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Inleiding
Vanaf 1 januari 2010 is de elektronische identificatie en centrale registratie (eI&R) van
schapen en geiten verplicht evenals het gebruik van elektronische oormerken. Via SG-Online
kunt u eenvoudig uw schapen en/of geiten individueel registreren. SG-Online geeft deze
meldingen door aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I)
(voorheen het ministerie van LNV).
Deze handleiding helpt u stap voor stap uw dieren eenvoudig te registreren en SG-Online te
gebruiken. In deze handleiding zijn alle menu’s en knoppen die u met uw muis dient aan te
klikken vetgedrukt. Daarnaast zijn alle verplicht in te vullen velden lichtblauw gekleurd.
In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen bij SG-Online, in hoofdstuk twee
volgt er een uitleg over het startscherm. Vervolgens wordt in ieder hoofdstuk een onderwerp
van het startscherm toegelicht: stalbezetting, registratie, diergezondheid & certificering,
voedselketeninformatie en bedrijfsinformatie. Per hoofdstuk wordt duidelijk uitgelegd hoe en
waarvoor u deze kunt gebruiken.
Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben of komt u er niet uit, dan kunt
u tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de GD, afdeling Kleine Herkauwers,
telefoonnummer is 0900-1770 of mailen naar sg-online@gddeventer.com.
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1. Inloggen
Stap 1: Ga naar de website www.SG-Online.nl.
Stap 2: Klik met de muis op Inloggen (zie figuur 1)

Figuur 1

Stap 3: U ziet dan het volgende scherm (zie figuur 2). Vul hier uw gebruikersnaam en
wachtwoord in.

Figuur 2

Indien u problemen heeft met inloggen of uw login kwijt bent, kunt u contact opnemen met
Z-Login via klantenadministratie@Zlogin.nl of 0900-9439624.

Handleiding SG-Online

4

2. Startscherm SG-Online
Na het inloggen ziet u het volgende scherm (zie figuur 3).

Figuur 3
Meerdere UBN’s
Indien u als veehouder in het bezit bent van meerdere UBN’s, kunt u via het drop-down menu
het UBN selecteren (zie figuur 3) waarop u uw wijzigingen wilt doorvoeren
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3. Stalbezetting
Om de stalbezetting van uw UBN in te zien, gaat u met de muis naar het menu stalbezetting.
Hier klikt u op het submenu Stallijst (zie figuur 4).

Figuur 4
Om uw stallijst te bekijken dient u de volgende stap uit te voeren.
Selecteer dieren voor stallijst (zie figuur 5).
Klik op filter toepassen. U ziet een overzicht van de actuele stallijst van uw UBN.
Uitgebreide filteroptie (gele pijlen).
Wanneer u op de knop uitgebreide filteropties (A) klikt, kunt u de peildatum (B)
aanpassen. Door de peildatum aan te passen, kunt u ook de historie van uw stallijst bekijken.
Als u de peildatum heeft ingevuld, klikt u weer op de knop filter toepassen.

B
A

Figuur 5
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Achter ieder dier op de stallijst staat het volgende icoontje . Als u hier op klikt, verschijnt er
uitgebreide informatie over het betreffende dier. Hier kunt u ook het paspoort van uw dier
afdrukken. Dit doet u door op het tabblad gezondheid te klikken en vervolgens op link (Zie
figuur 6).

Figuur 6
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4. Registratie
Als houder van schapen en/of geiten bent u verplicht alle wijzigingen (geboorte, aan- en
afvoer, dood) van uw dieren te melden aan de centrale I&R databank van het EL&I. Wanneer
u deze wijziging in SG-Online meldt, geeft SG-Online geeft deze melding automatisch voor u
door aan de centrale databank van het EL&I.

4.1. Geboortemelding
Een geboortemelding dient u binnen zes maanden na de geboortedatum in te voeren, of op
het moment dat u de dieren afvoert (bijvoorbeeld naar een ander bedrijf), of via de weg
vervoert (bijvoorbeeld naar een ander perceel).
Om een geboorte te melden gaat u met de muis naar het menu registratie. Hieronder ziet u
dan een submenu met alle meldingen die u kunt doen. U klikt met de muis op
Geboortemelding (zie figuur 7).

