GD, afdeling Kleine Herkauwers
0900-1770, optie 3 schaap geit
sg-online@gddiergezondheid.nl

1) Geen dieren
Ik heb geen dieren meer en wil ook geen schapen en of geiten meer gaan houden, wat moet ik
nu doen?
Zorg dan dat uw UBN wordt beëindigd, bel hiervoor met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) via 088-042 42 42 of kijk op mijn.rvo.nl.

2) SG-Online
Als ik een abonnement op SG-Online neem, moet ik dan ook nog de vaste heffing van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betalen?
Ja, de vaste heffing die houders moeten betalen voor het UBN, staat los van het melden. U heeft een
UBN nodig wanneer er minimaal één schaap of geit wordt gehouden.

Waarom zou ik voor SG-Online kiezen?
• U heeft de mogelijkheid om uitgebreide gegevens van elk dier vast te leggen, hierbij valt te denken
aan geslacht, ras, moeder- en vaderdier en stamboeknummer
• Alle gegevens overzichtelijk bij elkaar
• U voldoet aan de verplichtingen van het ministerie van Economische Zaken.
• Medicijngebruik per dier en koppel registreren
• Gezondheidsverklaringen afdrukken bij deelname aan gezondheidsprogramma’s
• Afstammingslijsten opvragen en uitdraaien
• Afgeven van verklaringen van medicijngebruik voor de slachterij. Dit is in het kader van de
voedselveiligheid (voedselketeninformatie oftewel VKI)
• Bij registratie van uw e-mail adres ontvangt u minimaal 4 keer per jaar een gratis e-mail
nieuwsbrief.

Moet ik een eigen computer hebben om lid te worden van SG-Online?
Nee, dat hoeft niet. U kunt uw gegevens ook door een bekende laten invoeren in het systeem met
uw inloggegevens.

Moet ik een apart programma hebben voor geiten en schapen?
Nee, schapen en geiten kunnen in hetzelfde programma geregistreerd worden.

Ik heb problemen met de login. Welke klantenadministratie moet ik bellen?
Voor vragen of problemen met de login kunt u contact opnemen met ZET solutions via
klantenadministratie@Zlogin.nl of 0900-9439624.
Hoe kan ik het levensnummer opvoeren in SG-Online?
Wanneer u een geboortemelding doet, kunt u een levensnummer kiezen uit een lijst met vrije
oornummers. Wanneer u een aanvoer- of importmelding doet, vul dan de 12-cijferige code in die op
het oormerk staat vermeld.
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Waar kan ik meer uitleg vinden over hoe ik mijn dieren moet registreren in SG-Online?
Een uitgebreide beschrijving over het registeren van uw dieren kunt u vinden in de handleiding. De
handleiding is te vinden op www.SG-Online.nl onder de knop ‘Handleiding’.

3) I&R eisen
3.1) Oornummers

Mag ik gele oormerken die ik nog op het bedrijf heb blijven gebruiken?
Nee, deze mochten gebruikt worden tot en met 31 december 2009. Voor verdere informatie kunt u
terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via 088-042 42 42 of kijk op mijn.rvo.nl

Moeten alle dieren een elektronisch oormerk in?
Nee, dieren die voor 1 januari 2010 geboren zijn, mogen de gele oormerken inhouden. Voor verdere
informatie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via 088-042 42 42 of
kijk op mijn.rvo.nl

Staat het UBN nog op de elektronische nummers?
Nee, het UBN staat niet meer op de elektronische nummers. Het nummer bestaat uit een unieke
code van twaalf cijfers. De door u gekochte nummers staan wel geregistreerd op uw UBN. Voor
verdere informatie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via 088-042
42 42 of kijk op mijn.rvo.nl

Hoe ziet een elektronisch oormerk eruit?
Aan de kleur van het oormerk kun je zien hoe het dier elektronisch gemerkt is:
• Groen, het dier heeft twee oormerken. In het linkeroor zit een merk met een knop waar het
elektronische deel in zit, in het rechteroor zit het gewone merk;
• Grijs, het dier heeft één oormerk in het rechteroor. Het elektronische deel zit in de bolus die in
de maag wordt ingebracht;
• Rood, bij verlies van één oormerk mag er een rood oormerk ingedaan worden als het dier aan
de slacht binnen Nederland wordt aangeboden.

