligheid van persone by myne;

(b) gesondheid- en veiligheidstandaarde, praktykkodes en 
die voorsiening van beskermende klere, toerusting en 
fasiliteite betrokke by gesondheid en veiligheid by 
myne;

(c) die verrigting van werk deur werknemers blootgestel 
aan ’n gesondheidsgevaar en die maatreels om 
gesondheidsrisiko’s uit te skakel, te beheer en tot die 
minimum te beperk;

(d) gesondheids- en veiligheidsbestaurstelsels by myne;

(e) ordelike werksaamhede by myne;

(f) die bevoegdhede, pligte, werksaamhede en 
verantwoordelikhede van werknemers by myne en van 
die eienaars, werkgewers en bestuurders;
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98(1 )(o)—Artikel 49(3)(a), 
op p. 53, magtig die 
Hoofinspekteur om 
omgewingsaspekte by 
myne wat gesondheid en 
veiligheid van werknemers 
of ander persone affekteer 
te moniteer en beheer.

(g)  die uitreiking van perm itte vir die gebruik van 
masjinerie, toerusting en m ateriaal by myne en die 
akkreditasie van persone om masjinerie, toerusting en 
m ateriaal vir hierdie doe! te toets;

(h) die voorw aardes w aarkragtens masjinerie, toerusting 5 
o f m ateriaal opgerig o f gebruik m ag w ord by myne-,

(i) die uitskakeling, beheer en beperking tot die m inim um
van ’n gesondheids- en veiligheidsgevaar,

(j) vereistes vir die veilige gebruik, hantering,
verw erking, berging, vervoer en w egdoening van 10
gevaarlike stowwe gebruik in die m ynbouproses en
afval w at geproduseer word by die myn;

(k) die vervoer, hantering, berging en gebruik van 
plofstow w e en die verm enging van stowwe om
plofstof by ’n myn te vervaardig; 15

(l) die beskerm ing van toerusting, strukture, w aterbronne 
en die grondoppervlakte;

(m)  die voorw aardes w aaronder toerusting, strukture, 
w aterbronne o f die grondoppervlakte gebruik mag
word, en die verbod op, of beperking op, die oprigting 20 
van toerusting en strukture en die gebruik van 
w aterbronne o f die grondoppervlakte in die om gew ing 
van werksplekke by die myn;

(n) die beveiliging van onderm ynde grond en van 
gevaarlike uitgraw ings, uitskot, afvalhope, ashope en 25 
strukture van w atter aard ook al gem aak in die loop
van prospektering of m ynbouw erksaam hede o f wat 
verband hou met daardie w erksaam hede;

(o) die m onitering en beheer soos beoog in artikel
49(3)(a), van daardie omgewingsaangeleenthede by 30 
myne wat die gesondheid en veiligheid van 
werknemers of ander persone affekteer of kan 
affekteer;

(p) standaarde van behuising en voeding van werknemers 
w at by die myn gehuisves word; 35
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(q) intreestandaarde van geskiktheid om werk wat 
blootstelling aan 'n gesondheidsgevaar bevat, te 
verrig, standaarde van geskiktheid om voort te gaan 
om sodanige werk te verrig en die voorwaardes 
waaronder werknemers tydelik of permanent onttrek 
mag word aan sodanige werk;

(r) standaarde vir beroepshigieneopnametegnieke, die 
frekwensie en wyse waarop opnames uitgevoer moet 
word, die wyse van rekordhoudmg en rapportering 
van beroepshigiene-metings gemaak by myne;

(s) standaarde van mediese toetse of biologiese toe si g 
gebruik vir mediese waarneming, die persone wat 
daardie toetse en monitering mag uitvoer, die 
interpretasie van die resultate van mediese 
waarneming, die frekwensie vir die uitvoering van 
periodieke mediese waarneming, die rekordhou&mg 
van mediese waarneming en die verslaggewing van 
vertroulike uittreksels uit rekords van mediese 
waarneming',

(t) die wyse van rapportering van voorgeskrewe 
ongelukke en gesondheidsaange\eenthede by myne, 
die byhou van rekords en statistieke met betrekking 
tot ongelukke en gesondheidsaangeleenthede en die 
voorsiening van nood- mediese behandeling na ’n 
ongeluk of in verband met ’n 
gesondheidsaangeleentheid',

(u) die wyse van rapportering van voorgeskrewe 
beroepsiektes by myne, die byhou van rekords wat 
verband hou met beroepsiektes en die beheer en 
voorsiening van mediese dienste wat verband hou met 
beroepsiektes',

(v) die formaat van ’n uitdienstredingsertifikaat en die 
inhoud van mediese ondersoeke wat verband hou met 
die uitdienstredingsertifikaat;

(w) die f o r m a a t  v a n  ’n  a a n s o e k  g e d o e n  i n g e v o l g e  hierdie 
Wet en van ’n toestemming of dokument wat vereis 
word om met ’n aansoek ingedien te word, en die 
inligting of besonderhede wat die aansoek moet 
vergesel;
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(x) die formaat van enige register, rekord, kennisgewing, 
sketsplan of inligting wat gehou, verskaf, gepubliseer 
of ingedien moet word ingevolge of vir doeleindes 
van hierdie Wet en die wyse waarop ’n register, 
rekord, kennisgewing, sketsplan of inligting gehou, 
verskaf, gepubliseer of ingedien moet word;

(y) die optrek en byhou van mynplanne en die indien van 
statistiese en ander verslae in verband met minerale, 
myne en masjinerie',

(z) onderhandelinge en oorlegpleging ingevolge artikels 
26 en 33 en die spertye waartydens onderhandelinge 
en oorlegpleging afgehandel moet word;

(zA) kwalifikasies vir aanstelling as ’n gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger, die verkiesing en 
ampstermyn van verteenwoordigers, die 
omstandighede waaronder ’n verteenwoordiger die 
amp moet neerle, die omstandighede waaronder ’n 
verteenwoordiger uit die amp verwyder kan word, die 
wyse waarop vakatures gevul kan word, die 
werksaamhede van verteenwoordigers, die wyse 
waarop die werksaamhede van verteenwoordigers 
uitgevoer moet word, die fasiliteite en bystand wat 
aan verteenwoordigers verleen moet word en die 
opleiding van verteenwoordigers;

(zB) die instelling van gesondheids- en veiligheidskomitees, 
die verkiesing en aanstelling van lede van ’n komitee, 
die ampstermyn van lede van ’n komitee, die 
omstandighede waaronder ’n verteenwoordiger die 
amp moet neerle, die omstandighede waaronder ’n 
verteenwoordiger uit die amp verwyder mag word, die 
wyse waarop vakatures gevul mag word, vergaderings 
van die komitee, die reels en prosedures van die 
komitees, die fasiliteite en bystand wat verleen moet 
word aan komitees en die opleiding van lede van 
komitees;

(zC) die aanstelling van lede van die Raad ooreenkomstig 
die bepalings van Bylae 2, die werksaamhede van die 
Raad, die betaling van toelaes aan lede, die 
befondsing van die Raad en permanente komitees, en 
enige ander aangeleentheid waarvan die regulering, na 
die oordeel van die Minister, nodig mag wees vir die 
behoorlike funksionering van die Raad en komitees;
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98(1 )(zG)—Artikel 71, 
beginnende op p. 64, 
bepaal dat elke persoon 
wat gedagvaar word na ’n 
verhoorondersoek enige 
vraag moet beantwoord.

