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INLEIDING 

 

Ek het besluit om vandag so ‘n bietjie af te wyk van die tradisionele veediefstalverslag en 

eerder ‘n paar ander gedagtes oor veediefstal met julle te deel. 

 

Die Suid-Afrikaanse boer se voortbestaan word uit alle oorde bedreig, maar na my mening 

is veediefstal die grootste bedreiging vir veeboere.  

 

Veediefstal is ‘n groot probleem en die impak daarvan op die volhoubaarheid van 

veeboerdery is baie ernstig in die meeste provinsies. Hierdie misdaad, wat beide 

kommersiële en opkomende boere affekteer, het 'n lonende besigheid geword.  

 

Oor die afgelope vyf jaar was daar gemiddeld 30 000 veediefstalsake per jaar met ’n 

gekombineerde waarde van R750 miljoen per jaar. Met soveel geld uit jou beursie, is dit 

verstaanbaar dat produsente ‘n gevoel van magteloosheid ervaar en soms wonder of hulle 

moet voortgaan om te boer. 

 

Maar die veebedryf het ook skuld aan die hoë voorkoms van veediefstal. Die grootste 

gedeelte van die veehandel gee nie gehoor aan die bepalings van die Wet op die 

Identifikasie van Diere en die Wet op Veediefstal, wat beweging beheer nie, en voldoen 

dus nie aan die basiese vereistes om veediefstal te bekamp nie. 

 

Hierdie euwel het ’n verlammende uitwerking op sowel die kommersiële as die opkomende 

boere in die land. Die veediefstaleenhede kan dié misdaad nie alleen beveg nie en lede 

van die veebedryf wat nie die betrokke wetgewing nakom en hul vee merk nie, dra by tot 

die voorkoms van die diefstal. 
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JONGSTE VEEDIEFSTALSTATISTIEKE 

 

In die tydperk 1 April 2013 tot 31 Maart 2014 is daar 56 954 beeste gesteel teen ‘n waarde 

van R592 321 600. Daarvan is 22 070 beeste teruggevind, wat beteken dat 34 884 beeste 

teen ‘n waarde van R363 793 600 verlore gegaan het. 

   

In die geval van skape is 79 713 skape in die tydperk 1 April tot 31 Maart 2014 teen ‘n 

waarde van R135 512 100 gesteel. Altesaam 16 663 hiervan is teruggevind. Die totale 

verlies was dus 63 050 skape teen ‘n bedrag van R107 185 000. 

 

Wat bokke betref is 34 988 in dieselfde periode gesteel teen ‘n waarde van R68 226 600. 

Hiervan is 10 600 teruggevind, dus was daar ‘n verlies van 24 388 bokke teen ‘n 

kontantwaarde van R47 556 600. 

 

Die volgende tien polisiestasies is geïdentifiseer as the “hot spot” gebiede: Maluti in die 

Oos-Kaap, Ladysmith in KwaZulu-Natal, Qumbu in die Oos-Kaap, Bulwer in KwaZulu-

Natal, Mthatha in die Oos-Kaap, Sulenkama in die Oos-kaap, Amersfoort in Mpumalanga, 

Utrecht in KwaZulu-Natal, Bergville in KwaZulu-Natal en Harrismith in die Vrystaat. 

 

MERK VAN DIERE 

 

Die toename in veediefstal kan in baie gevalle toegeskryf word aan die feit dat vee nie 

behoorlik gemerk is nie. Voerkrale, boere, spekulante, afslaers, abattoirs en kopers op 

veilings kan wetend of onwetend ontvangers van gesteelde vee wees. Hulle oortree dan 

die Wet en kan swaar beboet of vervolg word. 

 

’n Wettige, permanente merk is die eerste verdedigingslinie teen veediefstal. In Suid-Afrika 

maak wetgewing voorsiening vir ’n doeltreffende diere-identifikasiestelsel. Die Wet op die 

Identifikasie van Diere, 2002 (Wet 6 van 2002), maak die merk van vee verpligtend. Dit 

help die bedryf en die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) om veediefstal te bestry en om 

gesteelde vee makliker terug te vind.  
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Dit blyk egter dat die meeste persone en instansies wat in vee handel dryf, nie die 

bepalings van die betrokke wetgewing nakom nie en dus nie voldoen aan die basiese 

vereistes om veediefstal te bekamp nie. Baie hofsake oor veediefstal moet geskrap word 

weens geskille oor die positiewe identifikasie van gesteelde vee en omdat eienaarskap nie 

bewys kan word nie. As ’n dier met ’n geregistreerde merk of tatoeëermerk gemerk is, kan 

sulke geskille vermy word.  

