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Die Nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) het met misnoë kennis 

geneem van ‘n aankonding van die Direkteur-Generaal van Landbou, Bosbou en 

Visserye dat die huidige invoerregulasies vir invoere van vee vanaf Namibië, 

Lesotho, Swaziland en Botswana van 26 Augustus 2014 opgehef word. Die vorige 

invoermaatreëls is nou van krag. 

 

“Dit plaas die dieregesondheidstatus van Suid-Afrika se nasionale kudde in groot 

gevaar,” sê Lardus van Zyl, Voorsitter van die nasionale RPO.  

 

Die Direkteur-Generaal van Landbou, Bosbou en Visserye het besluit om dié stap te 

neem na die Suid-Afrikaanse Voerkraalverening (SAVA) beswaar gemaak het teen 

die hersiende invoerregulasies van 20 April 2014. 

 

Volgens ‘n brief deur mnr Dave Ford, HUB van die SA Voerkraalvereniging, het die 

Minister op dié stap besluit omdat daar nie genoeg inklusiewe konsultasie oor die 

aangeleentheid was nie. 
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Die nasionale RPO gaan die Minister versoek om die maatreëls van 20 April 2014 in 

plek te hou totdat die inklusiewe konsultasieproses afgehandel is. 

 

Volgens Van Zyl is die RPO egter van mening dat daar wel voldoende konsultasie 

oor die nuwe invoermaatreëls was. “Die saak is op verskeie vergaderings en 

kongresse bespreek en daar was oorweldigende konsensus en goedkeuring vir die 

invoermaatreëls van 20 April 2014.  Dit sluit in kongresse van die nasionale RPO, 

die nasionale Wolkwekersvereniging en die Rooivleisabattoirvereniging. Dit is ook 

tydens vergaderings van die nasionale Dieregesondheidsforum bespreek, asook by 

verskeie vergaderings wat gehou is om standaard operasionele prosedures vir 

voerkrale en direkte slagtings te finaliseer, en tydens ‘n vergadering tussen Suid-

Afrika se Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die Namibiese 

Departement van Landbou, asook tydens ‘n vergadering wat gefassiliteer was deur n 

kundige van die OIE, die Internasionale Organisasie vir Dieregesondheid.” 

 

Die RPO is veral bekommerd omdat die invoermaatreëls wat nou van krag is, uit lyn 

is met die voorskrifte van die OIE. Laasgenoemde besoek Suid-Afrika later vanjaar 

vir ‘n opvolg-ondersoek van die land se veterinêre dienste. Dit bots ook reëlreg met 

die wetlike voorskrifte vir die invoer van lewendehawe soos vervat in die 

Dieregesondsheidwet en die Veeverbeteringwet en bepaal verskeie vereistes vir die 

invoere van lewendehawe wat nie nou nagekom word nie.  Die 

Dieregesondheidswet skryf ook ‘n kwarantyn-tydperk voor vir lewendehawe wat na 

Suid-Afrika ingevoer word, asook dat daar vir alle beheerde siektes en aanmeldbare 

siektes getoets moet word alvorens lewendehawe die land ingevoer word. 

 

Die RPO is ook uiters bekommerd oor die risiko wat Suid-Afrika loop dat longsiekte 

en PPR die land van Namibië af sal inkom. Suid-Afrika het nog nooit longsiekte 

gehad nie en is deur die OIE vry verklaar van PPR. Ongelukkig kan dieselfde nie van 

Namibië gesê word nie. Daar is tans ook ‘n ernstige uitbreking van hondsdolheid in 

Namibië, wat nie net Suid-Afrika se vee bedreig nie, maar ook ‘n risiko vir mense 

inhou. 
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“Die RPO is ongelukkig oor die feit dat net een rolspeler, naamlik die 

Voerkraalvereniging, se insette in die gesprek met die Minister van Landbou, Bosbou 

en Visserye geakkomodeer is, terwyl die res van die rolspelers in die bedryf 

geïgnoreer is. Met die herroeping van die ou invoermaatreëls word ‘n klein 

minderheid bevoordeel en die res van die bedryf onder risiko geplaas.” 

 

Die RPO het die Direkteur van Dieregesondheid bedank vir die rol wat sy tot dusver 

gespeel het om die rooivleisbedryf se belange te beskerm. Die RPO bied sy volle 

samewerking aan om die konsultasieproses so gou as moontlik af te handel.  

 

Die RPO is in die proses om ‘n regsopinie oor die huidige situasie in te win en behou 

hom die reg voor om verder regsaksies saam met ander rolspelers te loods. 
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