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WAT IS DIE HUIDIGE STAND VAN INVOERE VAN VLEIS VAN 
NAMIBIË? 

 

• Suid Afrika  is n netto invoerder van beesvleis, skaapvleis, speenkalwers, lewendige skape en bokke. 
 

• Die meeste van die rooivleis invoere na SA word vanaf Namibië ingevoer en omtrent  alle lewendehawe invoere 
vir  slag en voerkraaldoeleindes word vanaf Namibië ingevoer. 

 

• Die invoere vanaf Namibië is jaarlikse ongeveer: 

 180 000 speenkalwers en beeste 

 190 000 boerbokke 

 900 000 lammers en skape in  lewendige of in karkasvorm  
 

• Beesvleis: 

 

 8% van plaaslik beskikbare beesvleis word ingevoer. Dit is 59 000 ton se beesvleis invoere. Hiervan word ongeveer 47 
000 ton vanaf Namibie ingevoer in lewendige of karkasvorm. 

 

• Skaapvleis: 
 

 18 % van plaaslik beskikbare skaapvleis word ingevoer. Die invoere beloop 18 300 ton waarvan 80 % vanaf Namibië 
ingevoer word.  Dit is ongeveer 14 600 ton skaapvleis wat in karkas of lewendige vorm na SA ingevoer word. 
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WAT IS DIE REGULASIES OM VLEIS VANAF NAMIBIË IN TE  

VOER ? 

 

• Vir vleis invoere is dit normale regulasies wat in lyn is met OIE 
voorskrifte en SA wetgewing. 

 

• Vir lewendehawe is die regulasies tans die minimum en voldoen 
nie aan die OIE regulasies of die "terrestrial codes " of SA se 
dieregesondheidswetgewing nie. Daarom na my mening het die 
Departement van Landbou die nuwe regulasies in die 
Staatskoerant afgekondig vir die invoer van lewendehawe vanaf 
buurlande. Dis was na my mening ‘n uitstaande kwessie. 
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MET DIE DROOGTE IN GROOT DELE VAN DIE LAND IS MENSE 
BEKOMMERD OOR DIE WINTERMAANDE EN BOERE MOET 
HUL VLEIS TEEN DIE BESTE PRYS VERKOOP.  HET HIERDIE 

INVOERE ‘N BEDUIDENDE INVLOED OP DIE MARK ?   
 
 
 
 

Ons moet onthou dat vryemarkbeginsels die rooivleisbedryf dikteer en dat 
die invoere nie beheer of bestuur kan word nie.  
 
Die Doeane Unie en Suider Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 
ooreenkomste maak handel binne die streek op n geen tarief basis moontlik. 
Soos reeds gese is die invoere ongeveer 6 % van beesvleis invoere en 14 % 
van skaapvleis invoere dit behoort seker ‘n invloed uit te oefen maar nie ‘n 
drastiese invloed nie.  Dit moet in gedagte gehou word dat die vleis en 
lewendehawe tradisioneel in die SA mark is nog al die jare. 
 
 

 
 

 



 

HET DIE INVOERE VAN VLEIS UIT NAMIBIË ‘N INVLOED OP DIE 
BEHEER VAN DIERESIEKTES IN DIE LAND ? 

 

 

• Vleis invoere uit Namibië hou ‘n baie klein risiko aangesien 
die vleis op EU standaarde hanteer word. 

 

• Dit is egter glad nie die geval met lewendehawe nie en die 
risikos vir dieresiektes in SA is baie groter en beter 
beheermaatreëls het nou krities noodsaaklik geword.  

 



HET SUID AFRIKA VLEIS NODIG VAN BUURLANDE  
OF KAN HY IN SY EIE BEHOEFTE VOORSIEN ? 

 
 
• Vir die afgelope 3 jaar is daar  jaarlikse ongeveer 60 000 ton beesvleis 

ingevoer van die Buurlande en oorsee. 
 
• Skaapvleis invoere het af geneem van 25 000 ton in 2011 na 18 000 ton. 
 
• Dit en in ag genome die groei in die vraag na rooivleis sal SA vir n geruime 

tyd ‘n netto invoerder wees. 
  
•  Die kommersialisering van die ontwikkelende sektor kan dit dalk  
    oor tyd verander.  
 

 



NAMIBIË VOER AL VIR BAIE JARE VLEIS UIT NA DIE EUROPESE 
UNIE EN DAAR IS OOK IN VERLEDE VLEIS EN LEWENDEHAWE 

NA SUID-AFRIKA GESTUUR, WAAROM WORD DAAR NOU 
SOVEEL BEPALINGS INGESTEL ? 

 

• Niks het verander met vleis invoere nie . Vir die eerste keer het die 
Departement van Landbou nou maatreëls ingestel vir  die invoer van 
lewendehawe vanaf buurlande. Die maatreëls is vir die  eerste keer in lyn 
met die OIE, die omgewingskodes en SA wetgewing gebring. 

 

• Die nuut afgekondigde maatreëls is nie gemik op Namibië alleen nie maar 
al die buurlande. 

 

• Die nuut voorgestelde maatreëls lyk amper 100 % soos die maatreëls vir 
invoere van lewendehawe vanaf SA na Namibië en is standaard. 
 

 



INDIEN SA NIE AAN SY EIE BEHOEFTE KAN VOLDOEN NIE, WAT IS DIE 
BESTE OPSIE:  OM VLEIS EN LEWENDEHAWE UIT NAMIBIË EN ANDER 

BUURLANDE IN TE VOER OF OM VERWERKTE VLEIS UIT ANDER LANDE 
SOOS ARGENTINIË EN BRASILIË TE VERKRY ? 

  

 

• Ons kan nie voorskryf nie dit is ‘n oop mark maar die RPO 
ondersteun streeksontwikkeling en sal eerder invoere van 
buurlande verkies.  Ons is verder van mening dat vleis 
invoere ‘n laer risiko is in terme van dieregesondheid 
maatreëls as lewendehawe invoere. 
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• DAAR IS PERSONE WAT VOEL DIE SUID-AFRIKAANSE MARK WORD TOEGEGOOI  

MET VLEIS UIT NAMIBIË.  IS DIT WERKLIK DIE GEVAL ? 
 

 

• Die hoeveelhede soos gesê is tussen 6 en 14 % van plaaslik beskikbare bees en skaapvleis en 
die invoere was nog altyd tradisioneel in die SA mark. Ek dink wat bogenoemde persone dalk 
met hul stelling  bedoel het is dat die Namibië bedryf in 2013 die SA bedryf gebruik/misbruik 
het om sy noodslagting vir hom te doen  toe Namibië ‘n kritiese droogte gehad het en in die 
seisoen was die invoere uit Namibië baie drasties hoer as normaal. Dit het n baie slegte 
persepsie geskep en gemoedere laat opvlam. 

 

• Algemene opmerkings: 

 

Na my mening is die nuut voorgestelde invoerregulasies ‘n normale aksie van DAFF wat lank 
uitstaande is en nou reggestel word ook gesien in die lig van SA se Bek en Klouseerstatus.  

 

Dit het niks te doen om invoere te beperk nie. 

 

Sou die nuwe regulasies geïmplementeer  word sal dit “business as usual” wees nadat 
prosedures in plek geplaas is om daaraan te voldoen. Ja dit sal teen ‘n koste wees maar SA 
moet sy dieregesondheidstatus beskerm. 
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Nasionale RPO 
 

Besoek ons by:  

 

www.rpo.co.za 

Facebook  

13 


