
Die afgelope vyf jaar was daar gemiddeld 
30 000 veediefstalsake per jaar aangemeld 
met ’n gekombineerde waarde (beeste, 
skape en bokke) van gemiddeld R750 miljoen 
per jaar. Die veebedryf het egter ook skuld 
aan die hoë voorkoms van veediefstal. Die 
grootste gedeelte van diegene betrokke by 
veehandel gee nie gehoor aan die bepalings 
van die Wet op die Identifikasie van Diere 
en die Wet op Veediefstal, wat beweging 
beheer nie, en voldoen dus nie aan die 
basiese vereistes om veediefstal te bekamp 
nie.

Hierdie euwel het ’n verlammende uitwer-
king op sowel die kommersiële as die opko -
mende boere in die land. Die veediefstal-
een hede kan nie die misdaad alleen beveg 
nie en lede van die veebedryf wat nie die 
betrokke wetgewing nakom en hul vee 
merk nie, dra by tot die voorkoms van die 
diefstal.

In die tydperk 1 Julie 2014 tot 30 September 
2014 is daar 13 384 beeste gesteel, wat 
’n waarde van R139 193 600 verteenwoor-
dig. Daarvan is 5 251 beeste teruggevind, 

wat beteken dat 8 133 beeste teen ’n waarde 
van R84 583 200 verlore gegaan het.

In dieselfde tydperk is 19 437 skape met 
’n waarde van R33 042 900 gesteel. Altesaam 
4 994 hiervan is teruggevind. Die totale 
verlies was dus 14 443 skape wat ’n bedrag 
van R24 553 100 verteenwoordig.

Wat bokke betref is 7 984 in dieselfde periode 
gesteel teen ’n waarde van R15 568 800. 
Hiervan is 1 864 teruggevind, dus was daar 
’n verlies van 6 120 bokke teen ’n kontant-
waarde van R11 934 000.
 
Die volgende tien polisiestasies is geïdenti-
fiseer as brandpuntgebiede: Maluti, Qumbu 
en Sulenkama in die Oos-Kaap, Amangwe, 
Bergville, Dannhauser, Utrecht, Ladysmith 
en Vryheid in KwaZulu-Natal en Amersfoort 
in Mpumalanga. 

Die toename in veediefstal kan in baie 
gevalle toegeskryf word aan die feit dat vee 
nie behoorlik gemerk is nie. Voerkrale, boere, 
spekulante, afslaers, abattoirs en kopers op 
veilings kan wetend of onwetend ontvangers 

van gesteelde vee wees. Maar deur onkunde 
te pleit is nie ’n verskoning nie. Sulke aan-
kopers oortree die wet en kan swaar beboet 
of vervolg word.

’n Wettige, permanente merk is die eerste 
verdedigingslinie teen veediefstal. In Suid-
Afrika maak wetgewing voorsiening vir 
’n doeltreff ende diere-identifikasiestelsel. 
Die Wet op die Identifikasie van Diere (Wet 
6 van 2002), maak die merk van vee verplig-
tend. Dit help die bedryf en die Suid-Afri-
kaanse Polisiediens om veediefstal te bestry 
en om gesteelde vee makliker terug te vind. 

Dit blyk egter dat die meeste persone en 
instansies wat in vee handel dryf, nie die 
bepalings van die betrokke wetgewing na -
kom nie en dus nie voldoen aan die basiese 
vereistes wat nodig is om veediefstal te 
bekamp nie. Baie hofsake oor veediefstal 
moet geskrap word weens geskille oor die 
positiewe identifikasie van gesteelde vee en 
omdat eienaarskap nie bewys kan word nie. 
As ’n dier met ’n geregistreerde merk of 
tatoeëermerk gemerk is, kan sulke geskille 
vermy word. 

Warmysterbrandmerke vir beeste en tatoe-
ëermerke vir kleinvee bly die mees koste-
doeltreff ende maniere om hierdie diere te 
merk.

Wetgewing wat die bemarking van vee 
reguleer, beskerm die eienaar en alle rol-
spelers in die rooivleiswaardeketting aan wie 
die vee gelewer word. Hiervoor is die Wet 
op Veediefstal (Wet 57 van 1959) en die Wet 
op die Identifikasie van Diere gepromul geer. 
Albei is steeds van krag. Die wette hanteer 
twee spesifieke aspekte van die bemarking 
van vee, naamlik die koop en verkoop, asook 
die vervoer van vee. Enigeen wat met vee 
handel dryf, het die plig om op hoogte te 
wees van alle wetgewing wat met die aksies 
verband hou. 

Wat moet slagoffers doen?
Wanneer vee-eienaars slagoff ers van vee-
diefstal word, kan hulle ’n aktiewe rol in die 
voorkoming van verdere diefstal speel deur 
die plaaslike SAPD en die veediefstal eenheid 
gedurende die ondersoek te ondersteun. 
Baie veediefstalsake word nie bevredigend 
opgelos nie weens onvoldoende getuienis 
en bewyse, of onvolledige verklarings. Dit 
gebeur ook dikwels dat gesteelde vee nie 
positief uitgeken kan word nie en die betrok-
ke eienaar nie eienaarskap kan bewys nie.

