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DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

 

Gelet op artikel 46 van verordening (EU) 2016/429 en de daarbij behorende artikelen 

1.46 en 1.47 van het Besluit houders van dieren en gelet op artikel 110 lid 2 van 

verordening (EU) 2019/6, 

 

BESLUIT:  

tot vrijstelling voor het gebruik bij schapen en met het oog daarop het voorhanden 

hebben of in voorraad hebben en het afleveren, van het diergeneesmiddel Coxevac 

suspensie voor injectie voor runderen en geiten, van CEVA SANTE ANIMALE B.V. te 

Naaldwijk, ter bescherming van de volksgezondheid.  

 

 

1. De vrijstelling geldt totdat er een besluit is om een handelsvergunning te 

verlenen voor een (soortgelijk) vaccin tegen Q-koorts met als doeldier schaap 

waartegen geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld. 

2. Aan de vrijstelling zijn de volgende voorschriften verbonden: 

o a. het diergeneesmiddel wordt uitsluitend verstrekt aan een dierenarts 

voor toepassing door en op voorschrift van de dierenarts, 

o b. de vermeldingen op de verpakking en de bijsluiter zijn in de 

Nederlandse taal gesteld, en 

o c. de dierenarts past het diergeneesmiddel toe overeenkomstig de 

voorschriften op, bij of in de verpakking van het middel, voor zover deze 

niet betrekking hebben op het uitsluiten van schapen als doeldiersoort. 

 

 

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Diergeneesmiddeleninformatiebank  
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Bent u het niet eens met deze beslissing? U kunt binnen zes weken na de datum van 

publicatie van dit besluit in de Diergeneesmiddeleninformatiebank bezwaar maken door: 

 

-  een bezwaarschrift te verzenden naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 

           afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle, of; 

-  naar de website https://www.rvo.nl/over-ons/juridische-zaken/bezwaar-maken# 

te gaan, om uw bezwaar digitaal te versturen. 

 

Noem in uw bezwaarschrift het zaaknummer en de datum van de beslissing waartegen u 

bezwaar maakt. 

 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

namens deze: 

 

 

Utrecht,  

Dhr. drs. P. Salomons 

Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen 

 

 

Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen 

handtekening 
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