Figuur 7
Het melden van een geboorte bestaat uit 3 stappen.
Stap 1: Selecteer moeder (zie figuur 8).
Klik op filter toepassen (A). U ziet de actuele stallijst, hieruit kunt u het betreffende
moederdier selecteren (B).

A

B
Figuur 8
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Stap 2: Geboortegegevens invoeren (zie figuur 9).
In dit menu kunt u de gegevens van het moederdier invoeren. Hier dient u verplicht
de geboortedatum in te vullen (A). De overige gegevens zijn niet verplicht, maar voor
u als dierhouder wel nuttig om te noteren. Voor deelnemers aan de
gezondheidsprogramma’s van de GD is het ook verplicht om het ras en vaderdier op
te geven. Als u alles heeft ingevuld, klikt u op volgende stap.

A

Figuur 9
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Stap 3: Lammeren toevoegen aan moeder (zie figuur 10).
Bij stap 3 kunt u de specifieke diergegevens van het lam invoeren.
Hier dient u verplicht het geslacht en het vrije merk (volledig diernummer) dat u het
lam geeft, te selecteren (A). De overige gegevens zijn niet verplicht, maar voor u als
dierhouder wel nuttig om te noteren. Als u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op
toevoegen.
Wanneer de melding juist is gemaakt verschijnt er bij de meldstatus OK (B).
Als het moederdier meerdere lammeren gekregen heeft, kunt u direct voor het
volgende lam de gegevens invullen, net zolang totdat alle lammeren geregistreerd
zijn.

B
A

Figuur 10
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4.2. Aanvoermelding
Voor een aanvoermelding aan de centrale I&R databank van het EL&I heeft u zeven
kalenderdagen de tijd. Wanneer u deze aanvoer in SG-Online meldt, geeft SG-Online deze
melding automatisch voor u door aan de centrale databank van het EL&I.
Om een aanvoer van een dier te melden gaat u met de muis naar het menu registratie.
Hieronder ziet u een submenu van alle meldingen die u kunt doen. U klikt met de muis op
Aanvoermelding (zie figuur 11).

Figuur 11

Om een aanvoermelding te doen, dient u 2 stappen te doorlopen.
Stap 1: Herkomst aangevoerde dieren (zie figuur 12).
Hier vult u de diersoort, de aanvoerdatum en eventueel het UBN van herkomst in.
Vervolgens klikt u op de knop volgende stap.

Figuur 12
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Stap 2: Opgeven diernummers (zie figuur 13).
Vul nu het volledige diernummer in van het dier dat u aangevoerd heeft en klik op
toevoegen.
Wanneer de melding juist is gemaakt, verschijnt er bij de meldstatus OK (A). *
Als u meerdere dieren aangevoerd heeft, kunt u direct het volgende diernummer
invullen, net zolang totdat u alle aangevoerde dieren geregistreerd hebt.

A

Figuur 13
1

Heeft u een aanvoermelding van een dier zonder NL code, neem dan contact op met de
Diergezondheidsadministratie Schaap/Geit van de GD, tel. 0900-1770
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4.3. Afvoer- / exportmelding
Voor een afvoer- en/of exportmelding aan de I&R centrale databank van het EL&I heeft u
zeven kalenderdagen de tijd. Wanneer u deze afvoer of export in SG-Online meldt, geeft SGOnline deze melding automatisch voor u door aan de centrale databank van het EL&I.
Om een aanvoer van een dier te melden gaat u met de muis naar het menu registratie.
Hieronder toont zich een submenu van alle meldingen die u kunt doen.
U klikt met de muis op Afvoer- / exportmelding (zie figuur 14).

Figuur 14

Het registreren van een afvoer- of exportmelding bestaat uit 3 stappen.
Stap 1: Selecteer dieren voor afvoer / export (zie figuur 15).
Klik op filter toepassen. U ziet een overzicht van de actuele stallijst van uw UBN.
Selecteer het dier(en) die u wilt afvoeren of exporteren (A) en klik op volgende stap
(B).

