Mijnbouwwet, HOOFDSTUK 6. ADVISEURS

§ 6.1. De Mijnraad
Artikel 105
1. Er is een Mijnraad.
2. De Mijnraad heeft tot taak om in verband met het opsporen of
winnen van delfstoffen of aardwarmte, dan wel het opslaan van stoffen:
a. Onze Minister desgevraagd te adviseren over door hem te geven
beschikkingen;
b. Onze Minister desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die nodig
zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgenomen
wettelijke voorschriften en algemene beleidsvoornemens.
3. Onze Minister vraagt in elk geval advies aan de Mijnraad inzake door
hem te geven beschikkingen inzake verlening of intrekking van vergunningen
als bedoeld in artikel 6 of 25.
Artikel 106
1. De Mijnraad bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen andere
leden.
2. De voorzitter en de andere leden van de Mijnraad worden door Onze
Minister benoemd, geschorst en ontslagen. De raad kan uit zijn midden
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ondervoorzitters aanwijzen. De benoeming van de leden geschiedt op
grond van hun deskundigheid op gebieden die van belang zijn voor de
mijnbouw en met de mijnbouw verwante activiteiten.
3. De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming
kan telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.
Artikel 107
1. De Mijnraad heeft een secretariaat, dat bestaat uit een of meer door
Onze Minister aan te wijzen personen.
2. De aangewezen personen zijn voor hun werkzaamheden voor de
Mijnraad uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.
Artikel 108
Leden van de Mijnraad onthouden zich van stemming over een advies,
indien dit een zaak betreft waarbij zij persoonlijk belang hebben.
Artikel 109
1. De Mijnraad stelt een bestuursreglement vast.
2. Het bestuursreglement en de daarin aangebrachte wijzigingen
behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
Artikel 110
De Mijnraad stelt jaarlijks voor 1 juli een verslag op van de werkzaamheden
en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden
en werkwijze in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag wordt aan Onze
Minister toegezonden.
Artikel 111
De Mijnraad verstrekt desgevraagd aan Onze Minister de voor de
uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage
vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voorzover dat voor de
vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
Artikel 112
Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de
Mijnraad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van
Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de
werkzaamheden van de raad opgeborgen in het archief van dat ministerie.

§ 6.2. De Technische commissie bodembeweging
Artikel 113
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. commissie: Technische commissie bodembeweging;
b. mijnbouwactiviteiten: activiteiten als bedoeld in de artikelen 1,
onderdeel d tot en met i, en 51;
c. mijnbouwondernemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die
mijnbouwactiviteiten verricht.
Artikel 114
1. Er is een Technische commissie bodembeweging.

