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O
pdienasionaleRPOseafgelo-
pe kongres is daar besluit dat
dievolgende funksies ingevol-
ge die statutêre heffing verrig
moet word (dit stem ooreen
met die riglyne wat op die

werksessie aanvaar is):
■ Die vestiging van verhoudings met rege-
ringsdepartemente wat ’n invloed op die
rooivleiswaardeketting het.

■ Ondersteuning vannasionale strukturewat
geskep is om die rooivleisbedryf te onder-
steun, soos die Landbou-aksieplan en die
Nasionale Ontwikkelingsplan.

■ Ondersteuning van en samewerking met
nasionale forums, soos die Dieregesond-
heidsforum, die Veediefstalvoorkomings-
forum, die Landbouhandelsforum en die
Roofdierbestuursforum.

■ Toegewydeenvolhoubarepogingsmoetaan-
gewendwordviroptimalewinsgewendheid
indiewaardeketting,gebaseeropvryemark-
beginsels en minimum inmenging.

■ Die versameling en verspreiding van inlig-
ting oor die bedryf.

■ Die forum moet a-polities wees.
■ Die forum moet kostedoeltreffend wees.
Wat die pad vorentoe betref, is op die sessie
ooreengekomdatdieplannenetsuksesvolkan
wees as ingrype met behulp van ’n statutêre
heffing in die bedryf gedoen word.
DieRPOse standpunt indié opsig is dat die

Rooivleisbedryfsforum (RMIF) só ’n aansoek
moet rig.Aspekte vandienuwe strategiemoet
ingesluit wees by die nuwe statutêre heffing
wat in November volgende jaar in werking
gestel word.
Daar is voorgestel dat die RMIF die vol-

gende funksies sal hê:
■ Die bevordering, beskerming en toepas-
sing van die regte en belange van sy lede
en ondersteuning of teenkanting teen enige
wetgewing wat deur die nasionale, provin-
sialeenplaaslike regeringsof internasionale
organisasies ten koste van dieRMIF se lede
ingestel kan word.

■ Die bevordering van produksie-ontwikke-
ling, verwerking en verbruikersopvoeding
wat betref die vraag na rooivleis, afval,
rooivleisprodukte en die rooivleisbedryf
as ’n geheel.

■ Die aanstelling van trustees vir die Vleisbe-
dryfstrustendieRooivleisnavorsings-en-ont-
wikkelingstrust (RMRDT).

■ Die aanstelling van direkteure om in enige
maatskappye te dienwat gevormmagword
omdiensteaandierooivleisbedryf teverskaf.

■ Die benoeming van bedryfsverteenwoor-
digers aan die beplanningskomitees van
die RMRDT.

■ Die goedkeuring en ondersteuning van die
finansiering van diensverskaffers, soos uit-
eengesit indiesakeplanwataandieMinister
van Landbou, Bosbou enVisserye voorgelê
en goedgekeur is, oor die inwerkingstelling
van ’n staatsheffing, soos voorsien in die
gewysigdeWetopdieBemarkingvanLand-
bouprodukte (Wet 47 van 1996).

■ Die ondersteuning en toepassing van uit-
voerplanne in die rooivleisbedryf.

■ Die ondersteuning en beïnvloeding van
transformasieplanne van die opkomende
sektor inbelangvandiehelewaardeketting.

■ Die versameling en verspreiding van inlig-
ting oor die bedryf.

■ ’nStaatsheffinggegrondopdiebeginselsvan
diehuidigestruktuurwordondersteunwaar
daar ’n duidelike onderskeid getref word
tussen algemene bedryfsake en produsen-
tesake. Algemene bedryfsake is skakeling,
transformasie, verbruikersvertroue (inslui-
tend vleisinspeksies), uitvoerbevordering,
dieregesondheid en navorsing (slegs indien
dit absoluut noodsaaklik is enwanneer alle
ander moontlikhede ontgin is). Produsen-
tesake is skakeling, transformasie, produk-
sie-ontwikkeling, verbruikersopvoeding en
dieregesondheid.

Dienuweaansoekvirdie statutêreheffing
sal deur dieRMIFbespreekword endie vol-
gendefunksiesbehoortdeeldaarvantewees:
■ Algemene funksies sal skakeling namens
die hele bedryf wees, transformasie, asook
navorsing en ontwikkeling.

■ Vleisveiligheid en regulatoriese beheer.
■ Handelspromosies (invoer en uitvoer).
■ Eie sake sluit in verbruikersbewustheid,
produksie-ontwikkeling en sektor-spesifie-
ke voorrangsake en skakeling.

Hierdieaspekte sal saammetdiekwessieswat
by die werksessie geopper is, bespreek word
vir die afhandeling van ’nmoontlike heffings-
aansoek.Dit sal inNovemberaanstaande jaar
inwerking gestelwordomkostedoeltreffende
intervensiesvir ’n toekomstige strategievirdie
rooivleisbedryf moontlik te maak.
Die kwessies wat op die werksessie geop-

per is, sluit in:
■ Die rooivleisbedryf is gevra om finansieel
by te dra tot die uitwissing van dieresiektes.

■ Die Regering en die private sektor moet
saam verantwoordelikheid aanvaar vir die
belangrike kwessie van inentings teen bru-
cellose, wat volgens wet verpligtend is.

■ Die bedryfmoet naspeurbaarheid finansier,
maardieRegeringmoet ’nbemagtigdeomge-
wing skep.

■ Die statutêre heffing moet styg sodat die
nodige planne gefinansier kan word.

■ Boere behoort toegelaat te word om te
bemark soos hulle verkies.

■ ’n Vrywillige graderingstelsel behoort in die
verbruiker se behoeftes te voorsien.

■ ’nStelselmoetdaargestelwordomdiegehal-
tevandieprodukdwarsdeurdiewaardeket-
ting te beheer.

■ Die voedingswaarde van die produk moet
waarde toevoeg.

■ Die verskillende dele van die karkas moet
vir verskillende markte ontwikkel word en
navorsingmoet indiéverbandgedoenword.

■ Daar is ’n behoefte aan ’n klemverskuiwing
na praktieser korttermynnavorsing en ont-
wikkeling om finansiering te verseker.

■ Die bedryf moet as ’n groep saamwerk.
■ Dieregesondheid is ’n groot probleem.
■ Klassifikasie is herkenbaar en die bedryf
moet na brandmerke kyk wat dit bevorder.

■ Diebedryfmoetvandiegrondvlakafbestuur
word en nie op die Regering wag nie.

■ Ten volle, doelgerigte koördinering
is belangrik.

■ Daar moet ’n vertrouensverhouding met
kleinboere wees.

■ Diebedryfbehoortbetrokke teweesbyhan-
delsooreenkomste met ander lande.
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DieRooivleisprodusente-organisasie (RPO) het die
strategiesewerksessie vir die rooivleisbedryfwat onlangs
in Pretoria gehou is, verwelkom.Mnr. Gerhard Schutte,
hoofbestuurder, was veral beïndrukmet die ondersteuning
wat van regeringstrukture ontvang is.