Een van die aspekte wat hier van belang is, 
is die hantering van die misdaadtoneel. Dit 
is ’n waardevolle bron van bewyse en vee-
eienaars moet weet hoe om die misdaad  -
toneel en bewyse te hanteer. Let op na die 
volgende:
• Beveilig die misdaadtoneel onmiddellik. 
• Moet niks skuif of van die toneel verwy-

der nie. 
• Moet nie probeer om die misdaad self te 

ondersoek nie. 
• Wanneer vee uit ’n kraal gesteel is, moet 

die oorblywende vee in die kraal gelos 

word totdat die SAPD die toneel onder-
soek het. 

• Spore wat op die misdaadtoneel gevind 
word, moet beskerm word teen wind en 
weer (reën), mense en diere.

• Moet nie die spore van die verdagtes 
volg nie.

• Geknipte heinings moet nie herstel word 
voordat draadmonsters geneem is nie. 

• Kettings en slotte wat gesny is, moet ook 
as bewysstukke bewaar word. 

• Geslagte karkasse moet nie verwyder 
word voordat vleismonsters geneem en 
foto’s van die toneel geneem is nie. 

• Indien materiaal op die toneel gevind 
word wat moontlik aan die verdagte 
behoort, moet dit nie aangeraak of ver-
wyder word nie en onbekende voorwerpe 
wat op die misdaadtoneel gevind word, 
moet ook nie aangeraak of verskuif word 
voordat dit aan die ondersoekbeampte 
gewys is nie. 

• Indien ’n verdagte op heterdaad betrap 
word en opmerkings aan die eienaar van 
die gesteelde diere maak wat ’n beken-
tenis kan wees, moet dit aan die onder- 
soekbeampte genoem word. 

Sover dit die aanmelding van veediefstal sake 
betref, moet die tyd wat verloop tussen die 
ontdekking en aanmelding van veediefstal 
so kort as moontlik wees. Dit sal die bevre-
digende oplossing van ’n veediefstalsaak 
vergemaklik.

Daar is spesifieke stappe wat gevolg moet 
word in die strafregstelsel, net soos wat 
slag  off ers van misdaad sekere regte binne 
die strafregstelsel het. As jy die slagoff er van 
misdaad was, het jy sekere regte wat vervat 
is in die slagoff erhandves. Ingevolge die 
minimumstandaarde vir dienste vir slagoff ers 
van misdaad, het slagoff ers ook die reg op 
vergoeding en die reg op restitusie. ’n Slag -
off er van veediefstal het ook die reg om 

teenwoordig te wees by die paroolraad sitting 
wanneer die moontlike vrylating van ’n oor-
treder oorweeg word.

Bekamping van veediefstal
Veediefstal kan op verskillende maniere 
bekamp word. Vee-eienaars kan self sorg 
dat die diefstalrisiko op hulle eiendom ver-
minder word. Die veediefstalvoor komings-
 forums en -inligtingsentrums verdien ook 
die ondersteuning van elke vee-eienaar.

Dit is noodsaaklik dat vee-eienaars en 
rooivleisprodusente meer aktief betrokke 
moet raak by ondersoeke na en bekamping 
van veediefstal. Een van die doeltreff endste 
wyses waarop produsente meer inspraak 
kan verseker in ondersoeke en suksesvolle 
vervolgings, is die stigting van veediefstal-
inligtingsentrums (VIS) in hul distrikte. Vee-
boere word aan die volgende herinner: 
• Merk alle vee ooreenkomstig die wet 

met ’n tatoeëer- of brandmerk.
• Hou ’n volledige rekord van alle identifi-

kasiedokumente en verwyderingsertifi- 
kate byderhand.

• Rapporteer alle veediefstalsake onmid-
dellik by die SAPD.

• Slagoff ers en getuies wat in die hof 
verskyn moet weet wat hul regte is. 

• Tel alle vee gereeld en hou ’n gekon tro-
leerde veeregister.

• Raak aktief betrokke by ondersoeke in 
die bekamping van veediefstal.

Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum het 
’n handleiding vir die voorkoming van veediefstal 
saamgestel. Skakel 012 349 1102 of 012 349 1103 
vir meer inligting of rig verdere navrae aan Willie 
Clack by WClack@unisa.ac.za of die Nasionale 
Veediefstalvoorkomingsforum by rpo@lantic.net.

42 43Afgriland Mei/Jun 2015

Veediefstal is buite beheer en die impak 
daarvan op die volhoubaarheid van 

veeboerdery is baie ernstig in die meeste 
provinsies. Hierdie misdaad, wat beide 

kommersiële en opkomende 
boere raak, het ’n lonende 

besigheid geword.

Veediefstal: 
Wees deel van 
die oplossing

Rooivleisprodusente-organisasie