(zD) die aanstelling van lede van die Mynboukwalifikasie- 
owerheid ooreenkomstig Bylae 2;

(zE) kwalifikasies van inspekteurs;

(zF) die instelling van een of meer rekeninge met die doel 
om navorsing en opnames te befonds en vir die 
bevordering van gesondheid en veiligheid by myne, en 
die beheer van daardie rekeninge deur die 
Hoofinspekteur,

(zG) die wyse waarop die teenwoordigheid van getuies by 
verhoorondersoeke verkry moet word ingevolge artikel 
71 en die prosedures wat by verhoorondersoeke 
gevolg moet word;

fzHJ prosedures wat gevolg moet word met appelle
kragtens hierdie Wet na die Hoofinspekteur of Mediese 
Inspekteur;

(zl) gelde betaalbaar met betrekking tot aansoeke, appelle 
en dokumente;

(zJ) die betaling van heffings gegrond op gesondheids- en 
veiligheidsrisiko deur myne vir navorsing en opnames 
betrdfende en vir die bevordering van gesondheid en 
veiligheid by myne;

(zK) die oplegging van monetere en ander verpligtinge in 
verband met die beveiliging bedoel in paragraaf (n) op 
persone wat —

(i) verantwoordelik is of was vir die ondermyning 
van enige grond, of die maak van enige 
uitgrawings, uitskotte, afvalhope, ashope of 
strukture, of vir die gevaarlike toestande van 
enige daarvan; of

(ii) bevoordeel sal word deur die veiligmaking 
daarvan;

(zE) die aanvaarding deur die Staat in sekere gevalle vir 
die verantwoordelikheid vir die veiligmaking bedoel 
in paragraaf (n);

(zM)die gebruik van eenvoudige taal in dokumente wat 
ingevolge hierdie Wet gepubliseer, vertoon of versprei 
moet word; en
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(zNj enige ander aangeleentheid waarvan die regulering na 
die oordeel van die Minister nodig of wenslik is ten 
einde die oogmerke van hierdie Wet te bereik.

(2) Geen regulasie mag uitgevaardig word nie met betrekking
tot —

(a) Staatsinkomste of -uitgawes, behalwe met die 
instemming van die Minister van Finansies;

(b) enige gesondheidsaangeleentheid, behalwe na 
oorlegpleging met die Minister vir Gesondheid.

(3) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Mynbou-
kwalifikasie-owerheid, by kennisgewing in die
Staatskoerant regulasies uitvaardig om te voorsien vir —
(a) die kwalifikasies vir indiensneming in enige beroep;
(b) voorwaardes vir aanvaarding as ’n kandidaat vir 

eksamens;
(c) die uitreiking van sertifikate van bevoegdheid ten 

aansien van enige beroep;
(d) die befondsing van die Mynboukwalifikasie-owerheid 

met inbegrip van die wyse waarop sodanige fondse 
ingesamel kan word;

(e) prosedures om bevoegdheid te beoordeel;
(f) die akkreditasie van assessors;
(g) die instelling van eksamineringsliggame;
(h) die aanstelling van eksaminatore en moderators;
(i) die toesighouding oor en administrasie van eksamens;
(j) die vasstelling van eksamengelde;
(k) die akkreditasie van aanbieders van opleiding;
(l) die instelling van kwaliteitsversekeringsprosedures;
(m)  die uitreiking van kwalifikasies;

(n) die registering van kwalifikasies; en
(o) enige ander aangeleentheid waarvan die regulering 

nodig is of wenslik is om die aktiwiteite van die 
Mynboukwalifikasie-owerheid te bevorder.

(4) Regulasies uitgevaardig ingevolge subartikel (3) moet in
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ooreenstemming wees met die Nasionale Kwalifikasie- 
raamwerk, goedgekeur ingevolge die Wet op die 
Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid, 1995 (Wet No. 58 
van 1995).

(5) Die Minister kan enige gesondheid- en veiligheidstandaard 
of gedeelte daarvan by ’n regulasie inlyf, sonder die 
publisering van die teks daarvan, deur te verwys na die 
nommer, titel en jaar van publikasie van daardie 
gesondheid- en veiligheidstandaard of na enige ander 
besonderhede waardeur die gesondheid- en 
veiligheidstandaard voldoende geidentifiseer kan word.

(6) Die Minister moet met die Raad oorleg pleeg voordat ’n 
gesondheid- en veiligheidstandaard in ’n regulasie ingelyf 
word.

(7) Die Minister kan, na oorlegpleging met die Raad en by 
kennisgewing in die Staatskoerant, regulasies uitvaardig 
om ’n werksaamheid van ’n eienaar of bestuurder aan ’n 
werkgewer anders as die eienaar op te dra.

(8) By die toepassing van hierdie Wet word enige gesondheid- 
en veiligheidstandaard bedoel in subartikel (5) wat ingelyf 
word in ’n regulasie geag ’n regulasie te wees in die mate 
wat dit nie teenstrydig is met enige regulasie uitgevaardig 
kragtens subartikel (1) nie.

(9) Wanneer ’n gesondheid- en veiligheidstandaard wat ingelyf 
is in ’n regulasie daarna gewysig of vervang word deur die 
bevoegde owerheid, word dit geag dat die regulasie bedoel 
in subartikel (5) waarby die gesondheid- en 
veiligheidstandaard ingelyf is, verwys na die gewysigde of 
vervangde gesondheid- en veiligheidstandaarde, tensy ’n 
teenstrydige bedoeling in die kennisgewing vermeld word.

(10) Die Hoofinspekteur moet ’n register hou van die 
besonderhede van —

(a)  elke w ysiging o f vervanging van ’n g esondhe id - en 
veiligheidstandaard wat in die regulasies ingelyf is;

(b) die publikasie van enige wysiging of vervangings;

(c) elke publikasie, waarin ’n gesondheid- en 
veiligheidstandaard wat in ’n regulasie ingevolge 
subartikel (5) ingelyf is, gepubliseer is; en
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101 (2)—Artikel 26, 
beginnende op p. 30 handel 
oor die verkiesing en 
aanstelling van 
gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers. 
Artikel 33, beginnende op 
p. 38, handel oor die 
verkiesing en aanstelling 
van lede van gesondheids- 
en veiligheidskomitees.

(d) die plek in die Republiek waar elk van daardie
standaarde en publikasies verkrygbaar is vir inspeksie.

(11) Die Hoofinspekteur moet enige persoon toelaat om die 
register ingevolge' subartikel (9) gehou, te inspekteer of om
’n uittreksel daarvan te maak. 5

(12) Die bepalings van artikel 31 van die Wet op Standaarde,
1993 (Wet No. 29 van 1993), is nie van toepassing op 
enige inlywing van ’n gesondheid- en veiligheidstandaard 
of op enige wysiging of vervanging van ’n gesondheid- en 
veiligheidstandaard kragtens hierdie artikel nie. 10

Wysiging van wette

99. Elkeen van die wette bedoel in Bylae 3 word hierby gewysig in 
die mate vermeld in daardie Bylae.

Oorgangsbepalings

100. (1) Die wysiging van wette bedoel in Bylae 3 raak geen 15
oorgangsbepaling in Bylae 4 uitgevaardig nie.

(2) Die oorgangsbepalings in Bylae 4 moet gelees en toegepas 
word as substantiewe bepalings van hierdie Wet.

Uitleg

101. (1) Die bepalings van hierdie Wet bind die Staat behalwe sover 20
dit strafregtelike aanspreeklikheid betref.

(2) Behoudens artikels 26 en 33 mag geen ooreenkoms —

(a) ’n bepaling van hierdie Wet raak nie;

(b) ’n voorwaarde, kennisgewing, bevel, instruksie,
verbod, magtiging, vergunning, toestemming, 25 
vrystelling, sertifikaat of dokument vasgestel, gegee, 
uitgereik, gepromulgeer of toegestaan by of kragtens 
hierdie Wet deur die Minister, Hoofinspekteur, 
inspekteur of enige ander persoon gemagtig kragtens 
hierdie Wet raak nie; of 30
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(c) enige voorwaarde vervat in ’n vrystelling raak nie.

(3) Subartikel (2) is van toepassing op enige ooreenkoms wat 
aangegaan is voor of na die inwerkingtreding van hierdie 
Wet of voor of na die uitreiking van die dokumente bedoel 
in subartikel (2).