A
B
Figuur 15
Stap 2: Bestemming opgeven voor afvoer / export (zie figuur 16).
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In dit venster geeft u aan of het dier(en) wordt afgevoerd of geëxporteerd.
• Indien het om afvoer gaat, vermeldt u de afvoerdatum en het UBN waar het
dier heen gaat.
• Indien het om export gaat, vermeldt u de exportdatum en het land waar het
dier heen gaat.
De overige gegevens zijn niet verplicht om in te vullen, maar wel handig voor uw
eigen administratie. Als u alle gegevens ingevuld heeft, klikt u op de knop volgende
stap.

Figuur 16
NB. Tijdstip van vertrek dient te worden genoteerd met een dubbele punt ( dus bijvoorbeeld 13:00) en
bij de verwachte transportduur kunnen alleen hele uren worden ingevoerd.
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Stap 3: Bevestig afvoer / export (zie figuur 17).
Controleer of de gegevens juist zijn en klik op de knop bevestigen.

Figuur 17

Wanneer de melding correct is, ziet u het volgende scherm (zie figuur 18). Als de meldstatus
niet correct is, controleer dan de gegevens nog eens goed.

Figuur 18
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4.4. Importmelding
Voor een importmelding aan de I&R centrale databank van het EL&I heeft u zeven
kalenderdagen de tijd. Wanneer u deze import in SG-Online meldt, geeft SG-Online deze
melding automatisch voor u door aan de centrale databank van het EL&I.
Om een importmelding via SG-Online in te voeren, gaat u met de muis naar het menu
registratie. Hieronder ziet u een submenu van alle meldingen die u kunt doen. U klikt met de
muis op importmelding (zie figuur 19).

Figuur 19
Het registreren van een importmelding bestaat uit 2 stappen.
Stap 1: Herkomst geïmporteerde dieren opgeven (zie figuur 20).
Hier vult u de diersoort, de importdatum en het land van herkomst in. Daarna klikt u
op de knop volgende stap.

Figuur 20
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Stap 2: Geïmporteerde dieren melden (zie figuur 21).
Hier voert u het volledige diernummer, het geslacht en de geboortedatum in.
Daarnaast is er de mogelijkheid om extra gegevens, zoals vader, moeder, land van
herkomst, ras en naam in te vullen. Als u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op
toevoegen.

Figuur 21

Na het toevoegen van het geïmporteerde dier, verschijnt er de melding: meldstatus OK.
(zie figuur 22).

Figuur 22
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4.5. Sterftemelding
Voor een sterftemelding aan de I&R centrale databank van het EL&I heeft u zeven
kalenderdagen de tijd. Wanneer u deze sterfte in SG-Online meldt, geeft SG-Online geeft
deze melding automatisch voor u door aan de centrale databank van het EL&I.
Om een sterftemelding via SG-Online in te voeren, gaat u met de muis naar het menu
registratie. Hieronder ziet u een submenu van alle meldingen die u kunt doen. U klikt met de
muis op sterftemelding (zie figuur 23).

Figuur 23
Het invoeren van een sterftemelding bestaat uit 3 stappen.
Stap 1: Selecteer dieren voor sterftemelding (zie figuur 24).
Klik op filter toepassen. U ziet een overzicht van de actuele stallijst van uw UBN.
Selecteer het dier(en) waarvan u een sterftemelding wilt invoeren en klik op
volgende stap.

Figuur 24
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Stap 2: Sterftedatum opgeven (zie figuur 25).
Vul de sterftedatum in en klik op volgende stap.

Figuur 25

Stap 3: Bevestig sterftemelding (zie figuur 26).
Controleer of de gegevens juist zijn en klik op de knop bevestigen. De sterftemelding
is verwerkt.