 

Warmyster-brandmerke vir beeste en tatoeëermerke vir kleinvee bly die mees 

kostedoeltreffende maniere om hierdie groepe diere te merk. 

 

BEMARKING VAN DIERE 

 

Die bemarking van diere is ’n boerderyproses wat met bepaalde besluite gepaard gaan. 

Faktore soos die diere se ouderdom, gewig, geslag, vrugbaarheid en nog baie ander speel 

’n rol. Die hoofrede is ekonomies: die diere word vir finansiële gewin verkoop.  

 

Die finansiële sy van bemarking sluit die gebruik van die kwitansieboek, tjekboek, 

elektroniese finansiële oorplasings, die BTW-faktuur en verwante aspekte in. Daarmee is 

die meeste vee-eienaars pligsgetrou, maar hulle besef nie dat hulle moontlik ander 

wetgewing oortree wat nie verband hou met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) 

nie. 

 

Wetgewing wat die bemarking van vee reguleer, beskerm die eienaar en alle rolspelers in 

die rooivleiswaardeketting aan wie die vee gelewer word. Hiervoor is die Wet op 

Veediefstal (Wet 57 van 1959) en die Wet op die Identifikasie van Diere (Wet 6 van 2002) 

gepromulgeer. Albei is steeds van krag. Die wette hanteer twee spesifieke aspekte van die 

bemarking van vee, naamlik die koop en verkoop asook die vervoer van vee. Enigeen wat 

met vee handel dryf, het die plig om op hoogte te wees van alle wetgewing daaroor.  
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WANNEER VEEDIEFSTAL PLAASVIND 

 

Wanneer vee-eienaars slagoffers van veediefstal word, kan hulle 'n aktiewe rol in die 

voorkoming van verdere diefstalle speel deur die plaaslike SAPD en die 

Veediefstaleenheid gedurende die ondersoek te ondersteun. Baie veediefstalsake word 

nie bevredigend opgelos nie weens onvoldoende getuienis en bewyse of onvolledige 

verklarings. Dit gebeur ook dikwels dat gesteelde vee nie positief uitgeken kan word nie en 

die betrokke eienaar nie eienaarskap kan bewys nie.  Een van die aspekte wat hier van 

belang is, is die hantering van die misdaadtoneel.  Dit is ’n waardevolle bron van bewyse 

en vee-eienaars moet weet hoe om die misdaadtoneel en bewyse te hanteer. 

 

Sover dit die aanmelding van veediefstalsake betref, moet die tyd wat verloop tussen die 

ontdekking en aanmelding van veediefstal so kort as moontlik wees. Dit sal die 

bevredigende oplossing van ’n veediefstalsaak vergemaklik. 

 

KLAER SE VERKLARING 

 

Die eerste polisiebeampte op die toneel moet ’n toneelverklaring opstel. Die klaer se 

verklaring moet dadelik geneem word, behalwe as die klaer beseer is en mediese 

behandeling moet kry. Die polisie kan steeds ’n dossier open, selfs as die klaer nie dadelik 

’n verklaring kan aflê nie. 

 

As persone in hegtenis geneem is, moet arrestasieverklarings geneem word en die 

ooggetuies se verklarings moet ook dadelik geneem word. 

 

DIE STRAFREGSTELSEL 

 

Strafprosesreg is 'n samestelling van reëls en prosedures wat die hele proses van 

misdaadvervolging reguleer. Dit reël onder meer inhegtenisname, borg, die verhoor, 

vonnis en appèl. Die vernaamste bron van die Suid-Afrikaanse strafprosesreg is die 

Strafproseswet, Wet 51 van 1977. Die Grondwet vervat ook belangrike beginsels van die  
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strafproses, veral in die Handves van Menseregte. Die Handves van Menseregte verskans 

byvoorbeeld elke beskuldigde persoon se reg tot 'n regverdige verhoor.  

 

Daar is spesifieke stappe wat gevolg moet word in die strafregstelsel, net soos wat 

slagoffers van misdaad sekere regte binne die strafregstelsel het. 

 

As jy die slagoffer van misdaad was, het jy sekere regte wat vervat is in die 

Slagofferhandves. Ingevolge die minimumstandaarde vir dienste vir slagoffers van 

misdaad het slagoffers ook die reg op vergoeding en die reg op restitutisie. 