(4) Enige kennisgewing, bevel of enige ander dokument te 
goeder trou ingevolge hierdie Wet uitgereik, is geldig 
ooreenkomstig die bedinge daarvan, ongeag ’n gebrek in 
die formaat daarvan of ’n gebrek aan bevoegdheid by 
enige persoon om dit uit te reik of te bekragtig, met die 
voorbehoud dat die nodige bevoegdheid daaropvolgens 
verleen word aan daardie persoon.

Woordomskrywing

102. In hierdie Wet, tensy uit die samehang anders blyk, beteken —

“Arbeidshof” die Arbeidshof ingestel by artikel 151 van die
Wet op Arbeidsverhoudinge;

“beampte” ’n vrou of man wat permanent aangestel is, 
ondanks die feit dat sodanige aanstelling op proef mag wees in 
’n pos beoog in artikel 8(1 )(a) van die Staatsdienswet, 1994 
(Proklamasie No. 103 van 1994), en ook ’n vrou of man beoog 
in artikel 8(1)(&) of 8(3)(c) van daardie Wet;

“bedryf” enige plek, behalwe ’n myn, waar enige persoon —

(a) die oorbrenging en verspreiding na ’n ander 
verbruiker van enige vorm van krag vanaf ’n myn 
deur die eienaar daarvan, na die eindpunt van 
grootmaattoevoer of, waar die toevoer nie by 
grootmaat geskied nie, na die kragtoevoermeter op die 
perseel van so ’n ander verbruiker; of

(b) opleiding by ’n sentrale reddingstasie; of

(c) die maak, herstel, heroopmaak of toemaak van ’n 
onderaardse tonnel; of
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(d )  enige werksaamhede wat nodig is of verband hou met 
enige van die werksaamhede gelys in hierdie 
paragraaf;

“beroepsgesondheidspraktisyn” ’n b e r o e p sm e d ie se  p r a k tis y n  
of ’n persoon wat oor ’n kwalifikasie in b e r o e p s g e s o n d h e id  
beskik wat deur die Suid-Afrikaanse Interim Verpleegstersraad 
erken word;

“beroepsmediese praktisyn” ’n m e d ie se  p r a k tis y n  wat in besit 
is van ’n kwalifikasie in b e r o e p sm e d isy n e , of ’n ekwivalente 
kwalifikasie, erken deur die Interim Nasionale Mediese en 
Tandheelkundige Raad van Suid-Afrika of ’n m e d ie se  p r a k tis y n  
in diens ooreenkomstig artikel 13(4);

“beroepsgesondheid” ook b e r o e p sh ig ie n e  en b ero ep sm ed isyn e ',

“beroepshigiene” die antisipering, erkenning, evaluasie en 
beheer van toestande by ’n m y n , wat ’n siekte of nadelige 
gesondheidseffek op persone het;

“beroepsiekte” enige g e so n d h e  id sk w a a l met inbegrip van ’n 
beroepsiekte beoog in die Wet op Bedryfsiektes in Myne en 
Bedrywe, 1973 (Wet No. 78 van 1973), of in die Wet op 
Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes, 1993 (Wet No.
130 van 1993);

“beroepsmedisyne” die voorkoming, diagnosering en 
behandeling van siekte, besering en nadelige gesondheids- 
elfekte geassosieer met ’n spesifieke soort werk;

“bestuurder” ’n bevoegde persoon aangestel ingevolge artikel 
3(1 )(a)-,

“biologiese toesig” ’n beplande program van periodieke 
versameling en ontleding van liggaamsvloeistof, -weefsel, 
ekskreta of uitgeasemde lug ten einde die blootstelling of 
absorpsie van enige s to f  of o rg a n ism e  op te spoor en te 
kwantifiseer;

“Departement” die Departement van Mineraal- en 
Energiesake;

“eienaar”, met betrekking tot ’n m y n  —
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(a ) die houer van ’n p r o s p e k te e r p tr m k  of 
ontginningsmagtiging uitgereik kragtens die 
M in e r a a lw e f, of

(b ) indien ’n p r o s p e k te e r p e r m it of ontginningsmagtiging 
nie bestaan nie, die laaste persoon wat die m y n  
bewerk of gewerk het of sy opvolger in titel;

“enjin” ’n toestel of kombinasie van toestelle waardeur krag, 
uitgesonderd menslike of dierekrag, aangewend kan word om 
meganiese werk te verrig;

“ernstige besering” ’n besering wat aanmeldbaar is kragtens 
h ie rd ie  W et;

“ernstige siekte” enige siekte wat voortspruit uit 
beroepsblootstelling wat die g e s o n d h e id  van ’n persoon 
affekteer in die mate dat dit die geaffekteerde persoon ongeskik 
maak om daardie persoon se normale of soortgelyke beroep vir 
vier dae of meer te kan hervat;

“geregistreerde vakbond” ’n vakbond geregistreer ingevolge 
die W et o p  A r b e id sv e rh o u d in g e ;

“gesond” vry van siekte of besering wat toegeskryf kan word 
aan beroepsoorsake;

“gesondheid” b e r o e p s g e s o n d h e id  by m y n e \

“gesondheids- en veiligheidstoerusting” ’n artikel of deel van 
’n artikel wat vervaardig, voorsien of geinstalleer is in die 
belang van die v e il ig h e id  of g e s o n d h e id  van enige persoon;

“gesondheids- en veiligheidskomitee” n gesondheids- en 
veiligheidskomitee ingestel ingevolge artikel 34;

“gesondheid- en veiligheidstandaard” enige s ta n d a a rd , 
ongeag of dit die regskrag het of nie, wat, indien dit toegepas 
word vir doeleindes van h ie rd ie  W et, na die mening van die 
M in is te r  die oogmerke van h ie rd ie  W et bevorder;

“gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger” ’n w e r k n e m e r  
verkies en aangestel ingevolge artikel 29;
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“gesondheidsbedreigende gebeurtenis” enige gebeurtenis wat 
die potensiaal inhou of mag inhou om e rn s tig e  s ie k te  of skade 
aan g e s o n d h e id  te veroorsaak;

“gesondheidsgevaar” enige fisiese, chemiese of biologiese 
g e v a a r  vir g e s o n d h e id  met inbegrip van enigiets deur die 
M in is te r  as ’n gesondheidsgevaar verklaar;

“gevaar” ’n bron van of ’n blootstelling aan gevaar;

“hierdie Wet” ook —

(a ) die artikelnommers, maar nie die bladsyhoofde, 
opskrifte of kantnotas nie;

(b ) die Bylaes;

(c ) die r e g u la s ie s ; en

(d ) enige voorwaarde tot ’n permit, lisensie, vergunning, 
instemming, vrystelling, goedkeuring, kennisgewing, 
magtiging, omgewingsbestuurprogram of riglyn 
uitgereik, gegee, verleen of goedgekeur of wat 
ingevolge hierdie Wet geag word uitgereik, gegee, 
verleen of goedgekeur te wees;

“Hoofinspekteur” die b e a m p te  aangestel ingevolge artikel 
48(1) en ook enige b e a m p te  wat waameem in daardie 
hoedanigheid;

“inspekteur” ’n inspekteur aangestel ingevolge artikel 49(1 )(c )  
en ’n M e d ie s e  In sp e k te u r ,

“Kommissie” die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en 
Arbitrasie ingestel ingevolge artikel 112 van die W et op  
A rb e id sv e rh o u d in g e ',

“masjinerie” ’n e n jin , stoomketel of toestel of ’n kombinasie 
daarvan wat by ’n m y n  gelee is en wat gebruik word of bedoel 
is om gebruik te word —

(a ) vir die opwekking, ontwikkeling, ontvangs, opgaring, 
omvorming, transformering, oorbringing of 
verspreiding van enige vorm van krag of energie; of

(b ) om mense, materiaal of m in e r a le  te vervoer;
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“Mediese Inspekteur” ’n Mediese Inspekteur aangestel 
ingevolge artikel 49(1 )(7>);

