
Die Namibiese Kleinveebemarkingskema is in 2003 ingestel as 'n teenvoeter vir die voorgestelde 15 
% heffing op die uitvoer van lewendige skape na Suid-Afrika. Die doel daarvan was om 
waardetoevoeging in die kleinveebedryf van Namibië te stimuleer. Die konsep van die skema is om 
geleidelik meer beperkings op die uitvoer van lewendige skape te plaas deur die instelling van 
kwotas. 

Suid-Afrika is 'n netto-invoerder van skaap- en lamsvleis en kan in slegs 65 % van die plaaslike 
behoefte voorsien. Namibië is egter 'n netto-uitvoerder en voer tradisioneel ongeveer een miljoen 
skape/lammers na Suid-Afrika uit. Die skape is tot voor die instel van die skema lewendig na Suid-
Afrika uitgevoer waar dit in Suid-Afrikaanse abattoirs geslag was. Hoewel die Namibiese bedryf ook 
skaap- en lamsvleis na ander lande uitvoer, bly Suid-Afrika die voorkeur uitvoermark. 

Die Kleinveebemarkingskema word deur die Namibiese Vleisraad geadministreer. Die doel van die 
skema was om waardetoevoeging in hul bedryf te stimuleer. Plaaslike slagtings en waardetoevoeging 
is as basis gebruik. Daar is aanvanklik van 'n 1:1-stelsel gebruik gemaak tussen slagtings in Namibië 
en lewendige uitvoere. Sedert die instelling van die skema is die skema reeds ses keer gewysig en 
die huidige skema wat geld is 'n kwota-skema van 6:1. (Die skema kom daarop neer dat vir elke 1 
skaap wat lewendig na Suid-Afrika uitgevoer word, 6 skape in Namibië geslag moet word.) 

Daar was 'n “gentleman’s agreement” dat die prys wat in Namibië betaal sou word, nie meer as R1/kg 
laer sou wees as die produsenteprys in Suid-Afrika nie. Die ooreenkoms word egter totaal geïgnoreer 
en verskille van tot R4/kg of meer is al waargeneem. 

Die skema impakteer negatief op beide die produsenteprys in Namibië sowel as in Suid-Afrika. 

'n Omvattende ondersoek is deur die Namibiese bedryf aangevra om die skema te ondersoek. Die 
ondersoek is gedoen deur PriceWaterhouseCoopers en die volgende bevindinge is gemaak: 

• Dat die skema nie die gewenste impak gehad het as wat in die vooruitsig gestel is nie. 
• Dat Namibië se skaapprodusente omtrent heeltemal uitgelewer is aan die vier uitvoer-abattoirs 

in Namibië. 
• Maatskappye wat die abattoir bestuur, besit basies die enigste reg om uit te voer  - dit 

impliseer ongewenste hoë markkonsentrasie. 
• Dat geen bewyse bestaan dat die skema in sy doelwitte geslaag het nie. 

Alles dui daarop dat die huidige kwota-stelsel hoofsaaklik die Namibiese abattoir-sektor bevoordeel 
en produsente benadeel terwyl verbruikers geen voordeel ontvang nie. Dit benadeel skaapproduksie, 
wat oor tyd ook die abattoir-bedryf negatief kan beïnvloed. 

Die RPO het reeds kennis geneem van verskeie Namibiese produsente wat diversifiseer in bees- en 
wildboerdery weens die negtiewe impak van die Namibiese skema. 

Die impak van die skema op die Suid-Afrikaanse abattoir-bedryf was ook drasties en skaapslagtings 
het afgeneem van ongeveer 58 000 per maand na 16 000 per maand. Dit word bereken dat die 
gevolg hiervan 'n verlies van ongeveer 975 werksgeleenthede in die Suid-Afrikaanse abattoirbedryf is. 

'n Onafhanklike studie het aangedui dat die uitvoer abattoir-bedryf in Namibië uiters gekonsentreerd 
is. Dit sal interessant wees om te sien wat die standpunt van die Mededingingskommissie, hetsy in 
Namibië of in Suid-Afrika hieroor sal wees. 

'n Regsmening wat ingewin is, het verder aangedui dat die skema onwettig is in terme van die 
Wêreldhandelsorganisasie, die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskappe en die Suid-



Afrikaanse Doeane-unie ooreenkomste. 

Die RPO is van mening dat daar meer as genoeg bewyse bestaan wat daarop dui dat die skema nie 
slaag nie, dat die skema uit lyn is met doelwitte van vrye handel in die lande en dat die skema 
negatief impakteer op produsente in Namibië en Suid-Afrika. Dit sal produsente tot alternatiewe dwing 
wat op die lang termyn 'n negatiewe invloed uitoefen op die instansies/besighede wat nou korttermyn 
voordeel geniet. 

Die RPO is verder van mening dat indien die skema nie gewysig word nie, ander drastiese ingrypings 
noodsaaklik raak om die Suid-Afrikaanse kleinveeprodusent te beskerm. Die intervensies kan die 
volgende insluit :- 

• Doen aansoek vir 'n statutêre maatreël op invoere van Namibië en koppel dit aan die SAID-
stelsel. 

• Ondersoek die moontlikheid van 'n permit-stelsel vir die invoer van skaapkarkasse van 
Namibië. 