Figuur 26
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4.6. Omnummermelding
Het kan voorkomen dat u een dier moet omnummeren. Wanneer u deze omnummering in
SG-Online meldt, geeft SG-Online deze melding automatisch voor u door aan de centrale
databank van het EL&I.
Om een omnummermelding via SG-Online in te voeren, gaat u met de muis naar het menu
registratie. Hieronder ziet u een submenu van alle meldingen die u kunt doen. U klikt met de
muis op Omnummermelding (zie figuur 27).

Figuur 27
Het invoeren van een omnummermelding bestaat uit 2 stappen.
Stap 1: Selecteer een dier voor omnummermelding (zie figuur 28).
Klik op filter toepassen. U ziet een overzicht van de actuele stallijst van uw UBN.
Selecteer het dier waar u een omnummermelding van wilt invoeren.

Figuur 28
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Stap 2: Omnummering voor diernummer (zie figuur 29).
Selecteer uit de lijst met vrije merken (A), het merk dat u het dier gegeven hebt en
klik op Bevestigen (B). De gegevens worden verzonden.

A

B
Figuur 29
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4.7. Tijdelijk merk melding
Het kan voorkomen dat u een dier een tijdelijk merk geeft. Wanneer u dit tijdelijke merk in
SG-Online meldt, geeft SG-Online uw melding automatisch voor u door aan de centrale
databank van het EL&I.
Om een tijdelijk merk te melden via SG-Online, gaat u met de muis naar het menu registratie.
Hieronder ziet u een submenu van alle meldingen die u kunt doen. U klikt met de muis op
Tijdelijk merk melding (zie figuur 30).

Figuur 30

Het invoeren van een tijdelijk merk melding bestaat uit 2 stappen
Stap 1: Selecteer tijdelijk te merken dier (zie figuur 31).
Klik op filter toepassen. U ziet een overzicht van de actuele stallijst van uw UBN.
Klik op het dier waarvan u een tijdelijk merk melding wilt invoeren.

Figuur 31
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Stap 2: Tijdelijk merk selecteren (zie figuur 32).
Selecteer uit de lijst met vrije merken (A), het merk dat u het dier gegeven hebt en
klik op Bevestig (B). De gegevens worden verzonden.

A

B
Figuur 32
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4.8. Correctiemelding
Wanneer u er achter komt dat u een foutieve melding gemaakt heeft, kunt u deze corrigeren
door middel van een correctiemelding. Wanneer u deze correctie in SG-Online meldt, geeft
SG-Online deze melding automatisch voor u door aan de centrale databank van het EL&I.
Om een correctiemelding SG-Online in te voeren, gaat u met de muis naar het menu
registratie. Hieronder toont zich een submenu van alle meldingen die u kunt doen. U klikt met
de muis op Correctie diergegevens (zie figuur 33).

Figuur 33
Het invoeren van een correctiemelding bestaat uit 3 stappen.
Stap 1: Selecteer dier (zie figuur 34).
Klik op filter toepassen. U ziet een overzicht van de actuele stallijst van uw UBN.
Selecteer het dier waar u een correctiemelding van wilt invoeren.

Figuur 34
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Stap 2: Correctie diergegevens (zie figuur 35).
Hier kunt u de diergegevens die niet correct zijn wijzigen.
Wanneer u de gegevens gewijzigd heeft klikt u op volgende stap.

Figuur 35

Stap 3: Bevestig correctiemelding (zie figuur 36).
Controleer of de gegevens juist zijn en klik op de knop bevestigen.

Figuur 36

Na de bevestiging verschijnt de melding “De correctie voor Geit NL206378410007 is
verzonden”.
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4.9. Intrekken melding
Indien een foutieve melding is gemaakt, heeft u de mogelijkheid om deze in te trekken.
Wanneer u uw melding intrekt via SG-Online wordt dit automatisch doorgegeven aan de
centrale databank van het EL&I.
Om een melding in SG-Online in te trekken, gaat u met de muis naar het menu registratie.
Hieronder toont zich een submenu van alle meldingen die u kunt doen. U klikt met de muis op
Intrekken melding (zie figuur 37).

