
Mynbou-bemagtiging skiet ver te kort 
So word bemagtiging gemeet 

Sake-siening 
Dewald van Rensbury 
Van die land se grootste mynbou-
maatskappye is nie werklik op 
hul nuwe-orde-mynregte geregtig 
nie weens 'n tekort aan bemagti-
ging, word beweer. 

*n Verslag deur KIO Advisory 
Sei*vices, wat bemagtiging in die 
mynbedryf probeer peil, hel on-
der meer bevind dat slegs 6,2% 
van die goudbedryf in swart han-
de is. 

Dit skiet ver tekort van die 15% 
wat ingevolge die mynbouhand-
ves van 2009 vereis word; om nie 
eens van die teiken van 26% teen 
2014 te praat nie. 

Die navorsing is gelas deur die 
South African Mining Develop
ment Association (Sanida), 'n or-
ganisasie wat grootliks die myn-
bousektor se ontluikende swart 
junior sektor verteenwoordig en 
onlangs 'n beroep op die regering 
gedoen het om belange in myn-
groepe te bekom. 

'n Geringe 5,27% van Suid-Afri-
ka se genoteerde mynbousektor is 
in die hande van swart beleggers, 
lui die verslag. 

Die verteenwoordig sowat 
R98miljard van die top-25-myn-
bouaandele se markwaarde van 
Rl 800 miljard. 

Dit is egter allermins 'n aanwy-
ser van bemagtiging aangesien 
baie van die sektor se bemagti-
gingstransaksies deur die ontkno-
ping van bates en die verkryging 
van belange in filiate van die ge-
noteerderde moedermaatskappye 
geskied het. Dit is onder meer om-
dat baie myngroepe internasiona-
le bates het wat nie aan bemagti-
gingswette onderhewig is nie. 

KIO is waarskynlik die eerste 
poging om die werklike effektie-
we swart belang in die land se my-
ne te bereken (sien kassie). Dit is 
op di6 vlak dat slegs 6,2% van die 
goudsektor in swart besit is. 

Die platinumsektor, die land se 
belangrikste mineralesektor, het 

KIO gebruik die strengste maatstaf 
wat onder meer behels dat wit 
minderheidsaandeelhouers in so-
genaamde swart konsortiums bui-
te rekening gelaat word. 

Dit word die *deurvloei"-begin-
sel genoem, waarvolgens 'n groep 
wat 66% deur swartes besit word, 
se belang van 15% in 'n myn by-
voorbeeld eerder as 'n 10%- swart 
belang beskou word. 

Die mynbouhandves, waarin die 
teiken van 15% in 2009 en 26% in 
2014 vervat word, erken daaren-
teen die belang van 15% wat in bo-
genoemde voorbeeld gehou word 
as 'n volwaardige 15%-belang vir 
die doeleindes van die toeken van 
mynregte. 

houding van slegs 13,3%, se KIO. 
Die land se ander belangrike 

mynsektore haal egter volgens 
die verslag wel die 15%-drempel. 

Steenkoolmyne, breedweg die 
mees getransformeerde in die 
land, word 22,8% deur swart be
leggers besit. Net Exxaro en Opti
mum Coal Holdings is verant-
woordelik vir 78% van di6 belang, 
se KIO. Die verslag skryf die 
steenkoolsektor se betreklik 
goeie prestasie toe aan die staat se 
groot rol in die sektor deur Eskom 
en sy voorkeur-verkrygingsreeis. 

Die land se vier ysterertsmyne 
word 19,8% deur swart mense be
sit terwyl mangaanmyne 24,4% 
bemagtig is. 

KIO se verslag kom aan die 
vooraand van die beloofde vol-
tooiing van die regering se eie 
hersiening van bemagtiging in 
die mynbousektor. Di& hersie
ning is teen einde Junie belowe en 
mik daarna om maatskappye se 
bemagtigingsinisiatiewe teen die 
2009-doelwit te meet. 

Twee vraagstukke is veral on
der die loep: Die skuldlaste van 
bemagtigingsbelange maak vol
gens KIO selfs sy skattings van 
swart mynbesit oordrewe aange
sien dit onmoontlik is om die be
lange vir skuld aan te pas. 

Dit sluit aan by die departe-
ment van mynwese se omstrede 
kode vir beste praktyk in die mi-
neralebedryf wat verlede jaar 
voorgestel het dat bemagtigings-
belange binne twee jaar skuldvry 

on dership: 575000 

In die handves word slegs ge
noem dat die voorgeskrewe per-
sentasies gehou moet word deur 
maatskappye wat deur voorheen 
benadeelde Suid-Afrikaners beheer 
word, se Booysen. 

Dit sluit in maatskappye met 
49%- wit aandeelhouding. 

Die deurvloei-beginsel het - na-
dat die handves reeds onderteken 
is - 'n maatstaf geword toe dit in 
die department van handel en ny-
werheid se regulasies vir bemagti
ging op 'n bree grondslag ingesluit 
is, se hy. KIO se syfers weerspieel 
ook die verwatering van swart aan
deelhouding in die sektor weens of 
skuld 6f hul besluite om hul aan-
dele te verkoop 

Samda beywer horn al 'n gerui-
me tyd vir 'n ingryping in die fi-
nansieringsmodelle van bemagti-
gingstransaksies. 

Die vraagstuk oor wat gebeur 
as swart beleggers van hul aande-
le verkoop, is die ander groot grys 
gebied in die mynbouhandves. 

Die beginsel van "eens-bemag-
tig-altyd-bemagtig" word in die al-
gemeen gehoorsaam, maar mnr. 
Nkosinathi Ngwenya, wat saam 
met KlO-stigter mnr. Duma Gqu-
bule, die verslag opgestel het, 
meen dis "ongeldig". 

Die handves self noem dit nie, 
maar dit is uiteraard onbillik om 
te verwag dat myne keer op keer 
bemagtigingsbelange verkoop in-
dien hul vennote aandele ver
koop, se mnr. Manus Booysen van 
die regsfirma Webber Wentzcl. 

As die amptelike bevindinge 
van die handveshersiening KIO 
se metodologie volg, sal dit die 
weg baan vir ingrype tot die myn
bousektor se bemagtigingsbestel. 

Ngwenya se die departement 
van minerale en energie het nie 
die mynbousektor se aansoeke 
om nuwe-orde-mynregte in die af-
gelope ses jare deeglik beoordeel 
nie. Indien dit gedoen is, sou baie 
van die land se bemagtiging-refi-
lings nie die mas opgekom het 
nie. het hy aan Sake24 gese. 

Alle mynbou-ondernemings 
moes opnuut om minerale- en 
mynregte aansoek doen en die 
regte is op grond van die aansoek 
se bemagtigingsgetuigskrifte toe-
geken. 