• Versoek dat die stelsel ondersoek word deur die Suid-Afrikaanse Mededingingskommissie. 
• Spreek die kwessie op departementele vlak aan met behulp van die Departement van Landbou 

en Departement van Handel en Nywerheid. 

  
       

MEDIAVERKLARING 

 

INVOERE VAN VEE EN VLEIS VANUIT NAMIBIË  

Die Rooivleis Produsente- Organisasie (RPO) het vir Agri Inspec, ‘n onafhanklike 
maatskappy sowat ‘n jaar en ‘n half gelede gekontrakteur om ? ondersoek te doen 
na moontlike ongeruimdhede met betrekking tot die invoer van speenkalwers 
vanuit Namibië. 

‘n Verslag van Agri Inspec aan die RPO het die volgende probleme uitgewys: 

• Vee word teen dieselfde bedrag verklaar 

• Volwasse beeste word verklaar en geprys as speenkalwers 

• Getalle word onderverklaar 

• Speenkalwers word onderwaardeer 

• Probleme bestaan met betrekking tot onvolledige dokumentasie in sommige 
gevalle word geen getalle of waardes verklaar nie  

Die Suid Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het verskeie ondersoeke geloods na 
aanleiding van inligting wat deur Agri Inspec aan hulle voorsien is en die 
ondersoeke gaan voort. Die inligting is uit vier verskillende bronne bekom.  
Inligting wat tydens die speenkalfondersoek op die grensposte met Namibië verkry 
is en aan die (RPO) uitgewys is dui daarop dat daar nie net probleme met die 
invoer van speenkalwers bestaan nie maar waarskynlik ook met die invoer van 
vleis en skape vanaf Namibië. 
Die inligting oor die ongeruimdhede sal eersdaags oorhandig word aan die 
vervolgingsgesag van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en ‘n afspraak met die 



SAID is reeds gefinaliseer. 
Agri Inspec het ‘n persverklaring oor die onwettige vee- en vleisinvoere uitgereik 
waarop die Vleisraad van Namibië gereageer het deur te sê dat die Vleisraad by 
verskeie geleenthede Agri Inspec en die instansies wat Agri Inspec aangestel het 
en hul verslae ontvang het versoek het om die beweringe te staaf.?Die Vleisraad 
van Namibië het verder gesê dat omdat hulle niks ontvang het nie hulle dus die 
beweringe weerlê. Sedert die ondersoeke geloods is, is daar ook ? duidelike 
prysaanpassing ondervind in die prys van ingevoerde speenkalwers en 
invoerbeheer ten opsigte van skape en rooivleis het ook drasties verbeter. 
Die RPO het sedert April 2010 verskeie versoeke aan die Namibiese Vleisraad 
gerig om gesprek te voer oor die invoere van lewendehawe en lewendehawe 
produkte van en na Namibië. Die RPO het dit verder duidelik gestel dat die verslae 
en inligting van Agri Inspec by die vergadering beskikbaar gestel sal word indien ? 
vertroulikheidsooreenkoms oor die inligting bereik kon word. Die Vleisraad van 
Namibië het nie sy weg oopgesien om die gesprek toe te staan nie. 
Daarom het die RPO besluit om ? gesprek met verteenwoordigers van die 
Lewendehawe Produsente Organisasie (LPO) van Namibië aan te vra. Die 
gesprek was gehou op 9 Augustus 2010. Die gesprek het gefokus op die bewyse 
van Agri Inspec, grenskontrole, dieresiektebeheer en die Namibiese kleinvee 
skema. Tydens die vergadering het die RPO die LPO voorsien van ‘n vertroulike 
verslag oor bevestigde inligting van die SAID ten opsigte van oortredinge in terme 
van speenkalf invoere vanaf Namibië wat tydens 2008 en 2009 begaan is. 

Tydens die gesprek was daar konsensus tussen die LPO en die RPO dat: 

• Dat al twee organisasies daarna strewe om ongeruimdhede uit te skakel en 
mark verwringing te voorkom 

• Daar probleme is ten opsigte van grenskontrole en dat dit dringende aandag 
moet geniet 

• Dat die LPO en RPO verdere gesprek hieroor sal voer 

• Dat daar begrip is by die RPO dat die Namibiese bedryf ‘n wesenlike 
gedeelte van die Suid-Afrikaanse mark voorsien 

Die hele kwessie van die betrokkenheid van Agri Inspec by die monitering van die 
invoere van lewendehawe en lewendehawe produkte vanaf Namibië is op 17 
September 2009 deur die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfsforum bespreek. Die Forum 
het met kommer kennis geneem dat daar forensiese bewyse is dat ongeruimdhede 
bestaan ten opsigte van die invoere vanaf Namibië. Die Forum het ook kennis 
geneem van ‘n skrywe aan die RPO deur die SAID wat die ongeruimdhede 
bevestig. Die Forum het sy ondersteuning aan die RPO verleen om voort te gaan 
met sy invoermoniteringsaksies namens die totale bedryf en het ook die 
ondersteuning van die “Compliance Committee” van die Forum aangebied om die 
ernstige probleme op te los. 
Verdere gesprek tussen die LPO en die RPO sal eersdaags gevoer word. Tydens 
die gesprek sal die RPO meer as 6 000 gerekenariseerde invoerdokumente aan 
die LPO op ‘n vertroulike basis voorlê wat as bewys dien van die ongeruimdhede. 
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