“mediese praktisyn” ’n mediese praktisyn soos omskryf in die 
Wet op Geneeshere, Tandartse en Aanvullende 
Gesondheidsdiensberoepe, 1974 (Wet No. 56 van 1974);

“mediese waarneming” ’n beplande program van periodieke 
ondersoeke, waarby kliniese ondersoeke, b io lo g ie s e  to e s ig  of 
mediese toetse van w e rk n e m e rs  deur ’n 
b e r o e p s g e s o n d h e id sp ra k tis y n  of deur ’n b e ro e p sm e d ie se  
p r a k tis y n , beoog in artikel 13, ingesluit kan wees;

“mineraal” enige s to f, uitgesonderd water maar met inbegrip 
van sand, klip, rots, gruis en klei, asook grand, uitgesonderd 
bogrond —

(a ) hetsy die .sto/soliede of vloeibare vorm of in die 
vorm van gas is;

(b) wat op natuurlike wyse in of op die aarde, in of onder 
water of in uitskot voorkom; en

(c ) wat deur geologiese prosesse gevorm is of daaraan 
onderhewig was;

“Mineraalwet” die Mineraalwet, 1991 (Wet No. 50 van 1991); 

“Minister” die Minister van Mineraal- en Energiesake;

“myn”, waar dit —

(a )  as ’n selfstandige naamwoord gebruik word —

(i) enige boorgat of uitgrawing in uitskot of in die 
aarde, met inbegrip van die gedeelte van die 
grand onder die see of onder water gemaak met 
die doel om na ’n m in e r a a l te soek of ’n 
m in e r a a l te win, hetsy dit gewerk of bewerk 
word of nie; of
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(ii) enige ander plek waar 'n m in e r a a lafsetting 
ontgin word, met inbegrip van die m y n te rre in  en 
alle geboue, strukture, m a s jin e r ie , mynhope, 
toegangspaaie of voorwerpe wat op of binne 
daardie terrein gelee is en in verband met 
sodanige soek, winning, ontginning of 
verwerking van sodanige m in e ra a l of vir 
g e s o n d h e id s -  en v e il ig h e id sd o e leindes gebruik 
word of bedoel is om gebruik te word. Maar 
indien twee of meer uitgrawings, boorgate of 
plekke tesame gewerk of bewerk word, word 
hulle geag een myn uit te maak tensy die 
H o o fin sp e k te u r  die e ie n a a r  daarvan skriftelik in 
kennis stel dat daardie uitgrawings, boorgate of 
plekke, twee of meer myne uitmaak; of

(iii) 'n b ed ry f; en

(b ) as ’n werkwoord gebruik word, die maak van enige 
uitgrawing of boorgat bedoel in paragraaf (a )(i) of die 
ontginning van ’n /nmeraa/afsetting op ’n ander wyse, 
met die doel om "n m in e r a a l te win, met inbegrip van 
enige p r o s p e k te r in g  wat met die winning van sodanige 
m in e ra a l in verband staan;

“mynterrein” die mynterrein omskryf in artikel l van die 
M in e r a a lw e t;

“organisme” enige biologiese entiteit wat in staat is om siekte 
by persone te veroorsaak;

“prosessering” die herwinning, ekstrahering, konsentrering, 
raffinering, kalsinering, klassifisering, vergruising, maal, sifting, 
was, redusering, smelting of vergassing van enige m in e r a a l en 
het “prosesseer” ’n soortgelyke betekenis;

“prospekteer” doelbewus soek na ’n m in e r a a l op ’n wyse wat 
uitskot op die oppervlak van die aarde, met inbegrip van die 
gedeelte onder die see of onder ander water versteur deur 
middel van uitgrawing of boorwerk maar sluit nie m y n  as ’n 
werkwoord in nie;

“Raad” die Raad op Gesondheid en Veiligheid in Myne 
ingestel by artikel 41(1);
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“redelikerwys uitvoerbaar” uitvoerbaar met inagneming 
van —

(a) die emstigheid en omvang van die betrokke gevaar of 
risiko betrokke;

(b) die stand van kennis wat geredelik beskikbaar is wat 
betrekking het op daardie gevaar of risiko en enige 
middele om dit te verwyder of te versag;

(c) die beskikbaarheid en die toepaslikheid van middele 
om die gevaar of risiko te verwyder of versag; en

(d) die koste en die voordele van die verwydering of 
versagting van die gevaar of risiko;

“regulasie” ’n regulasie uitgevaardig kragtens artikel 98 of van 
krag ingevolge item 4 van Bylae 4;

“rekord” ook inligting bevat in of op ’n rekenaardrukstuk, 
-band of -skyf of enige ander rekenaarbergingsmedium;

“rekord van mediese waarneming” ’n rekord wat gehou word 
ingevolge artikel 13(3);

“risiko” die waarskynlikheid dat ’n beroepsbesering of 
gesondheidsbenadeling van persone sal voorkom;

“standaard” enige vereiste wat voorkom —

(a) in ’n spesifikasie, verpligtende spesifikasie, 
praktykkode of standaard metode soos omskryf in 
artikel 1 van die Wet op Standaarde, 1993 (Wet No.
29 van 1993); of

(b) in enige spesifikasie, kode of enige ander riglyn wat 
standardisering ten doel het en uitgereik is deur ’n 
instelling of organisasie binne of buite die Republiek 
wat, hetsy in die algemeen of met betrekking tot enige 
spesifieke artikel of stof en hetsy intemasionaal of in 
’n bepaalde land of streek die bevordering van 
standardisasie beoog;

“stof” ook enige vaste of vloeibare stof, damp, gas of aerosol, 
alleen of in enige kombinasie;

“veiligheid” veiligheid by myne\
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“verteenwoordigende vakbond” ’n geregistreerde vakbond, of 
twee of meer geregistreerde vakbonde wat gesamentlik optree, 
wat die meerderheid van werknemers by ’n myn as lede het;

“voorgeskryf” voorgeskryf by regulasie;

“werkgewer” enige persoon wat werknemers in diens neem;

“werknemer” enige persoon wat in diens of werksaam is by ’n 
myn;

“werksplek” enige plek by ’n myn waar werknemers reis of 
werk;

“Wet op Arbeidsverhoudinge” die Wet op
Arbeidsverhoudinge, 1995 (Wet No. 66 van 1995).

Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993, nie van 
toepassing

103. Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993 (Wet No.
85 van 1993), is nie van toepassing op enige aangeleentheid 
waarop hierdie Wet van toepassing is nie.

Siviele aanspreeklikheid van Staat

104. Die Staat loop geen siviele aanspreeklikheid op nie slegs omdat 
’n beampte ’n handeling uitgevoer het of versuim het om ’n 
handeling uit te voer wat die beampte kragtens of ingevolge 
hierdie Wet mag uitvoer of verplig is om uit te voer, en die 
beampte sonder nalatigheid en te goeder trou opgetree het in 
die uitvoering van die taak of versuim om die taak uit te voer.

Wet bind Staat

105. Die bepalings van hierdie Wet bind die Staat behalwe in sover 
enige strafregtelike aanspreeklikheid betrokke is.

Kort titel en inwerkingtreding

106. (1) Hierdie Wet word die Wet op Gesondheid en Veiligheid in
Myne, 1996, genoem.

(2) Hierdie Wet tree in werking op 'n datum wat die President 
by proklamasie in die Staatskoerant bepaal.
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BYLAE 1

RIGLYNE VIR DIE BEPALING VAN DIE GETAL VOLTYDSE 
GESONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVERTEENWOORDIGERS

1. Inleiding

(1) Hierdie Bylae be vat riglyne om die getal voltydse 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers vas te stel.

(2) Hierdie Wet plaas die hoogste waarde op ooreenkoms. Die 
partye bedoel in artikel 26 moet na hierdie Bylae verwys 
en die riglyne gebruik op ’n wyse wat vir die bepaalde 
myn die beste pas.

