
 

PERSVERKLARING 

 

RPO TEVREDE MET HOFUITSPRAAK 
 

 
Die RPO aanvaar die hofuitspraak wat gister in Oos-Londen gelewer is dat die Al Messilah skip nou 
gelaai kan word met skape uit die Castedale voerkraal vir vervoer na Kuwait mits dit volgens die 
riglyne van die internasionale dieregesondheids organisasie (OIE) gedoen word. 
 
“Die uitspraak is in ooreenstemming met die hofversoek van die Rooivleisbedryfsforum se 
regsverteenwoordigers waarvan die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) deel is” sê mnr Koos 
van der Ryst, Voorsitter van die RPO. 
 
Die RPO se strategiese plan onderskryf die uitbou van internasionale handel en die uitvoer van 
lewendehawe per skip vorm deel daarvan mits daar voldoen word aan dierewelsynsmaatreëls 
volgens die OIE. 
 
Dit is duidelik dat die hof tevrede is met die besending en daar rus nou ‘n verantwoordelikheid op 
die Departement van Landbou om volgens die OIE-riglyne toe te sien dat die verskeping plaasvind 
en dat die Departement die eedverklaring soos voorgeskryf in die hofuitspraak sal afteken. 
 
Hierdie spesifieke hofuitspraak het gehandel oor die spesifieke vaart van die Al Messilah en die 
opvolghofsaak sal handel oor toekomstige verskeping van lewendehawe per skip vir 
slagdoeleindes. Dit sal in ‘n latere stadium voor die hof dien. 
 
“Dit is krities noodsaaklik dat ons sal verseker dat die handel in lewendehawe sal voortgaan maar 
dit is net so noodsaaklik dat ons sal toesien dat hoë standaarde van dierewelsyn gehandhaaf sal 
word”.  
 
“Die RPO is opgewonde oor die moontlikhede van handel in lewendehawe en tot soveel as 
300 000 kleinvee kan jaarliks aan die Midde-Ooste verhandel word.  Dit kan vir ons kommersiële 
en opkomende kleinveeprodusente baie beteken.  Daar is ook potensiële markte in grootvee, 
aldus Mnr van der Ryst.” 
 
 
 



Die RPO is van mening dat sou die tweede hofuitspraak ten gunste van handel en lewendehawe 
per skip wees, iets waarvoor die RPO sal beding, ‘n taakspan op die been gebring moet word om 
die Departement van Landbou te ondersteun om ‘n protokol te finaliseer volgens die OIE se 
riglyne. 
 
Dit sal ‘n spanpoging tussen die Nasionale en Provinsiale Departemente van Landbou sowel as die 
bedryf moet wees.  Selfregulering met ‘n sterk klem op dierewelsyn sal noodsaaklik wees. 
 
Die RPO het nog altyd as deel van die uitrol van sy strategiese plan vryemarkbeginsels en 
uitsonderlike dierewelsynsmaatreëls ondersteun. 
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