Figuur 37

Het intrekken van een melding bestaat uit 2 stappen.
Stap 1: Selecteer dier (zie figuur 38).
Klik op filter toepassen. U ziet een overzicht van de meldingen die u gedaan heeft.
Selecteer de melding(en) die u wilt intrekken en klik op volgende stap.

Figuur 38
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Stap 2: Intrekken melding bevestigen (zie figuur 39).
Controleer of de gegevens juist zijn en klik op de knop bevestigen (A). De melding
wordt ingetrokken als er bij meldstatus OK (B) verschijnt.

B
Figuur 39
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5. Diergezondheid & certificering
In dit onderdeel van SG-Online kunt u een overzicht van de bedrijfsbehandelingen opvragen,
een vaccinatielijst samenstellen en uw behandelingen en medicijngebruik registreren.
Daarnaast kunt u vaccinatieverklaringen, certificaten en gezondheidsstatussen van uw bedrijf
opvragen. Tevens heeft u toegang tot het betaalde gedeelte van CapraOvis Kennisnet.

5.1. Bedrijfsoverzicht behandelingen
In het bedrijfsoverzicht behandelingen kunt u alle behandelingen en handelingen per
individueel dier bekijken.
Om de behandelingen in het bedrijfsoverzicht te bekijken gaat u met de muis naar het menu
diergezondheid & certificering. Hieronder toont zich een submenu van alle meldingen die u
kunt doen. U klikt met de muis op Bedrijfsoverzicht behandelingen (zie figuur 40).

Figuur 40

Om het bedrijfsoverzicht behandelingen te bekijken, dient u de volgende 3 stappen te
doorlopen.
Stap 1: Filter toepassen (zie figuur 41).
Klik op filter toepassen.

Figuur 41
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Stap 2: Overzicht (figuur 42).
Na het toepassen van het filter ziet u een overzicht van de actuele stallijst van uw
UBN. Hierin worden de laatste 4 (be)handelingen per dier weergegeven.

Figuur 42
Stap 3: Uitgebreide dierinformatie (zie figuur 43).
Door op het icoontje (rode pijl figuur 42) te klikken krijgt u de uitgebreide
dierinformatie. Klikt u op het tabblad behandelingen, dan ziet u de uitgebreide
informatie van het betreffende dier.

Figuur 43
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5.2. Vaccinatielijst (PDF)
Bij vaccinatielijst (PDF) kunt u een vaccinatielijst opstellen, zodat uw dierenarts eenvoudig
de door u geselecteerde dieren kan vaccineren en u direct een vaccinatieverklaring heeft.
Om de vaccinatielijst op te stellen, gaat u met de muis naar het menu diergezondheid &
certificering. Hieronder toont zich een submenu van alle meldingen die u kunt doen. U klikt
met de muis op Vaccinatielijst (PDF) (zie figuur 44).

Figuur 44
Het opstellen van een vaccinatielijst bestaat uit 5 stappen.
Stap 1: Filter toepassen (zie figuur 45).
Klik op filter toepassen.

Figuur 45
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Stap 2: Dieren selecteren (zie figuur 46).
Na het toepassen van het filter kunt u de dieren die gevaccineerd moeten worden,
selecteren. U kunt de dieren individueel selecteren (A) of alle dieren in één keer (B).
Daarna klikt u op volgende stap.

B

A

Figuur 46

Stap 3: Kies een aandoening (zie figuur 47)
Hier dient u de aandoening te selecteren waarvoor u wilt vaccineren, dit kunt u doen
door de aandoening uit het dropdown menu (A) te selecteren en vervolgens op
volgende stap (B) te klikken.

A
B
Figuur 47
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Stap 4: Bevestig vaccinatielijst (zie figuur 48).
Controleer of alle dieren die u wilt vaccineren op de lijst staan. Klik dan op
bevestigen.

Figuur 48
Stap 5: Vaccinatielijst opstellen (zie figuur 49)
De vaccinatielijst wordt automatisch samengesteld. Als deze vaccinatielijst in PDFformaat niet verschijnt, klik dan op klik dan hier (A). U kunt deze lijst printen en
tijdens het vaccineren door uw dierenarts laten invullen.