(3) Indien ’n ooreenkoms nie bereik word nie, moet die 
Kommissaris wat deur die Kommissie aangestel word na 
hierdie Bylae verwys, die riglyne gebruik op ’n wyse wat 
die bepaalde myn die beste pas.

2. Minimum drempel

(1) Daar behoort ’n voltydse gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordiger by elke myn te wees waar 'n 
voltydse gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger 
nodig sal wees as in ag geneem word —

(a) die volume, grootte en fisiese ligging van die myn;

(h) die gesondheids- en veiligheidsrekord van die myn;

(c) die getal aangewese werksplekke; en

(d) die oogmerke van hierdie Wet.

(2) Die riglyne vir die grootte van die myn wat ’n voltydse 
gesondheids- en veiligheidverteenwoordiger behoort te he, 
is ’n myn met 500 werknemers.

3. Die getal voltydse gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers

(1) Die formule vir die berekening van die getal voltydse 
gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers moet in ag 
neem —
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(b) die gesondheids- en veiligheidsrekord van die myrr,

(c) die getal aangewese werksplekke\

(d) die getal gesondheids- en 
veiligheidsverteenwoordigers;

(e) die getal skagte en werknemers by die skag; en

(f) die oogmerke van hierdie Wet.
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BYLAE 2

NOMINASIE EN AANSTELLING VAN LEDE IN DRIELEDIGE
INSTELLINGS

Die Minister moet die regulasies bedoel in artikels 42(2) en 45(2) op 
’n wyse uitvaardig wat verseker dat —

(a) lede aangestel om werknemers te verteenwoordig of —

(i) almal by ooreenkoms tussen geregistreerde vakbonde 
wat ten minste 75% van werknemers verteenwoordig 
wat aan sodanige vakbonde in die mynbedryf behoort, 
genomineer word; of

(ii) by ontstentenis van ’n ooreenkoms kragtens 
subparagraaf (i) —

(aa) ten minste die helfte van die persone deur ’n 
geregistreerde vakbond of vakbonde wat die 
meerderheid werknemers verteenwoordig wat 
aan sodanige vakbonde in die mynbedryf 
behoort, benoem word; en

(bb) die res persone is wat genomineer word deur 
geregistreerde vakbonde en ooreenkomstig die 
belang van die betrokke vakbonde aangestel 
word; en

(b) lede aangestel om eienaars te verteenwoordig of —

(i) almal by ooreenkoms tussen vt^r^gewenorganisasies 
waarvan die lede ten minste 75% van die werknemers 
in die mynbedryf in diens het, genomineer word; of

(ii) by ontstentenis van 'n ooreenkoms kragtens 
subparagraaf (i) —

(aa) ten minste die helfte van die persone deur ’n 
werkgewersorgmisasie of -organisasies wat die
m e e r d e r h e i d  werknemers in  d i e  m y n b e d r y f  in

diens het, genomineer word; en

(bb) die res persone is wat deur werkgewers-
organisasies genomineer word en ooreenkomstig 
die belang van die betrokke organisasies 
aangestel word.
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ALGEMENE VERDUIDELIKENDE NOTA:
[ j Woorde in vet druk tussen vierkantige hake dui

skrappings uit bestaande verordenings aan.

____________  Woorde met 'n volstreep daaronder, dui
invoegings in bestaande verordenings aan.

BYLAE 3

WYSIGING VAN WETTE 

A: MINERAALWET, 1991

Wysiging van artikel 1 van die Wet 50 van 1991, soos 
gewysig deur artikel 1 van Wet 103 van 1993

1. Artikel 1 van die Mineraalwet, 1991 (in hierdie Bylae die 
Hoofwet genoem), word hierby gewysig —

(a) deur die omskrywings van “bedryf” , “bestuurder” , 
“gediplomeer” , “enjin” , “ernstige liggaamlike 
letsel” , “masjinerie” , “mynveiligheidskomitee” ,
‘‘ondersoekbeampte” , ‘‘Streekdirekteur’’, 
“Streekmyningenieur” en “vredesbeampte” te skrap;

(b) deur die volgende omskry wing voor die omskrywing 
van “houer” in te voeg;

“ ‘Hoofinspekteur die Hoofinspekteur aangestel 
kragtens artikel 48 van die Wet op Gesondheid en 
Veiligheid in Myne, 1996;” ; en

(c) deur die volgende omskry wings voor die omskrywing 
van “Direkteur-generaal” in te voeg:
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Wysiging van artikel 2 van Wet 50 van 1991, soos vervang 
deur artikel 2 van Wet 103 van 1993

2. Artikel 2 van die Hoofwet word hier gewysig deur subartikel 
(2) te skrap.

Wysiging van artikel 8 van Wet 50 van 1991

3. Artikel 8 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel
(1) deur die volgende subartikel te vervang:

“(1) Geen houer van ’n prospekteerpermit mag enige 
mineraal wat [hy] die houer in of op grond of in 
uitskot vind in die loop van prospekteerwerksaam- 
hede, van sodanige grond of die grond waarop 
sodanige uitskot gelee is, verwyder of oor sodanige 
mineraal beskik nie, uitgesonderd monsters van so ’n 
mineraal wat vir toetse daarop of identifikasie of 
ontleding daarvan verwyder word, behalwe met die 
skriftelike toestemming van die houer van die reg op 
sodanige mineraal ten opsigte van sodanige grond of 
uitskot, en met skriftelike vergunning deur die 
betrokke [streekdirekteur] Direkteur: 
Mineraalontwikkeling verleen, onderworpe aan die 
voorwaardes ten opsigte van [veiligheid en 
gesondheid] optimale benutting of rehabilitasie wat 
[deur hom bepaal mag word en] daarin vermeld 
word.” .

Wysiging van artikel 9 van Wet 50 van 1991

4. Artikel 9 van die Hoofwet word hierby gewysig —

(a) deur paragraaf (a) van subartikel (3) deur die volgende 
paragraaf te vervang:

“(a) met die wyse en skaal waarvolgens die aansoeker 
voomemens is om kragtens so ’n 
ontginningsmagtiging die betrokke mineraal optimaal 
[en veilig] te ontgin;”

(b) deur paragraaf (c) van subartikel (3) deur die volgende 
paragraaf te vervang:
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optimaal [en veilig] te ontgin en om sodanige 
oppervlakversteurings te rehabiliteer; en” ;

(c) deur paragraaf (c) van subartikel (5) deur die volgende 
paragraaf te vervang:

“(c) besonderhede omtrent die wyse en skaal waarvolgens 
die aansoeker voomemens is om kragtens sodanige 
ontginningsmagtiging sodanige mineraal optimaal [en 
veilig] te ontgin en om oppervlakversteurings te 
rehabiliteer wat deur [sy] die voorgenoemde 
mynwerksaamhede veroorsaak mag word;” ;

(d) deur die woord “en” aan die einde van paragraaf (d) van 
subartikel (5) te skrap en deur paragraaf (e) van daardie 
subartikel deur die volgende paragraaf te vervang:

“(e) besonderhede omtrent die aansoeker se vermoe om die 
nodige voorsiening te maak om sodanige mineraal 
optimaal [en veilig] te ontgin en om sodanige 
oppervlakversteurings te rehabiliteer; en” ;

(e) deur die volgende paragraaf by subartikel (5) te voeg:

“(f) besonderhede oor die aansoeker se vermoe om op ’n 
gesonde en veilige wyse te myn,” ; en

(f) deur die volgende subartikels by te voeg:

“(7) Die Direkteur: Mineraalontwikkeling moet met die 
Hoofinspekteur oorleg pleeg oor die uitreiking van 
’n ontginningsmagtiging, en geen 
ontginningsmagtiging mag uitgereik word nie tensy 
die Hoofinspekteur tevrede is dat die aansoeker oor 
die vermoe beskik en die nodige voorsiening kan 
maak om op ’n gesonde en veilige wyse te myn.