2. De commissie heeft tot taak om in verband met de gevolgen van
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mijnbouwactiviteiten voor beweging van de aardbodem en schade die
daarvan het gevolg kan zijn:
a. Onze Minister desgevraagd te adviseren over door hem te geven
beschikkingen;
b. Onze Minister desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die nodig
zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgenomen
wettelijke voorschriften;
c. degene bij wie schade is te verwachten door bodembeweging die
redelijkerwijs het gevolg kan zijn van mijnbouwactiviteiten, desgevraagd
kosteloos inlichtingen te verstrekken omtrent het verband tussen de
bodembeweging en de mijnbouwactiviteiten;
d. degene bij wie zaakschade is opgetreden door bodembeweging die
redelijkerwijs het gevolg kan zijn van mijnbouwactiviteiten, desgevraagd
advies te geven omtrent het verband tussen die schade en de mijnbouwactiviteiten
alsmede de hoogte van het schadebedrag.
3. Onze Minister vraagt in elk geval advies aan de commissie voordat
hij op grond van artikel 46 een bedrag waarvoor zekerheid moet worden
gesteld, vaststelt of wijzigt.
Artikel 115
1. De Technische commissie bodembeweging bestaat uit een voorzitter
en ten hoogste negen andere leden.
2. De voorzitter en de andere leden van de commissie worden door
Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen. De benoeming van de
leden geschiedt op grond van hun deskundigheid op gebieden die van
belang zijn voor de mijnbouw en met de mijnbouw verwante activiteiten.
De commissie kan uit zijn midden ondervoorzitters aanwijzen.
3. De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming
kan telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.
Artikel 116
1. Alvorens de commissie om advies als bedoeld in artikel 114, tweede
lid, onderdeel d, wordt gevraagd, stelt degene die schade heeft geleden
die naar zijn mening aan een mijnbouwondernemer kan worden toegerekend,
deze schriftelijk aansprakelijk onder vordering van schadevergoeding.
De aansprakelijkstelling geschiedt binnen drie maanden na het
moment waarop de benadeelde bekend is geworden of redelijkerwijs
bekend had kunnen zijn met de schade.
2. De in het eerste lid bedoelde benadeelde kan de commissie om
advies verzoeken, indien binnen drie maanden na de datum van
verzending van de aansprakelijkheidstelling geen overeenstemming is
bereikt met de mijnbouwondernemer over vergoeding van de schade.
3. Een adviesaanvraag wordt uiterlijk binnen een maand na het
verstrijken van de termijn, genoemd in het tweede lid, ingediend bij de
commissie. De commissie kan op verzoek van de benadeelde of de
betrokken mijnbouwondernemer de termijn verlengen met een door haar
te bepalen periode.
4. Indien de benadeelde in onzekerheid verkeert tot welke mijnbouwondernemer
de aansprakelijkstelling moet worden gericht, verstrekt de
commissie, voorzover haar bekend, hem naam en adres van de bedoelde
onderneming.
Artikel 117
1. Van de adviesaanvrager, bedoeld in artikel 114, tweede lid, onderdeel
d, wordt door het secretariaat van de commissie een bijdrage geheven.
2. De bijdrage is:
! 90 voor een natuurlijk persoon, en
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! 181 voor andere dan onder a bedoelde personen.
3. Het advies wordt in behandeling genomen nadat de aanvrager het
verschuldigde bedrag op een door het secretariaat te bepalen wijze heeft
voldaan.
4. Indien uit het advies blijkt dat de schade geheel of gedeeltelijk kan

worden toegerekend aan mijnbouwactiviteiten, wordt de bijdrage
terugbetaald aan de aanvrager. Dit geldt uitsluitend als het bedrag,
genoemd in het advies van de commissie, hoger is dan het bedrag dat de
mijnbouwondernemer bereid was te betalen naar aanleiding van de
aansprakelijkstelling, bedoeld in artikel 116.
5. De in het tweede lid genoemde bedragen kunnen bij ministeriële
regeling worden gewijzigd voorzover het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie
daartoe aanleiding geeft.
Artikel 118
1. De commissie neemt een adviesaanvraag niet in behandeling, indien
er kennelijk geen verband bestaat tussen de schade en de mijnbouwactiviteiten.
2. Indien de commissie een adviesaanvraag in behandeling neemt,
zendt zij afschrift van de adviesaanvraag aan de betrokken mijnbouwondernemer.
Deze kan desgewenst binnen een maand na de datum van
verzending schriftelijk reageren op de aanvraag.
Artikel 119
1. De commissie stelt onderzoek in naar het oorzakelijk verband tussen
de verrichte mijnbouwactiviteiten en de schade, alsmede naar de hoogte
van het schadebedrag. Zij kan deskundigen opdracht verlenen onderzoek
te verrichten.
2. De commissie brengt binnen drie, doch uiterlijk binnen zes maanden
na het moment waarop de adviesaanvraag is ingediend, een voorlopig
advies uit aan de adviesaanvrager en de mijnbouwondernemer.
3. De adviesaanvrager en de mijnbouwondernemer kunnen schriftelijk
bedenkingen inbrengen tegen het voorlopig advies binnen een maand na
de datum van verzending van het voorlopig advies.
4. De commissie stelt vervolgens een definitief advies vast.
5. Het advies bevat een oordeel over het oorzakelijk verband tussen de
verrichte mijnbouwactiviteiten en de schade, alsmede de hoogte van het
schadebedrag.
Artikel 120
1. De commissie kan van de mijnbouwondernemer alle inlichtingen
vorderen die zij nodig acht ter uitvoering van de haar in artikel 114,
tweede lid, opgedragen taken.
2. De mijnbouwondernemer verstrekt de commissie binnen een door
haar gestelde redelijke termijn de gewenste inlichtingen.
3. Indien de commissie inlichtingen heeft verkregen ter uitvoering van
de taak, bedoeld in artikel 114, tweede lid, onderdeel d, verstrekt zij deze
aan de adviesaanvrager, tenzij sprake is van gegevens als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet openbaarheid van bestuur.
Artikel 121
De artikelen 107 tot en met 112 zijn van overeenkomstige toepassing op
de Technische commissie bodembeweging.
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Artikel 122
Bij ministeriële regeling worden in elk geval nadere regels gesteld
omtrent de bij de adviesaanvraag te verstrekken gegevens en kunnen
nadere regels worden gesteld omtrent de adviesprocedure, bedoeld in
artikel 114, tweede lid, onderdeel d.

