
 

   

Opgedateerde verslag: Bek-en-klouseer 

  

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die Direkteur van 

Dieregesondheid, dr Maja, het op 15 Februarie 2019 ‘n opgedateerde verslag oor die 

bek-en-klouseer situasie uitgereik.  

  

Daarin word aangedui dat 22 000 diere sedert 14 Januarie 2019 ingeënt is. 

Ongeveer 12 000 van dié diere is in die siektebeheerde gebied ingeënt en alle 

ingeënte diere is gemerk. Die verbod op die beweging van gespletehoefdiere in die 

siektebeheerde gebied is steeds van krag. Daar is tans geen aanduiding dat bek-en- 

klouseer buite dié gebied versprei het nie en daarom word die beweging van 

gespletehoefdiere (insluitend wild) en onverwerkte diereprodukte op meriete binne 

Suid-Afrika toegelaat.  

  

Woluitvoere na China   

  

China het alle invoere van onverwerkte wol van Suid-Afrika weens die bek-en-

klouseer uitbreking opgeskort. China het nog nie ‘n amptelike aanduiding gegee oor 

die aanvaarding van woluitvoere nie.   

  

Huide en velle   

  

Geen rou gesoute huide- en velle kan tans na China uitgevoer word nie. Dit is veral 

problematies vir merino boere aangesien 90% van dié velle normaalweg na China 

uitgevoer word.  China vereis ‘n veeartsgesondheidsertifikaat wat sertifiseer dat die 

velle afkomstig is van ‘n bek-en-klouseer vrye sone, wat weens Suid-Afrika se 

huidige bek-en-klouseer status onmoontlik is.  

  



 

Die Handelstaakspan vir bek-en-klouseer is in die proses om in oorleg met die 

Direkteur-Generaal (DG) ‘n besoek te finaliseer na China wat waarskynlik gelei sal 

word deur die DG. Dit om te onderhandel oor die hervat van wol, huide en velle en 

rooivleis uitvoere.  Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het China 

versoek om ‘n sertifikaat te aanvaar wat bevestig dat Suid-Afrika die 

wêreldorganisasie vir dieregesondheid, die OIE, se aanbevelings volg. Dit bepaal dat 

die velle vir 28 dae gesout moet word. China het nog nie daarop gereageer nie. 

Dieselfde situasie geld vir blou en gesplete velle.  

  

Weens dieselfde redes kan Suid-Afrika ook nie op die oomblik blou- en gesplete 

velle na Thailand of Uruguay uitvoer nie.  Daar is egter geen beperkings op uitvoere 

na Europese Unie-lande of Turkye geplaas nie. Dorpervelle word nie deur enige 

beperkings geraak nie, aangesien dit grootliks na Europese Unie-lande in ‘n 

gepekelde vorm uitgevoer word.  

  

Vleismarkte   

  

Verskeie versoeke is gerig vir die heropening van vleismarkte, maar baie beperkte 

sukses is behaal. Meer besonderhede oor dié markte sal binnekort bekend gemaak 

word.   

  

Handel met Jordanië en Qatar is hervat. Lande soos Egipte en die Verenigde 

Arabiese Emirate het ‘n hersiende versoek vir beesvleis gestuur, maar die nuwe 

konsepgesondheidsertifikate is steeds nie ontvang nie. Konsepsertifikate vir handel 

met Bahrain, Koeweit en Swaziland is ingedien, maar terugvoer word steeds 

afgewag. Struikelblokke ten opsigte van taal word veral met Mosambiek ervaar. 

Amptenare van Mosambiek het aangedui dat hulle beplan om Suid-Afrika en die 

beheerde gebied te besoek.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Die RPO se boodskap   

  

• Die RPO waarsku al vir die afgelope drie jaar oor die hoë risiko van ‘n bek-en-

klouseer uitbreking.  

 

• Die Europese Unie het die risiko ook uitgewys.  

 

• Die bedryf is in die proses om ‘n regsmening in te win oor die Departement van 

Landbou se verantwoordelikheid in dié verband.   

 

• Kapasiteitsprobleme is aan die orde van die dag by die nasionale en provinsiale 

Departemente van Landbou, Bosbou en Visserye.   

 

• Dit is nou duidelik dat die huidige uitbreking nie sonder die betrokkenheid van die 

bedrywe doeltreffend hanteer sal kan word nie en dat verdere uitbrekings verwag 

kan word.  Die proses word deur die nasionale en provinsiale 

Dieregesondheidsforums bestuur.  

 

• Die RPO het op eie koste ‘n omvattende inligtingsdag in die betrokke area 

aangebied om die bedryf en boere oor die situasie in te lig.  

 

• Die RPO is instrumenteel om die provinsiale Dieregesondheidsforums op eie 

koste in stand te hou.   

 

• Die RPO neem deel aan en gee insette by die Tegniese-, Handels- en 

Kommunikasie taakspanne wat die Minister aangestel het.   

 

• ‘n Deel van die oplossing is die implementering van ‘n nasionale 

naspeurbaarheidstelsel en die RPO het R100 000 bewillig om dit van die grond af 

te kry en word ook op die betrokke werksgroep verteenwoordig.  

 

• Die RPO is van mening dat daar in ‘n volgende heffingsperiode voorsiening 

gemaak sal moet word vir meer kapasiteit om bio-sekuriteitsaspekte aan te 



 

spreek.  

 

• Die RPO is optimisties dat handel in huide, velle, wol, bokhaar en embrios hervat 

gaan word nog voor die bek-en-klouseer vrye sone status herwin is.  

 

• Die 12 000 beeste in die siektebeheergebied moet geslag word alvorens daar ‘n 

aansoek by die OIE ingedien kan word om Suid-Afrika se bek-en-klouseer vrye 

sone status te herwin.  

 

• Die slagproses en vergoeding daaraan verbonde sal nog gefinaliseer moet word 

en met die plaaslike produsente, waarvan die meeste opkomende en 

bestaansboere is, uitgeklaar word. 

 

• Die moontlikheid bestaan egter dat Suid-Afrika se handelsvennote nogsteeds 

invoere kan weier.  

 

• Dit is die RPO se siening dat indien alles volgens plan verloop Suid-Afrika sy 

status waarskynlik nie voor einde 2020 sal kan herwin nie.  

 

• Die RPO moedig produsente steeds aan om met die provinsiale 

Dieregesondheidsforums te skakel om ingelig te bly oor wat in hulle omgewings 

aangaan.  

 

• Die RPO poog om alle nuwe inligting op sy webtuiste by te hou en enigeen is 

welkom om daarvan gebruik te maak. Indien daar enige navrae is kan dit direk 

aan die RPO gerig word. 

  