(8) Subartikel (7) is mutatis mutandis van toepassing met 
betrekking tot die uitreiking van ’n 
prospekteermagtiging ingevolge artikel 6 en ’n 
toestemming ingevolge artikel 8.” .

Wysiging van artikel 12 van Wet 50 van 1991

5. Artikel 12 van die Hoofwet word hierby gewysig deur die 
volgende subartikel by te voeg, terwyl die bestaande artikel 
subartikel (1) word:
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“(2) Voordat ’n sertifikaat bedoel in subartikel (1)_____
uitgereik word, moet die Direkteur: 
Mineraalontwikkeling die Hoofinspekteur in 
daardie verband oorleg pleeg, en geen sodanige 
sertifikaat word uitgereik as die Hoofinspekteur 
van mening is dat die voorwaardes van die Wet op 
Gesondheid en Veiligheid in Myne, 1996, nie deur 
die houer genoem in subartikel (1) nagekom is 
nie.” .

Vervanging van artikel 15 van Wet 50 van 1991

6 . Artikel 15 van die Hoofwet word hierby deur die volgende 
artikel vervang:

“Beperking op uitreiking van meer as een prospekteer- 
permit of ontginningsmagtiging ten opsigte van 
dieselfde mineraal en grond

15. Geen prospekteerpermit of ontginningsmagtiging 
word ten opsigte van ’n mineraal ten opsigte van 
grond of uitskot, na gelang van die geval, 
uitgereik nie indien ’n prospekteerpermit of 
ontginningsmagtiging reeds ten opsigte van 
sodanige mineraal en grond of uitskot, na gelang 
van die geval, uitgereik is, tensy die 
[streekdirekteur] Direkteur: Mineraalontwikkeling 
oortuig is dat sodanige eersgenoemde uitreiking 
nie die oogmerk van hierdie Wet met betrekking 
tot optimale ontginning van minerale [veiligheid, 
gesondheid] of rehabilitasie nadelig sal beinvloed 
nie.” .

Wysiging van artikel 25 van Wet 50 van 1991

7. Artikel 25 van die Hoofwet word hierby gewysig deur 
subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:

“(2) Die bestuurder van ’n myn [of bedryf] kan ’n 
persoon werksaam by sodanige myn [of bedryf] 
deursoek o f laat deursoek vir ’n m ineraal ten 
opsigte waarvan die besit kragtens subartikel (1) 
verbied is.” .
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Herroeping van artikels 26 tot 37 van Wet 50 van 1991

8. Artikels 26 tot 37 van die Hoofwet word hierby herroep. 

Wysiging van artikel 39 van Wet 50 van 1991

9. Artikel 39 van die Hoofwet word hierby gewysig deur in 
subartikel (3) die woorde wat na subartikel (c) volg deur die 
volgende woorde te vervang:

“moet hy of sy met die Hoofinspekteur en elke 
departement wat belas is met die administrasie van ’n wet 
wat betrekknig het op ’n aangeleentheid wat die omgewing 
raak, daaromtrent oorleg pleeg.” .

Wysiging van artikel 41 van Wet 50 van 1991

10. Artikel 41 van die Hoofwet word hierby gewysig deur 
subartikel (1) deur die volgende subartikel te vervang:

“(1) Die [streekdirekteur] Direkteur:
Mineraalontwikkeling kan voorskrifte uitreik en 
voorwaardes bepaal met betrekking tot die gebruik 
van die oppervlak van grond wat die onderwerp 
van ’n prospekteerpermit of ontginningsmagtiging 
uitmaak [of waarop ’n bedryf gelee is] ten einde 
enige skade aan of die versteuring van die 
oppervlak, plantegroei, omgewing of waterbronne 
tot die minimum wat nodig is vir prospekteer- of 
mynwerksaamhede of verwerking van ’n mineraal, 
te beperk: Met dien verstande dat sodanige 
voorskrifte en voorwaardes nie so uitgele word dat 
dit die houer van so ’n prospekteerpermit of 
ontginningsmagtiging [of die eienaar van so ’n 
bedryf, na gelang van die geval] in n beter 
posisie plaas vis-a-vis die eienaar van sodanige 
grond met betrekking tot die gebruik van die 
oppervlak daarvan nie.” .

Wysiging van artikel 51 van Wet 50 van 1991, soos 
gewysig deur artikel 20 van Wet 103 van 1993

11. Artikel 51 van die Hoofwet word hier gewysig —

(a) deur paragraaf (b) van subartikel (2) deur die volgende 
paragraaf te vervang:
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“(b) enige persoon te ondervra en ’n verklaring van 
[hom] sodanige persoon te neem, in welke geval 
artikel [29(4)] 53C(4) mutatis mutandis van 
toepassing is;” ; en

(b) deur paragraaf (d) van subartikel (2) te skrap.

Invoeging van artikels 53A, 53B en 53C in Wet 50 van 1991

12. Die volgende artikels word hierby na artikel 53 ingevoeg:

“Bevele, opdragte en opskortings

53A.(1) Indien ’n beampte deur die Direkteur-generaal______
gemagtig van mening is dat ’n oortreding of 
vermoedelike oortreding van of ’n versuim om te 
voldoen aan ’n bepaling van hierdie Wet of enige 
voorwaarde waaraan ’n magtiging, vrystelling, 
omgewingsbestuursprogram of toestemming, verleen 
of goedgekeur ingevolge hierdie Wet, onderworpe is, 
by ’n myn of ’n plek wat vermoed word ’n myn te 
wees, voorkom, kan sodanige beampte —

(a) die eienaar, bestuurder, of ’n beampte, 
werknemer of agent van so ’n myn of plek 
beveel om onmiddellik regstellende stappe te 
doen; of

(b) beveel dat die werksaamhede by so ’n myn of 
plek of deel daarvan opgeskort word,

en die opdragte in verband daarmee gee wat hy of sy 
wenslik ag.

(2) ’n Bevel bedoel in subartikel (1 )(b) moet deur die 
Direkteur: Mineraalontwikkeling bekragtig of tersyde 
gestel word wat die bestuurder van die betrokke myn 
of plek so gou doenlik skriftelik van sy of haar 
beslissing in kennis moet stel.

(3) 'n Bevel kragtens subartikel (1 )(b) gegee, tree in 
werking op ’n tydstip deur die betrokke beampte 
bepaal en bly van krag totdat dit deur die Direkteur: 
Mineraalontwikkeling tersyde gestel is of totdat daar 
aan die opdragte van die beampte voldoen is.
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Ondersoeke

53B.(1) Indien ’n oortreding of vermoedelike oortreding van 
of 'n versuim of vermoedelike versuim om te voldoen 
aan ’n bepaling van hierdie Wet plaasvind by ’n myn 
of plek wat vermoed word ’n myn te wees, kan ’n 
ondersoek na so ’n aangeleentheid ingestel word deur 
’n beampte deur die Direkteur-generaal aangewys.

(2) Die Direkteur-generaal kan, of voor die aanvang of op 
enige stadium van ’n ondersoek gehou ingevolge 
subartikel (1) of (4), een of meer ander beamptes 
aanwys om bystand te verleen by die hou van die 
ondersoek en kan ’n beampte aanwys om voor te sit 
by so ’n ondersoek.

(3) ’n Ondersoekbeampte wat ingevolge hierdie artikel ’n 
ondersoek na ’n aangeleentheid instel, moet, indien 
nodig met die hulp van ’n tolk, die getuienis wat 
aldaar afgele word, afneem of op meganiese wyse 
opneem en ’n geskrewe afskrif daarvan tesame met ’n 
verslag daaroor aan die Direkteur: Mineraal- 
ontwikkeling voorle wat dit aan die Direkteur-generaal 
stuur, tensy laasgenoemde anders gelas.

(4) By oorweging van die getuienis en verslag in 
subartikel (3) bedoel, kan die Direkteur-generaal 
vereis dat die betrokke aangeleentheid verder 
ondersoek word.