A

Figuur 49
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5.3. Behandeling / Medicijngebruik
Met deze functie kunt u het medicijngebruik en alle behandelingen, zoals klauwbekappen of
scheren per individueel dier registreren.
Om een behandeling of medicijngebruik te registeren, gaat u met de muis naar het menu
“diergezondheid & certificaten”. Hieronder ziet u een submenu. U klikt met de muis op
Behandeling/Medicijngebruik (zie figuur 50).

Figuur 50

Het registreren van behandelingen en medicijn gebruik bestaat uit 4 stappen.
Stap 1: Filter toepassen (zie figuur 51).
Klik op filter toepassen.

Figuur 51
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Stap 2: Selecteer schapen en geiten (zie figuur 52)
Na het toepassen van het filter kunt u de dieren waarvan u een behandeling en het
medicijngebruik wilt registreren, selecteren. U kunt de dieren individueel selecteren
(A) of alle dieren in één keer (B). Daarna klikt u op volgende stap.

B

A

Figuur 52
Stap 3: Uitgevoerde behandeling (zie figuur 53)
Hier dient u de behandeldatum, de behandeling en door wie de behandeling is
uitgevoerd in te vullen. Daarnaast kunt u ook de medicatie, batchnummers en
aantekeningen noteren. Wanneer u alle informatie heeft ingevoerd, klikt u op
volgende stap.

Figuur 53
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Stap 4: Bevestig behandeling (zie figuur 54)
Controleer of u alle gegevens juist hebt ingevoerd en klik op bevestigen.

Figuur 54

Na de bevestiging verschijnt de melding “De gegevens zijn verzonden” (zie figuur 55).

Figuur 55
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5.4. Vaccinatieverklaring (PDF)
Met deze functie kunt u een vaccinatieverklaring opstellen en afdrukken.
Om een vaccinatieverklaring te maken, gaat u met de muis naar het menu diergezondheid &
certificaten. Hieronder ziet u een submenu. U klikt met de muis op Vaccinatieverklaring
(PDF) (zie figuur 56).

Figuur 56
Het maken van een vaccinatieverklaring bestaat uit 3 stappen.
Stap 1: Filter toepassen (zie figuur 57).
Klik op filter toepassen.

Figuur 57
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Stap 2: Selecteer schapen en geiten (zie figuur 58)
Na het toepassen van het filter kunt u de dieren die u wilt vaccineren en waarvan u
ook een verklaring wil, individueel selecteren (A) of alle dieren in één keer (B).
Daarna klikt u op volgende stap.

B

A

Figuur 58
Stap 3: Bevestig vaccinatieverklaring (zie figuur 59)
Controleer of u alle gegevens juist hebt ingevoerd en klik op bevestigen.

Figuur 59
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Na de bevestiging verschijnt de onderstaande melding (zie figuur 60). Daarna verschijnt
automatisch een vaccinatieverklaring in PDF formaat. Wanneer dit niet het geval is, klik dan
op Klik dan hier (A).

A

Figuur 60

Figuur 61 laat een voorbeeld van een vaccinatieverklaring zien.

Figuur 61
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5.5. Certificaten (PDF)
Met deze functie kunt u zelf uw diergezondheidscertificaten opvragen.
Om een certificaat op te vragen, gaat u met de muis naar het menu diergezondheid &
certificaten. Ga in het submenu met de muis naar Certificaten (zie figuur 62), hier heeft u de
keuze uit:
• Gezondheidstatus op bedrijfsniveau
• Gezondheidsverklaring eigen verklaring

Figuur 62

Gezondheidstatus op bedrijfsniveau
Door op Gezondheidstatus op bedrijfsniveau te klikken (zie figuur 63) kunt u de
gezondheidstatussen van uw bedrijf opvragen. Voor schapen is dat Scrapie Genotypering en
Zwoegerziekte en voor geiten CAE en CL.
Automatisch verschijnt de gezondheidsverklaring van uw bedrijf (zie figuur 63).