 

‘n Slagoffer van veediefstal het ook die reg om teenwoordig te wees by die 

paroolraadsitting wanneer die moontlike vrylating van 'n oortreder oorweeg word. 

 

Daar bestaan ook sekere meganismes vir klagtes en stappe kan geneem word indien jy 

tydens die strafregproses ontevrede is met die aanklaers of howe oor 

• die manier waarop jy behandel is 

• die inligting wat jy ontvang het, en 

• besluite wat geneem is. 

 

ANDER TOEPASLIKE WETGEWING 

 

Die Wet op Identifikasie van Diere en die Wet op Veediefstal is die twee wette wat 

algemeen met veediefstal geassosieer word. Daar is ander wette wat ook oortree word 

wanneer vee gesteel word, soos die Omheiningswet (Wet 31 van 1963) en die Wet op 

Oortreding (Wet 6 van 1959). Boere moet kennis dra van die inhoud van hierdie 

wetgewing en die addisionele oortredings ingevolge hierdie wette wat by die klagstaat van 

die veedief gevoeg kan word. 

 

Ander wette wat van toepassing is, is die Skutwet, die  Dierebeskermingswet en die Wet 

op die Aanpassing van Boetes. 
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Onwettige jag met honde is ook iets wat al hoe meer voorkom. Onwettige jagters betree 

eiendom en beskadig heinings en hul honde val vee sowel as wild aan. Grondeienaars is 

gefrustreerd omdat hulle sukkel om sulke oortreders aan die pen te laat ry. Grondeienaars 

en jagters is nie vertroud met die regte van grondeienaars nie. 

 

VOORKOMING VAN VEEDIEFSTAL 

 

Veediefstal kan op verskillende maniere bekamp word. Vee-eienaars kan self sorg dat die 

diefstalrisiko op hulle eiendom verminder word. Die veediefstalvoorkomingsforums en 

inligtingsentrums verdien ook die ondersteuning van elke vee-eienaar. 

 

Dit is noodsaaklik dat vee-eienaars en rooivleisprodusente meer aktief betrokke moet raak 

by ondersoeke en bekamping van veediefstal. Een van die doeltreffendste wyses waarop 

produsente meer inspraak kan verseker in ondersoeke en suksesvolle vervolgings, is die 

stigting van veediefstalinligtingsentrums (VIS) in hul distrikte. 

 

LAASTE GEDAGTES 

 

Ek wil graag die volgende op veeboere se hart druk: 

• Merk alle vee ooreenkomstig die Wet met ’n tatoeëer- of brandmerk. 

• Hou ’n volledige rekord van alle identifikasiedokumente en verwyderingsertifikate by. 

• Rapporteer alle veediefstalsake onmiddellik by die SAPD. 

• Slagoffers en getuies wat in die hof verskyn moet weet wat hul regte is.  

• Tel alle vee gereeld en hou ’n gekontroleerde veeregister. 

• Raak aktief betrokke by ondersoeke in die bekamping van veediefstal. 
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DANKWOORD 

 

Hiermee oorhandig ek graag ‘n kopie van die Veediefstal Handleiding, ‘n volledige gids 

rondom die voorkoming en hantering van veediefstal, wat ‘n inisiatief van die Nasionale 

Veediefstalvoorkomingsforum is. In dié verband bedank ek graag die volgende persone en 

instansies: 

 

Die samewerking van die Departement Landbou, Bosbou en Visserye, die SAPD 

Veediefstaleenheid, die Nasionale Vervolgingsgesag en die Departement Korrektiewe 

Dienste vir hul hulp om toepaslike inligting uit hul bronne te bekom, word hoog op prys 

gestel. 

 

Karen Grobler, Gerhard Schutte, Willie Clack, kapt Rassie Erasmus, maj Steve Roets en 

adv Jacques Swanepoel vir hul bydrae. 

 

Laaste, maar nie die minste nie, is ek dankbaar vir die rooivleisbedryf en die ander borge 

se vrygewige bydrae tot die produksie van die boek. 

 

Graag wil ek  ook die lede van die Nasionale Veediefstalforum, sowel as die Provinsiale 

Veediefstalforums bedank vir hul harde werk en insette gedurende die verslagperiode. 

 

Ek is oortuig daarvan dat die lede wat in die Forum dien ‘n wesenlike verskil maak. 

 

JACO MARĖ 

VOORSITTER:  NASIONALE VEEDIEFSTALKOMITEE 

 


