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DIE NASIONALE ROOIVLEISPRODUSENTE-ORGANISASIE (RPO)  
VEROORDEEL DIE SMOKKEL  

VAN WILD VANAF DIE BUURLANDE TEN STERKSTE 
 

 
Die nasionale RPO veroordeel die twee insidente van onwettige  smokkelpogings van 
swartwitpense vanaf Zimbabwe en Zambië in die afgelope drie weke ten sterkste. Nie net is 
sulke wettelose optredes heeltemal onaanvaarbaar nie, dit hou ook ‘n groot risiko vir die 
plaaslike rooivleisbedryf in vanweë die gevaar dat Bek- en Klouseer die land ingebring kan 
word. 

  

Sulke roekelose en selfsugtige optrede bring die dieregesondheidstatus van die nasionale 
lewendehawe- en wildbedrywe in ernstige gedrang. ‘n Bek en Klouseer -uitbreking  sal 
katastrofiese gevolge vir die Suid-Afrikaanse landbou tot gevolg hê. 

 

Suid-Afrika word sedert Februarie 2014 as ‘n Bek- en-Klouseer vrye sone erken. Dit is 
krities noodsaaklik dat dié status ten alle koste beskerm sal word aangesien die plaaslike 
landboubedryf R4 biljoen verlies gely het tydens die verlies van die status. 

 

Die uitvoer van rooivleisprodukte, genetiese materiaal, suiwelprodukte, wildprodukte en 
veselprodukte is sedert die status in plek en is besig om toe te neem en dit lewer ‘n 
wesentlike bydrae om produsentepryse te ondersteun en buitelandse valuta  te verdien. 

 

Die RPO het met groot kommer kennis geneem van onlangse uitbreke van Bek- en-
Klouseer in Zimbabwe, Mosambiek en Namibië. Zambië is Bek-en-Klouseer-endemies. Die 
smokkel van wild en lewendehawe hou dus ernstige risiko’s in. 

 

Die Rooivleisbedryfsforum waarvan die RPO deel is, het sedert 2009 die nasionale 
Departement van Landbou, Bosbou en Visserye ondersteun om nie permitte vir die invoer 
van swartwitpense  vanaf Zambië toe te laat nie en die aksies was suksesvol. Daar is tans 
nie enige sprake van wettige invoere van swartwitpense uit Zambië nie. 
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Die Departement van Landbou, Bosbou en Vissery doen tans alles in sy vermoë om Suid-
Afrika se Bek-en-Klouseer status in plek te hou. Die internasionale 
dieregesondheidsorganisasie, die OIE, sal die land se status egter jaarliks beoordeel. 

 

Die skryende onwettige smokkel van wild wat nou voorkom, kan die land se status in 
gedrang bring, al is daar nie 'n uitbreking nie. 

 

Die RPO wil die Zimbabwe en Zambiese owerheid gelukwens met die arrestasies wat 
gedoen is en versoek dat indien die vermeende oortreders skuldig bevind word, hulle swaar 
gestraf sal word. 

 

Die RPO doen ook 'n beroep op die SAPD, die Departement van Landbou, die 
Departement van Omgewingsake en ander rolspelers om enige moontlike verdere 
smokkelaksies in die kiem  te smoor en die RPO verleen sy volle steun hieraan. 

 

Dit bekommer die RPO dat Suid-Afrikaners swartwitpense in Zambië aankoop, aangesien 
dit tans nie moontlik is om die diere op 'n wettige manier na Suid-Afrika te bring nie. 

 

Moontlike smokkelaksies kan slegs plaasvind as verskeie rolspelers saamwerk en 
voorkomende aksies is nodig om verdagtes te identifiseer wat ook die teikenplase en 
eienaars in Suid-Afrika  sal identifiseer. 

 

Die minagting van dierewelsynsmaatreëls behoort ook as verswarende getuienis te dien in 
sulke sake. 

 

Die RPO is in gesprek met die georganiseerde wildbedryf, nasionale 
Dieregesondheisdforum (AHF), rolspelers en staatsdepartemente om alles moontlik te doen 
om verdere insidente te voorkom. Ons doen 'n beroep op die boeregemeenskap om enige 
verdagte insidente aan die nasionale RPO te rapporteer. 
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