Aanwesigheid en ondervraging van getuies by ondersoek

53C. (1) ’n Ondersoekbeampte wat ’n ondersoek ingevolge
artikel 53(B)(1) of (4) na ’n aangeleentheid instel of 
wat by so ’n ondersoek staan voor te sit of voorsit, 
kan vir die doeleindes van so ’n ondersoek —

(a) enige persoon gelas of dagvaar om op ’n tyd en 
plek wat deur horn of haar bepaal word, voor 
horn of haar te verskyn; of

(b) iemand wat by die plek waar so ’n ondersoek 
gehou word, aanwesig is, beveel om —
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(i) aldaar getuienis af te le;

(ii) ’n dokument of saak wat hy of sy nodig 
ag vir die behoorlike afhandeling van 
sodanige ondersoek, voor te le; of

(iii) enige ander handeling met betrekking tot 
hierdie Wet wat hy of sy gelas te verrig.

(2) (a) Indien iemand rede het om te vermoed dat hy
of sy vir enige aangeleentheid wat ingevolge 
artikel 53B(1) of (4) ondersoek moet of kan 
word, aanspreeklik gehou kan word, het hy of 
sy die reg, maar is, behoudens subartikel (1), 
nie verplig nie, om by so ’n ondersoek 
teenwoordig te wees en deur ’n ander persoon 
bygestaan of verteenwoordig te word.

(b) Indien by ’n ondersoek ingevolge artikel 53B(1) 
of (4) ingestel, getuienis afgele is of word 
waaruit iemand redelikerwys kan aflei dat hy of 
sy van ’n oortreding van ’n bepaling van 
hierdie Wet of ’n versuim om daaraan te 
voldoen, aangekla kan word of op enige wyse 
verantwoordelik gehou kan word vir die 
aangeleentheid wat die onderwerp van so ’n 
ondersoek uitmaak, het hy of sy die reg, maar 
is nie verplig nie, om getuienis af te le en, 
hetsy persoonlik of deur ’n verteenwoordiger —

(i) aangehoor te word;

(ii) 'n getuie te roep of die ondersoekbeampte 
te versoek om namens horn of haar ’n 
getuie te gelas of te dagvaar, hetsy om 
getuienis aldaar af te le of om ’n 
dokument of saak voor te le;

(iii) iemand wat getuienis by so ’n ondersoek
• afle, onder kruisverhoor te neem ; en

(iv) insae te verkry in enige dokument wat as 
bewys voorgele is.

(3) Enigiemand wat ’n ondersoekbeampte oortuig dat hy 
of sy ’n wesenlike belang het by ’n ondersoek 
ingevolge artikel 53B(1) of (4) ingestel, kan, hetsy 
persoonlik of deur ’n verteenwoordiger, die vrae wat
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die ondersoekbeampte as relevant by sodanige 
ondersoek beskou, stel aan ’n getuie wat aldaar 
getuienis afle.

(4) (a) ’n Ondersoekbeampte kan by ’n ondersoek
ingevolge artikel 53B(1) of (4) ingestel, ’n eed 
wat gewoonlik aan ’n getuie in ’n geregshof 
opgele word, aan ’n getuie ople voordat 
getuienis afgele word of, indien beswaar teen 
die afiegging van so ’n eed gemaak word, kan 
hy of sy ’n bevestiging doen, en so ’n 
bevestiging het dieselfde regskrag en -gevolge as 
so ’n eed.

(b) Niemand wat by ’n ondersoek ingevolge artikel 
53B(1) of (4) ingestel, as 'n getuie opgeroep 
word, mag, wanneer hy daartoe versoek word, 
weier of versuim om ’n eed af te le of, indien hy 
of sy daarteen beswaar het, ’n bevestiging te 
doen nie.

(c) Niemand aan wie 'n eed bedoel in paragraaf (a) 
opgele is of wat ’n aldus bedoelde bevestiging 
gedoen het, mag getuienis afle wetende dat dit 
vals is of ’n verklaring onder eed of bevestiging 
maak wat teenstrydig is met ’n verklaring wat 
daardie persoon by ’n vorige geleentheid onder 
eed of bevestiging gemaak het nie.

(5) ’n Getuie by ’n ondersoek ingevolge artikel 53B(1) of
(4) ingestel, het dieselfde voorregte met betrekking 
tot die beantwoording van vrae of die voorlegging 
van dokumente of sake as wat sodanige getuie onder 
dieselfde omstandighede sou gehad het indien die 
getuie as sodanig voor ’n geregshof gedagvaar was.

(6) (a) ’n Ondersoek of enige deel daarvan ingevolge
artikel 53B(1) of (4) ingestel, vind, vir sover dit 
na die oordeel van die ondersoekbeampte 
prakties moontlik of wenslik is, in die openbaar 
plaas.

*

(b) Die ondersoekbeampte kan besluit of ’n getuie 
wat by ’n ondersoek bedoel in paragraaf (a) 
getuienis moet afle of afgele het, teenwoordig 
moet wees terwyl ander getuies hul getuienis 
aldaar afle.
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Dwarsboming van ondersoek of ondersoekbeampte of 
versuim om hulp te verleen

53D. Niemand mag, met betrekking tot ’n ondersoek
ingevolge artikel 53B(1) of (4) ingestel —

(a) sonder redelike regverdiging in gebreke bly om ’n 
lasgewing, dagvaarding of bevel uitgereik of gegee 
kragtens artikel 53C(1) of uit hoofde van ’n versoek 
kragtens artikel 53C(2)( b)(\i) na te kom nie;

(b) weier of versuim om na sy of haar beste wete op ’n 
vraag te antwoord wat geldig deur of met 
instemming van die ondersoekbeampte aan horn of 
haar gestel word nie: Met dien verstande dat 
niemand verplig word om ’n vraag te beantwoord 
waardeur daardie persoon homself of haarself kan 
inkrimineer nie;

(c) ’n persoon wat kragtens artikel 53C(1) of uit 
hoofde van ’n versoek kragtens artikel 53C(2)(£>Xii) 
gelas, gedagvaar of beveel is, op enige wyse 
hoegenaamd adviseer, aanmoedig, aanhits, beveel of 
oorhaal om nie sodanige lasgewing, dagvaarding of 
bevel na te kom nie of hom of haar op enige wyse 
verhinder om dit te doen nie;

(d) weier of versuim om, wanneer die 
ondersoekbeampte dit vereis, hom of haar van die 
middele te voorsien of aan hom of haar die hulp te 
verleen wat nodig is om sodanige ondersoek in te 
stel nie;

(e) weier of versuim om, wanneer die 
ondersoekbeampte dit vereis, ’n ondersoek by te 
woon nie; of

(f) ’n ondersoekbeampte opsetlik beledig of die 
verrigtinge aldaar opsetlik onderbreek nie.” .

Wysiging van artikel 54 van Wet 50 van 1991

13. Artikel 54 van die Hoofwet word hierby gewysig deur 
subartikel (1) deur die volgende subartikel te vervang:

“(1) Die houer van of ’n aansoek om ’n
prospekteerpermit of ontginningsmagtiging [of die 
eienaar van ’n bedryf] moet minstens 14 dae 
voordat hy of sy met enige werksaamhede kragtens 
so ’n permit of magtiging [of by ’n bedryf] ’n 
aanvang maak, of van voomeme is om sodanige
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werksaamhede tydelik of blywend te staak, 
skriftelik kennis van sodanige voorgenome aanvang 
of staking aan die betrokke [streekdirekteur] 
Direkteur: Mineraalontwikkeling en die 
Hoofinspekteur gee, en besonderhede in verband 
met die ligging, aard en omvang van sodanige 
werksaamhede verstrek.” .

