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Reëls en regulasies in verband met uitvoer en invoer van lewende hawe tussen Namibië    en Suid-
Afrika 
 
Daar is sekere administratiewe reëlings vir die uitvoer van lewende hawe vanaf Namibië na Suid-Afrika. 
Onderstaande is die stappe wat die koper moet volg om die uitvoer proses te vergemaklik: 
 
1. Bonsmara SA moet skriftelik toestemming gee aan die koper dat die dier(e) wel ingevoer mag word na 
Suid-Afrika. Hierdie is slegs ‘n formaliteit. 
 
2. Sodra die koper die skriftelikte toestemming ontvang het van Bonsmara SA, moet die koper die 
volgende twee permitte uitneem: 
 

i) SA Veeartseny invoerpermit wat deur ‘n erkende Namibiese staatsveearts voltooi sal 
word voor die dier(e) gelaai word om vervoer te word na Suid-Afrika. Hartebeestloop 
reël die veearts en die besoek aan plaas. 
 
ii) ‘n Veeverbeteringspermit (Livestock Improvement permit) was toestemming gee dat 
die dier(e) wel ingevoer mag word na Suid-Afrika. 

 
3. Sodra die verkoper die bogenoemde permitte ontvang het, moet dit aan die verkoper voorsien word 
sodat Hartebeestloop die nodige Namibiese Veeartseny en Vleisraad permitte reël. Ons reël dit alles op 
Mariental. 
 
4. Lewende hawe in Namibië is kwytgestel van BTW heffing en dus hef Hartebeesloop se afslaers geen 
BTW op lewende hawe. Namibiese uitvoer BTW hefing is teen ‘n nulkoers. So die koper betaal geen 
BTW op die aankope nie. 
 
5. Suid-Afrika vereis wel invoerbelasting van die koper wat betaalbaar is by die Suid-Afrikaanse 
grenspos. Die invoerbelasting kan weer terug geëis word as insetbelasting deur die koper. ‘n Boerdery 
BTW nommer van die koper word vereis vir hierdie aksie anders moet die BTW kontant betaal word by 
die betrokke grenspos. Jy kan enige tyd die BTW bedrag in ons rekening betaal en ons vragmotor 
bestuurder betaal dan die kontant op die grens en oorhandig aan die koper alle dokumentasie vir die 
terugeis van die BTW. 
 
Dit is belangrik dat die koper die bogenoemde 2 permitte van Suid-Afrika voorsien aan Hartebeestloop 
sodat die nodige Namibiese permitte kan reël vir die uitvoer van die lewende hawe. Die diere staan gratis 
op Hartebeestloop totdat alles afgehandel word. Die diere word ook gratis vervoer na enige hoof sentrum 
in die RSA. Ons voer op ‘n gereelde basis diere uit na die RSA en is goed bekend met die prosedures en 
mense wat daarmee werk.  
 

 


