
DIE Rooivleisprodusente-organisasie (RPO)
beveelaandatalleagentewatveebemark,hul-
self vertroudmaakmetdie inhoudvandiebio-
sekerheidsmaatreëls vir lewendehawe-agente
soos dit op 13November in die Staatskoerant
afgekondig is.
Daar is konsensus binne die RPO dat reg-

streekse verkope aan byvoorbeeld voerkrale
en abattoirs ook gereguleer moet word.
Die biosekerheidsmaatreëls vir lewendeha-

we-agente is hoofsaaklik ingestel om te verse-
ker dat die Suid-Afrikaanse lewendehawe- en
wildbedryf aan die internasionale organisasie
virdieregesondheid(OIE)sekodevoldoenom
internasionale handel te verbeter.
Tweedens is die reëls daarop gemik om die

lewendehawe-agentebedryf te reguleer, met
spesifiekeverwysingnavoorsorgmaatreëlswat
by veilings vereis word (as ’n tweede vlak van
opsporing van dieresiektes) om die risiko van
die verspreiding van beheerde, aanmeldbare
en ander dieresiektes te verminder.
Hoewel die reëls van toepassing is vanaf

die datum van afkondiging (13 November
2020), sal ’n bykomende grasietydperk van
ses maande toegelaat word sodat alle agente
hulself vandie inhoudvandie reëls kanverge-
wis,hul infrastruktuurenprosessekanaanpas,
enhulleopvolkomenakomingvoorberei.Die
toepassing van die maatreëls moet voor of op
30 Junie afgehandel wees.
Elke lewendehawe-agent moet aan die vol-

gende voldoen:
■ Verpligte registrasie by die landbouprodu-
te-agenteraad (Apac). Dit sluit in lewende-
hawe-agentewat aanlyn en virtuele veilings
aanbied.

■ ’nEksterneoudit vandie veilingsgerieween
allebiosekerheidsproseduresmoetelketwee
jaar deur ’n onafhanklike ouditeur onder-
neem word. Die Suid-Afrikaanse vleisbe-
dryfsmaatskappy (Samic) sal dié rol vervul.

■ Die verantwoordelikhede in afdeling 11 en
26 van die Wet op Dieregesondheid moet
skriftelik aanvaar word. Die dokument van
aanvaarding sal deel wees van die eksterne
ouditproses. Die eerste verslag moet voor
of op 31 Desember vanjaar gereed wees.

■ Elke lewendehawe-agentmoet ’n opgeleide
biosekerheidspraktisyn aanstel wat by die
Suid-AfrikaanseVeeartsraad(SAVC)geregis-
treermoetwees.Diebiosekerheidspraktisyn
isverantwoordelikvirdiebiosekerheidsplan
enmoet toesiendataanalleminimummaat-
reëls tenopsitevanbiosekerheidvirallediere
vanverskillendeoorsprongwatviropveiling
bymekaar kom, voldoen word.

’n veiling moet voldoende en permanent
gemerk wees met die eienaar se registra-
siemerk in ooreenstemming met die Wet op
die Identifikasie vanDiere (Wet 6 van 2002)
en regulasies soosdit indieStaatskoerant, nr.
25732van21November2003, afgekondig is.
Voor ’n dier by ’n veiling afgelaai word,

moet die lewendehawe-agent seker maak dat
die geregistreerde brandmerk aan die eienaar
behoort. Die brandmerk-sertifikaat en die ID
van die eienaar of vervoerder van die diere
moet nagegaan word.
Die volgende is ontoelaatbaar:

■ Die aflaai van ’n dier by die aankomslokaal
sonder ’n geregistreerde merk is verbode.
Indien die oorplaatjie vir elke dier se indivi-
duele identifikasie (soosdeurdie lewendeha-
we-identifikasie en -naspeurbaarheidstelsel
bepaal)nieooreenstemmetdie lysvandiere
indie oorspronklike verklaring vandierege-
sondheiddeurdieeienaarnie,magso ’ndier
nieafgelaaienby’nveilingontvangwordnie.

■ ’nDiermet ’n vars brandmerkmag nie afge-
laai of aanvaar word nie.

■ ’n Dier met nat verfmerke van ’n vorige
veiling mag nie binne 28 dae van die vorige
veiling aanvaar word nie.

■ Die brandmerk of merk van ’n dier by die
veilingsperseel is verbode.
Gevalle van ’n dier waaroor daar agterdog

bestaan, ’n dier wat nie aan brandmerkvereis-
tesvoldoennie, en ’ndierwatmoontlikgesteel
is, moet onmiddellik by die SAPolisiediens se
veediefstaleenheid aangemeldword.Diekon-
takbesonderhede en na-uurse besonderhede
van die betrokke veediefstaleenheid moet by
dieveilingsperselebeskikbaarweesenvertoon
word.
Die RPO het op ’n nasionale raadsverga-

dering besluit daar moet met mnr. Francois
Knowles, hoofbeampte van die landboupro-
dukte-agenteraad (Apac), vergader word om
die praktiese haalbaarheid endie toepassings-
raamwerk van die reëls te bespreek.
’n Vergadering sal binnekort geskeduleer

word met verteenwoordiging van die nege
provinsiale RPO’s en verteenwoordigers van
dieSuid-AfrikaanseFederasievirLewendeha-
we Afslaers (Safla).
Dievolledigestelreëls isbeskikbaarbywww.

apacouncil.org.za.

REKORDHOUDING
BY DIE VEILINGSPERSEEL
Elke lewendehawe-agent moet ’n betroubare
ennoukeurigerekordhoudingstelsel tenopsig-
te van biosekerheid op die veiling instel. Die
stelselmoetversekerdatalle transaksies inoor-
eenstemming met ouditbare en opspoorbare
prosesse uitgevoerword.
’n Dier wat vir verhandeling op ’n veiling

bestem is, moet ten minste 24 uur voor die
werklike veiling geregistreer wees.
Die kwitansie en verkope van vee word in

die reëls uiteengesit. Die volgende dokumen-
te moet die dier vergesel wanneer dit by die
veilingsperseel aankom:
■ ’n Oorspronklike, geldige artikel 6- en/of
8-dokument van die dier se eienaar.

■ Afskrif van die brandmerkregistrasie-sertifi-
kaat van die eienaar.

■ AfskrifvandieID-dokumentvandieeienaar.
■ Oorspronklikedieregesondheidsverklaring,
wat ook met ’n bevestiging van ’n veearts
vir dieplaasvanoorsprongendie spesifieke
dier vergesel kan wees.

■ Volledige besonderhede van die plek van
oorsprongopdieartikel6-dokument:fisieke
adres, naam van die plaas, nommer van die
landmeter-generaal en plaasnommer, soos
verklaarengetekendeurdieeienaarvandie
dier, asookdieeienaarofbestuurdervandie
plek van oorsprong.

DIERE-IDENTIFIKASIE
’n Dier wat geverifieer en aanvaar word op
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Allevee-agentemoet teen30Junievanjaar
dienodigebiosekerheidsmaatreëls instel en
toepas. FOTO:LBW-ARGIEF