Figuur 63
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5.5.2 Gezondheidsverklaring (eigen verklaring)
Door op Gezondheidsverklaring eigen verklaring te klikken (zie figuur 62) kunt u een eigen
gezondheidsverklaring opvragen. Deze verklaring kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij de
verkoop van dieren, u kunt namelijk zelf dieren op deze verklaring toevoegen en verklaren dat
deze dieren aan de gezondheidsverklaring van de GD voldoen.
Automatisch verschijnt de gezondheidsverklaring van uw bedrijf (zie figuur 64).

Figuur 64
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5.6. Gezondheidsstatus
Met deze functie kunt u de gezondheidsstatussen van uw bedrijf bekijken. Dit kunt u doen
door met de muis naar het menu diergezondheid & certificaten te gaan en in het submenu
Gezondheidsstatus aan te klikken (zie figuur 65).

Figuur 65
Het overzicht van uw gezondheidsstatus op bedrijfsniveau komt automatisch in beeld (zie
figuur 66).

Figuur 66
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5.7. CapraOvis Kennisnet
Met deze functie heeft u gratis toegang tot alle informatie op CapraOvis kennisnet. U kunt
naar CapraOvis door met de muis naar het menu diergezondheid & certificaten te gaan en in
het submenu CapraOvis kennisnet aan te klikken (zie figuur 67).

Figuur 67

U komt direct op de website CapraOvis terecht (zie figuur 68).

Figuur 68
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6. Voedselketen informatie
Voedselketen informatie (VKI) geeft informatie over de geleverde dieren met bestemming
slacht. De informatie maakt duidelijk op welke punten de slachterij en de VWA bij het slachten
extra moeten letten. Zo draagt de informatie bij aan een optimale voedselveiligheid. Wanneer
u niet weet of dieren die u afvoert via de handelaar naar de slacht gaan, dan kunt u voor deze
dieren het beste wel een VKI-melding doen. VKI-meldingen voor dieren die toch niet naar de
slacht gaan komen vanzelf te vervallen.

6.1. VKI melden
Let op: Een VKI-melding is niet automatisch een afvoermelding, deze dient u apart van de
VKI-melding te doen.
Om een VKI-melding te doen, gaat u met de muis naar het menu voedselketen informatie en
klikt in het submenu op VKI melden (zie figuur 69).

Figuur 69

Het melden van VKI bestaat uit 6 stappen.
Stap1: Gegevens van aflevering (zie figuur 70)
Hier vult u de afleverdatum (A) in en klikt op volgende stap

A

Figuur 70
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Stap 2: Filter toepassen (zie figuur 71).
Klik op filter toepassen.

Figuur 71
Stap 3: Selecteer schapen en geiten (zie figuur 72)
Na het toepassen van het filter kunt u de dieren waarvoor u een VKI-melding wilt
doen selecteren. U kunt de dieren individueel selecteren (A) of alle dieren in één keer
(B). Daarna klikt u op volgende stap.

B

A

Figuur 72
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Stap 4: Informatie over het bedrijf van herkomst (zie figuur 73)
Bekijk de VKI-criteria en selecteer de dier(en) die in aanmerking komen voor een
VKI-melding en klik op volgende stap. Er worden nu een tiental vragen gesteld die u
dient te beantwoorden.
Mochten er geen dieren in aanmerking komen, dan kunt u direct op volgende stap
klikken

Figuur 73
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Stap 5: Gegevens controleren (zie figuur 74 & 75).
Op de volgende 2 webpagina’s dient u te controleren of de gegevens kloppen.
Automatisch worden ook de gegevens van uw dierenarts geladen. Kloppen deze
gegevens niet, neem dan contact op met de GD.
Wanneer alle gegevens kloppen, klikt u op Bevestigen.

Figuur 74

Figuur 75
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Na de bevestiging verschijnt de onderstaande melding (zie figuur 76).

