
Die Namibiese minister van landbou, water en bosbou, John Mutorwa, sê die kabinet 

het 'n voorlegging van die minister van handel en nywerheid, Calle Schlettwein, 

aanvaar om in die lig van die heersende droogte, die grens vir uitvoere van vee op 

die hoef oop te stel, volgens ‘n artikel wat in Die Republikein verskyn het. 

   Die hoof uitvoerende beampte van die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie 

(RPO), Gerhard Schutte, het gesê dis jammer dat die bedryf in die media moes 

verneem dat Namibië sy grens vir vee oopgestel het. 

   Indien die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf vooraf van dié reëling geweet het, kon 

die hele proses beter bestuur word. Die feit dat die vee nou in Suid-Afrika geslag 

word, is egter waarskynlik in belang van die plaaslike bedryf en dit spring ook die 

verwringende prysbepaling stelsel van die Namibiese kleinveeskema vry. 

    Die Namibiese regering het verskeie jare gelede ‘n kleinveeskema ingestel 

waarvolgens ses karkasse na Suid-Afrika ingevoer kan word vir elke een lewendige 

skaap wat na Suid-Afrika uitgevoer kan word.  Dit is die RPO se ervaring dat die 

skema monopolisties van aard is  aangesien Namibiese boere gedwing is om daar te 

slag. 

   Volgens Mutorwa sal die  moratorium op beperkinge wat op uitvoere op die hoef 

gestel is, van krag wees tot die droogte gebreek is. 

   Volgens die Republikein het Katuutire Kaura van die DTA wat die mosie in Junie in 

die Namibiese huis voorgelê het,  aangekondig dat ná beraadslaging tussen partye, 

hy sy oorspronklike mosie gewysig het en dat die mosie nou vra dat die 

aangeleentheid vir ondersoek na 'n parlementêre portefeuljekomitee verwys word. 

   Die komitee sal met sowel produsente as slagpale in gesprek tree om te werk aan 

'n wedersyds aanvaarbare langtermyn oplossing om 'n formule vir die uitvoer van 

vee op die hoef te vind. Dit sal ook die noodsaaklikheid dek om plaaslike slagpale 

die geleentheid bied om Namibiese vee plaaslik te slag. 

   Volgens Mutorwa het 'n drieledige gesprek reeds tussen die regering, die 

produsente en slagpales begin om aan 'n blywende oplossing te werk. Hy meen 



egter die parlementêre portefeuljekomitee kan 'n betekenisvolle bydrae tot die debat 

lewer en verwag sinvolle bydraes van die komitee. 

   Kaura het sy tevredenheid uitgespreek dat die kabinet besluit het om die grense vir 

sowel klein- as grootvee te open. 

   Intussen het die Republikein later berig dat daar tans verwarring heer ná boere  die 

aankondiging gelees het dat die grense oopgestel is vir vee-uitvoere op die hoef. 

Navrae by die vleisraad vir permitte het niks opgelewer nie, omdat die vleisraad nog 

geen amptelike mededeling oor die kabinetsbesluit ontvang het nie. 

   Volgens die bestuurder: operasies van die vleisraad, Willie Schutz, kan die 

vleisraad nie enige wysigings aan die bestaande skema aanbring nie. Die uitvoere 

kan nie plaasvind alvorens hulle amptelik in kennis gestel is van die kabinetsbeluit 

deur die ministerie van landbou, water en boshou nie. 

   Mutorwa het aan Republikein verduidelik dat sy ministerie se hande afgekap is, 

omdat die aksiebrief van die ministerie van handel en nywerheid af moet kom. Dit 

was juis min. Calle Schlettwein wat die kabinet genader het met die versoek om die 

grense vir vee uitvoere oop te stel. 

   In sy vroeëre deelname aan die parlementêre debat het Schlettwein gesê: “Wat 

ons tot dusver vir beeste vir die droogtetyd voorgestel het om die druk van boere 

tydens die droogte te verlig, is om tydsgebonde verligtingsmaatreëls in te stel 

waarmee ons wegdoen met heffings en permitte op 'n aansoekbasis vir boere om te 

verkoop. Ons verwag om dieselfde vir skape te doen, maar dit sal 'n kort, 

tydsgebonde oefening wees om die boere tydens die droogte te help.” 

    Die uitvoerende bestuurder van die Namibië Landbou-Unie (NLU) Sakkie 

Coetzee, het op sy beurt aan Republikein gesê sedert Maart is 'n skema in werking 

waarvolgens skape wat te maer en te klein is, na Suid-Afrika uitgevoer kan word. 'n 

Komitee bestaande uit verteenwoordigers van die vleisraad, die landbou-unie en 

slagpale ontvang versoeke wat deur agente in die veld geverifieer is oor skape wat 

minder as 30 kilogram weeg of 0 persent vet het om uitgevoer te word. Ongeveer 

100 000 skape is reeds ingevolge hierdie droogteverligtingsmaatreël na Suid-Afrika 



uitgevoer 

   Verteenwoordigers van die NLU, die ministeries van landbou, water en bosbou 

asook handel en nywerheid, VR en slagpale gaan vergader om 'n langtermyn 

oplossing vir die kwessie te vind. 

   Die landbou-unie wil sien dat plaaslike slagpale pryse betaal wat mededingend is 

met produsentepryse wat in Suid-Afrika betaal word. Soos dinge nou staan, ontvang 

boere tot soveel as N$9.00 minder per kilogram by plaaslike slagpale as wat hulle in 

Suid-Afrika kan verdien. 



 

 