Mijnbouwregeling, Hoofdstuk 13. Technische Commissie Bodembeweging
Artikel 13.1
De adviesaanvraag als bedoeld in artikel 114, tweede lid, onderdeel d,
van de wet bevat de volgende gegevens:
a. naam en adres van verzoeker;
b. dagtekening van het verzoek;
c. een zo gedetailleerd mogelijke
beschrijving van de schade;
d. voor zover mogelijk een schatting
van de hoogte van het schadebedrag;
e. de geografische aanduiding van de
plaats waar de schade is opgetreden;
f. het tijdstip waarop de schade waarschijnlijk
is opgetreden;
g. het tijdstip waarop de schade voor
het eerst is vastgesteld;
h. de mijnbouwactiviteit die de schade
mogelijk heeft veroorzaakt;
i. afschrift van de aansprakelijkstelling,
bedoeld in artikel 116, eerste lid,
van de wet en de definitieve reactie
van de mijnbouwonderneming daarop;
j. de reden dat geen overeenstemming
als bedoeld in artikel 116, tweede lid,
van de wet, is bereikt met de mijnbouwondernemer,
met daarbij
afschrift van eventuele correspondentie;
k. indien van toepassing het bedrag,
bedoeld in artikel 117, vierde lid, van
de wet, dat de mijnondernemer bereid
was te betalen.
Mijnreglement continentaal plat
beveiliging boorgaten geldt als een
ontheffing als bedoeld in art. 8.3.1.1.
2. Een ontheffing als bedoeld in artikel
6, zesde lid, van de Nadere regelen
Mijnreglement 1964 en
Mijnreglement continentaal plat
beveiliging boorgaten geldt als een
ontheffing als bedoeld in art. 8.3.1.4,
zesde lid.
3. Een ontheffing als bedoeld in artikel
7, tweede lid, van de Nadere regelen
Mijnreglement 1964 en
Mijnreglement continentaal plat
beveiliging boorgaten geldt als een
ontheffing als bedoeld in art. 8.3.1.5,
tweede lid.
4. Een ontheffing als bedoeld in artikel
15, vierde lid, van de Nadere
regelen Mijnreglement 1964 en
Mijnreglement continentaal plat
beveiliging boorgaten geldt als een
ontheffing als bedoeld in art. 8.3.2.2,
vierde lid.
5. Een ontheffing als bedoeld in artikel
20, vierde lid, van de Nadere
regelen Mijnreglement 1964 en
Mijnreglement continentaal plat
beveiliging boorgaten geldt als een
ontheffing als bedoeld in art. 8.3.4.1,
vierde lid.