Hoe is het nummer op het elektronische oormerk opgebouwd?
Het elektronische oormerk bestaat uit een landcode met daarbij een unieke reeks van twaalf cijfers,
het zogenaamde levensnummer. De landcode is in de meeste gevallen NL. Bij het uitlezen van het
elektronische oormerk vermeldt de transponder de cijfers 528 (code voor NL).
De eerste zes cijfers zijn het serienummer. Het daarop volgende cijfer is het controlegetal, dit
controlegetal wisselt per oormerk. De laatste vijf cijfers zijn het werknummer van het dier.

Moeten slachtlammeren/bokken ook elektronisch genummerd worden?
Ja, alle dieren die vanaf 1 januari 2010 geboren worden, moeten elektronisch genummerd worden.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via 088042 42 42 of kijk op mijn.rvo.nl

Kan een andere schapen- en/of geitenhouders mijn oormerknummers gebruiken?
Ja, dat kan. Alleen moet u de nummers die u geeft aan de andere schapen/geitenhouder wel
overdragen op het UBN van diegene via de RVO. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via 088-042 42 42 of kijk op mijn.rvo.nl
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3.2) Melden en merken

Worden de meldingen die ik in SG-Online doe automatisch doorgegeven aan de landelijke
Identificatie en Registratie (I&R) database?
Ja, de meldingen die u doet in SG-Online worden automatisch doorgegeven aan de landelijke I&R
database.

Binnen hoeveel dagen moet ik mijn lammeren merken en melden?
Het merken van lammeren moet binnen een half jaar na geboorte gebeuren. Tenzij de lammeren
eerder worden verkocht of worden verplaatst of vervoerd over de openbare weg. Geboortemeldingen
moeten binnen 7 dagen na het merken van de dieren doorgegeven worden.

Moeten doodgeboren lammeren ook worden gemerkt?
Nee, doodgeboren lammeren hoeven geen oornummer in.

Moet ik een doodgeboren lam melden?
Een doodgeboren lam hoeft u niet te melden, behalve als het dier al een oormerk in heeft.
Rendac moet wel gebeld worden. Voor een compleet overzicht van uw stamboekgegevens kunt u het
doodgeboren lam eventueel wel aan uw stamboek melden.

Binnen hoeveel dagen moet ik meldingen doen?
De sterfte-, aanvoer-, afvoer-, import- en exportmeldingen moeten binnen 7 dagen gemeld zijn.

3.3) Omnummeren

Ben ik verplicht mijn dieren om te nummeren?
Nee, dit bent u niet verplicht.

Waar moet ik omgenummerde dieren doorgeven?
Omnummeringen kunt u doorgeven in SG-Online via een omnummermelding.

3.4) Verlies oormerk

Een dier is al zijn nummers kwijt, wat nu?
Voor alle dieren geldt: als er geen tijd is om nummers bij te bestellen dan kunt u het dier een tijdelijk
rood oormerk geven. Het dier mag dan naar de slacht in Nederland (dit geldt dus niet voor het
buitenland). Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) via 088-042 42 42 of kijk op mijn.rvo.nl.

3.5) Reader/oormerken bestellen

Ben ik verplicht een reader aan te schaffen?
Nee, de nummers staan ook op de oormerken. U kunt uw gegevens via de computer handmatig
blijven invoeren.
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Ben ik verplicht oornummers en readers bij dezelfde leverancier af te nemen?
Nee, alle oormerken en alle readers van alle leveranciers werken met elkaar.

Kan ik ook een reader gebruiken om gegevens aan SG-Online door te geven?
Ja,de HHR-reader van ELDA kan gebruikt worden. Andere leveranciers zouden de reader hiervoor
ook kunnen programmeren.

Waar kan ik elektronische oornummers bestellen?
Rechtstreeks bij de leverancier.

Welke leveranciers verkopen oormerken?
Via de website van de RVO (mijn.rvo.nl) zijn deze op te zoeken.
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