Wysiging van artikel 60 van Wet 50 van 1991

14. Artikel 60 van die Hoofwet word hierby gewysig —

(a) deur subartikel (1) deur die volgende subartikel te vervang: 

“(1) Iemand wat —

(a) ’n bepaling van —

(i) artikel 5(2), 8(1), [31(1), (3) of (4), 
37(a)] 38(1), 39(1), 40, 41(2), 42(5), 52 
of 54;

(ii) artikel 7(1), [31(5), 33(1) of 34(1)];

(iii) artikel 19(1) of (2), [29(4)(b), 30(b),
(c) ,  (d ) ,  (e) of (f)] 38(2)(a), 53C(4)(b), 
53D(bl (cl (d), (e) of (f) [58] of 59;

(iv) [artikel 35(1) of 36]

(v) [artikel 32(1) of (2) of 34(3)]

(vi) [artikel 37(6)]

(vii) [artikel 29(4)(c)] 53C(4)(c); of

(viii) [artikel 30(a)] 53D(a); of 

(b) ’n bepaling van —

(i) 'n lasgewing, kennisgewing, opskorting, 
bevel, opdrag of voorwaarde uitgereik, 
gegee of bepaal kragtens artikel 22( 1), 
23(1), [27(1) of (5), 33(2), 34(2) of]
38(2)(6) of 53A(1);
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(ii) ’n versoek bedoel in artikel 51(3); of

(iii) ’n kennisgewing kragtens artikel 25(1) 
uitgereik,

oortree of versuim om daaraan te voldoen, is 
aan ’n misdryf skuldig.” ; en

(b) deur subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:

“(2) Iemand wat ’n bepaling van hierdie Wet, ’n regulasie of 
enige voorwaarde, kennisgewing, bevel, opdrag, verbod, 
magtiging, vergunning, toestemming, vrystelling, sertifikaat 
of dokument by of kragtens hierdie Wet bepaal, gegee, 
uitgereik, uitgevaardig of verleen deur die 
Direkteur-generaal, [die Staatsmyningenieur, ’n 
streekdirekteur, ’n streekmyningenieur] ’n Direkteur: 
Mineraalontwikkeling of enige ander beampte in die diens 
van die Departement wat ex officio of deur die 
Direkteur-generaal behoorlik daartoe gemagtig is, oortree 
of versuim om daaraan te voldoen, is, indien so ’n 
oortreding of versuim nie elders tot ’n misdryf verklaar 
word nie, aan ’n misdryf skuldig.” .

Wysiging van artikel 61 van Wet 50 van 1991, soos 
gewysig deur artikel 22 van Wet 103 van 1993

15. Artikel 61 van die Hoofwet word hierby gewysig deur 
paragrawe (d), (e) en (f) van subartikel (1) te skrap.

Wysiging van artikel 63 van Wet 50 van 1991, soos 
gewysig deur artikel 24 van Wet 103 van 1993

16. Artikel 63 van die Hoofwet word hierby gewysig —

(a) deur paragrawe (a), (b), (h){iv) en (v), (i), (j), (k), (l),
(n), (u), (v), (w) en (x) van subartikel (1) te skrap;

(b) deur paragraaf (m) van subartikel (1) deur die volgende 
paragraaf te vervang:

“(m) die wyse waarop die teenwoordigheid van getuies 
by ondersoek ingevolge artikel [28(1), (2) of (5)] 
53B(1) of (4) ingestel, verkry moet word en 
prosedures wat by sodanige ondersoeke gevolg 
moet word;” ;
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(c) deur subartikel (2) deur die volgende subartikel te 
vervang:

“(2) Geen regulasie wat be trekking het op 
Staatsinkomste of uitgawe [of op ’n 
gesondheidsaangeleentheid] word deur die 
Minister uitgevaardig behalwe [onderskeidelik] 
met die instemming van die Minister van 
Finansies [of die Minister van Staatsbesteding of 
na oorlegpleging met die Minister vir Nasionale 
Gesondheid en Welsyn].”; en

(d) deur subartikel (3) te skrap.

Vervanging van uitdrukking in Wet 50 van 1991

17. Die Hoofwet word hierby gewysig deur die woord 
“streekdirekteur” waar dit ook al in die Wet voorkom deur die 
uitdrukking “Direkteur: Mineraalontwikkeling” te vervang.

Vervanging van lang titel van Wet 50 van 1991

18. Die lang titel van die Hoofwet word hierby deur die volgende 
lang titel vervang:

“Om die prospektering na en die optimale ontginning, 
verwerking en benutting van minerale te reel; [voorsiening te 
maak vir die veiligheid en gesondheid van persone betrokke 
by myne en bedrywe] die ordelike benutting en die 
rehabilitasie van die oppervlak van grond tydens en na 
prospekteer- en mynwerksaamhede te reel; en voorsiening te 
maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.” .
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Bylae 3 — Wysiging van Wette

Wet No. 29, 1996

B: VERWYSING NA STAATSMYNINGENIEUR IN SEKERE 
WETTE

Vervanging van Staatsmyningenieur

Die volgende Wette word hierby gewysig deur die woord 
“Staatsmyningenieur”, waar dit ook al voorkom, deur die 
uitdrukking “Hoofinspekteur soos beoog in die Wet op Gesondheid 
en Veiligheid in Myne, 1996,” te vervang:

Wet op Adverteer langs en Toebou van Paaie, 1940 (Wet No. 21 van 
1940)
Private Wet op die Randwaterraadstatute, 1950 (Wet No. 17 van 
1950)
Wet op Myne en Bedrywe, 1956 (Wet No. 27 van 1956)
Wet op Nasionale Paaie, 1971 (Wet No. 54 van 1971)
Wet op Bedryfsiektes in Myne en Bedrywe, 1973 (Wet No. 78 van 
1973)
Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet No. 
103 van 1977).
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Bylae 4 — Oorgangsbepalings

BYLAE 4

OORGANGSBEPALINGS

1. 'n Gesondheid- en veiligheidstandaard wat onmiddellik voor 
die inwerkingtreding van hierdie Wet ingelyf was kragtens die 
bepalings van die Mineraalwet, of die regulasies uitgevaardig 
kragtens daardie Wet, word geag ’n gesondheid- en 
veiligheidstandaard ingelyf onder hierdie item te wees.

2. ’n Sertifikaat van geskiktheid uitgereik kragtens die bepalings 
van die Wet op Bedryfsiektes in Myne en Bedrywe, 1973 (Wet 
No. 78 van 1973), wat geldig was onmiddellik voor die 
inwerkingtreding van hierdie Wet, word geag voldoende bewys 
te wees dat die werknemer geskik is om die werk te verrig 
totdat die sertifikaat gekanselleer word of verval.

3. 'n Verklaring met betrekking tot enige werk wat ingevolge die 
Wet op Bedryfsiektes in Myne en Bedrywe, 1973 (Wet No. 78 
van 1973), verklaar is tot risikowevk by beheerde myne, word 
geag ’n verklaring gemaak te wees ingevolge artikel 76(1) van 
hierdie Wet, en bly van krag totdat die verklaring ingevolge 
hierdie Wet teruggetrek of vervang word.

4. Enige regulasie uitgevaardig of wat geag word uitgevaardig te 
wees kragtens die Mineraalwet wat verband hou met 
gesondheids- en veiligheidsamgeleenthede wat kragtens hierdie 
Wet gereel kan word, bly van krag totdat dit kragtens hierdie 
Wet gewysig of herroep word.

5. In die mate wat dit vrystelling van die werking van ’n bepaling 
soortgelyk aan ’n bepaling van hierdie Wet toestaan, word ’n 
vrystelling geag toegestaan te gewees het ingevolge artikel 79 
indien —

(a) dit toegestaan was kragtens die bepalings van die 
Mineraalwet', en

(b) dit steeds van krag is wanneer hierdie Wet in werking 
tree.

6. Artikel 85 is nie van toepassing nie op ’n werknemer wat by ’n 
myn werksaam is onmiddellik voor die inwerkingtreding van 
daardie artikel.
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