
 

 

INVOERE VAN SLAGBEESTE VANAF BOTSWANA 

 

Die RPO het 'n paar jaar gelede R300 000 spandeer aan 'n omvattende regsmening oor die invoer 

van slagvee vanaf buurlande.  

 

Die regsmening se doel was om toe te sien dat die plaaslike bedryf voldoende beskerm word van 

dieresiekte risiko's.  Die regsmening het plaaslike wetgewing en reëls van die internasionale 

dieregesondheidsorganisasie, die OIE, in aggeneem.  

 

Die regsmening wat op die RPO se webruimte beskikbaar is, het die basis gevorm vir die 

departementele invoerpermit vir lewendehawe vanaf buurlande.  

 

Die Namibiese en Botswana invoere van speenkalwers en slagdiere geskied tans volgens die 

invoerpermit.  

 

Die RPO was onlangs instrumenteel om die Botswana invoere tydelik te staak om die individuele 

Tuberkulose toetse te verseker.  

 

Die Suider-Afrikaanse Doeane-unie (SACU) en Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 

(SADC) ooreenkomste verseker vrye handel in die streek en daar is, behalwe vir 

dieresiektemaatreëls, niks wat handel van lewendehawe in die streek kan verhoed nie.  

 

Die RPO het die nasionale Direkteur : Dieregesondheid ook onlangs versoek om 'n omvattende 

risiko-analise te doen oor die Botswana situasie.   
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Die RPO gaan in die 2de week van Desember self 'n omvattende ondersoek doen en die gebied in 

Botswana besoek.  

 

Die RPO het verskeie vergaderings met bedryfsverteenwoordigers van Botswana gehad ten einde 

realisme te skep.   

 

Agri Inspec is die RPO se agent wat die invoerproses kontroleer en monitor.  Tot aan die einde 

van Oktober is 6 321 beeste van Botswana na Suid-Afrika ingevoer waarvan by verre die 

meerderheid speenkalwers was.  Die gemiddelde prys was R5 984-00 per kalf.   Die November 

invoersyfer lyk na ongeveer 917 en is in die proses van prosessering. 

 

Die totale beesinvoere vir die 3 maande vanaf Botswana is ongeveer 7 238.  Dit is 0,24 % van die 

jaarlikse speenkalfbeskikbaarheid in Suid-Afrika.  

 

Die RPO doen moeite om met behulp van ons media, inligting deur te gee oor hierdie 

aangeleentheid en ons nooi belangstellendes om in te skryf op die RPO se maandelikse 

elektroniese nuusbrief in Afrikaans en/of Engels.  

 

Die RPO het ook 'n WhatsApp Bulletin-groep waar dringende inligting en markinligting versprei 

word.  SMS u selfoonnommer na 082 788 9012 as u op die groep gelaai wil word.  Dui ook aan of 

u die :-  

 algemene inligting PLUS bek-en-klouseer inligting wil ontvang OF 

 net bek-en-klouseer inligting wil ontvang.  

 

Ek verseker u dat die RPO u belange beskerm.  

 

Vriendelike groete  

Koos van der Ryst  

Voorsitter: Nasionale RPO 