Figuur 76

Handleiding SG-Online

47

6.2. Slachtkeurinformatie
Met deze functie kunt u de slachtkeurgegevens van uw bedrijf bekijken.
Om de slachtkeurgegevens op te vragen, gaat u met de muis naar het menu voedselketen
informatie en klikt in het submenu op Slachtkeurinformatie (zie figuur 77).

Figuur 77
Het opvragen van de slachtkeurinformatie bestaat uit 2 stappen.
Stap1: Meldingen selecteren (zie figuur 78).
Voer de data in van de periode waarvan u de slachtkeurinformatie wilt inzien en klik
op filter toepassen.

Figuur 78
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Stap 2: Selecteer schapen en geiten (zie figuur 79)
Na het toepassen van het filter ziet u de dieren waarvan u in deze periode een
VKI-melding heeft gedaan. Door dieren te selecteren kunt u de slachtkeurgegevens
opvragen. U kunt de dieren individueel selecteren (A) of alle dieren in één keer (B).
Daarna klikt u op volgende stap.

B
A

Figuur 79

De slachtkeurgevens verschijnen (zie figuur 80).

Figuur 80
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6.3. VKI-formulier (PDF)
Met deze functie kunt u een blanco VKI-formulier opvragen en uitprinten.
Om een VKI-formulier (PDF) op te vragen, gaat u met de muis naar het menu voedselketen
informatie en klikt in het submenu op VKI formulier (PDF) (zie figuur 81).

Figuur 81

Het VKI formulier verschijnt automatisch (zie figuur 82).

Figuur 82
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7. Bedrijfsinformatie
Met deze functie kunt u een aantal zaken organiseren die betrekking hebben op uw eigen
bedrijfsinformatie. Zo kunt u met de functie dieren te koop aanbieden eenvoudig uw dieren
aanbieden bij alle SG-Online gebruikers. Daarnaast kunt u verschillende lijsten opvragen en
uitprinten.

7.1. Dieren te koop aanbieden
De functie dieren te koop aanbieden is nog niet gereed. De GD werkt hier nog aan. Zodra
deze functie beschikbaar is zal de uitleg hiervan in de handleiding worden geplaatst.

7.2. Stallijst
Met de functie Stallijst kunt u de stallijst van uw bedrijf opvragen. Hiervoor zijn drie
mogelijkheden, namelijk als PDF-bestand, Excel-bestand en Ascii-bestand.
Om uw stallijst op te vragen, gaat u met de muis naar het menu bedrijfsinformatie en klikt u in
het submenu op Stallijst (afhankelijk in welk format u de stallijst wilt openen) (zie figuur 83).

Figuur 83
Uw actuele stallijst wordt getoond (zie figuur 84).

Figuur 84
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7.3. Geboortelijst
Met deze functie kunt u een PDF-bestand opvragen, waarop al uw ooien en/of geiten staan
plus al uw rammen en/of bokken. Met deze lijst kunt u eenvoudig bijhouden welke dieren
gelammerd hebben, wat het vaderdier is en hoeveel lammeren er geboren zijn.
Om de geboortelijst op te vragen, gaat u met de muis naar het menu bedrijfsinformatie en
klikt in het submenu op Geboortelijst (zie figuur 85).

Figuur 85
De geboortelijst verschijnt automatisch (zie figuur 86).

Figuur 86
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7.4. Afstammingslijst
Met de functie afstammingslijst kunt u een lijst van al uw dieren opvragen waarop u direct
kunt zien wat het vader- en moederdier is. U kunt deze afstammingslijst opvragen als PDFbestand, Excel-bestand en Ascii-bestand.
Om de afstammingslijst op te vragen gaat u met de muis naar het menu bedrijfsinformatie en
klikt in het submenu op Afstammingslijst (zie figuur 87).

Figuur 87
De afstammingslijst verschijnt automatisch (zie figuur 88).

Figuur 88
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7.5. Bedrijfsregister
De functie bedrijfsregister is nog niet gereed. De GD werkt hier nog aan. Zodra deze functie
beschikbaar is zal de uitleg hiervan in de handleiding worden geplaatst.
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