
 

 

NUUSVRYSTELLING 

(vir onmiddellike vrystelling) 

 

TYDELIKE VERBOD OP VEILINGS AS TUSSENTYDSE 

VOORKOMINGSMAATREëL VIR VERSPREIDING VAN BEK-EN-KLOUSEER 

 

"Die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) ondersteun die uiters drastiese 

voorkomingsmaatreëls vir bek-en-klouseer deur 'n tydelike verbod te plaas op onder andere 

veilings en skoue van gesplete hoefdiere soos afgekondig in die Staatskoerant van 4 Desember 

2019", sê mnr Koos van der Ryst, Voorsitter van die nasionale RPO.  "Dit is 

voorkomingsmaatreëls en nie strafmaatreëls nie", aldus mnr Van der Ryst.  

 

Die voorkomingsmaatreëls impakteer uiters drasties op kommersiële en ontwikkelende 

produsente, sowel as die res van die rooivleiswaardeketting.  1.2 Miljoen huishoudings in Suid-

Afrika besit lewendehawe en word deur die voorkomingsmaatreëls geaffekteer in terme van 

inkomste- en voedselsekuriteit.  So ook die plattelandse ekonomie.   

 

Dit is krities noodsaaklik dat die omvang van die uitbreking spoedeisend bepaal moet word en die 

owerheid en die bedryf werk saam om dit te verseker.  

 

"Sodra die omvang van die uitbreking gefinaliseer is, moet die geaffekteerde gebied onmiddellik 

geïsoleer word en moet ons terugkeer na normale handelspraktyke”, aldus Van der Ryst.  

 

Dit is duidelik dat addisionele kapasiteit geskep moet word om die bek-en-klouseer uitbreking te 

hanteer. 
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Die Minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling word derhalwe vriendelik, 

dog dringend versoek om 'n ramptoestand af te kondig ten einde addisionele kapasiteit en 

befondsing te verseker om die uitdagings wat die siekte bied te hanteer, aangesien nie-nakoming 

op 'n nasionale ramp kan afstuur.  

 

Die tyd het aangebreek dat die rooivleisbedryf homself begin posisioneer en moet besef word dat 

die Staat nie alleen die oplossings gaan bied nie.  Die rooivleisbedryf onderneem derhalwe ook 

om uit eie geledere addisionele kapasiteit te genereer ten einde die voorkoming en verspreiding 

van die siekte 'n spanpoging te maak.  

 

Die publieke/privaat groei inisiatief en die vyf jaar meester sektorplan in die rooivleisbedryf sal die 

inisiatiewe ondersteun.  

 

Die fundamentele aspekte vir die rooivleisbedryf oor die medium- en langtermyn bly uiters positief. 

Die bedryf is internasionaal kompeterend en die wyd verspreide reëns skep hoop. 

 

Ons moet egter nou in die bedryf belê en buitengewone aksies loods om die toekoms van die 

bedryf te verseker. Voorstelle vir die daarstel van 'n vrywillige naspeurbaarheidstelsel vir die 

beesbedryf sal in Januarie 2020 bekendgestel word. 
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Datum : 6 Desember 2019  
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Selfoon :  083 303 7926     Selfoon : 082 556 7296 


