DE COLORADOKEVER-WET

De gevreesde Coloradokever, die aanvankelijk alleen voorkwam in Amerika, werd voor Inleiding
het eerst in Europa gesignaleerd in 1877. Toch zou het nog vele jaren duren, voordat de
Coloradokever zich blijvend in dit werelddeel kon vestigen, hetgeen zeer waarschijnlijk
tijdens of dadelijk nà de oorlog 1914/1918 geschiedde. Er kunnen vele oorzaken zijn
geweest, die het — gedurende tientallen jaren — voor de kever practisch onmogelijk
maakten „vaste voet" in Europa te krijgen, maar zeker is het, dat de genomen maat
regelen tot opsporing en verdelging van de Coloradokever het hunne hiertoe hebben
bijgedragen. Bij het opstellen der maatregelen, welke zo nodig genomen zouden worden,
kon gebruik worden gemaakt van de in Amerika opgedane ervaring, terwijl bekendheid
met het gevaar, dat een eventuele vestiging van de Coloradokever in bepaalde gebieden
met zich zou medebrengen, doortastendheid gebood.
De schade welke door het optreden van de Coloradokever geleden kan worden, behoeft
zich niet te bepalen tot directe schade alleen, die bestaat in oogstderving bij ernstige
aantasting van het aardappelgewas en in de kosten verbonden aan het bespuiten of
bestuiven van het gewas als voorbehoedmiddel of bestrijdingsmiddel, maar kan even
zeer tot uiting komen door handelsbelemmeringen in het buitenland, waardoor een
indirecte schade kan ontstaan, die niet te onderschatten is. De betekenis van de Colo
radokever voor de land- en tuinbouw is beschreven in Mededeling 68 van de Plantenziektenkundige Dienst, getiteld „De Coloradokever". Het behoeft nauwelijks toelichting
dat voor de bestrijding van een insect, dat een zodanige ongunstige invloed kan uit
oefenen op de land- en tuinbouw als de Coloradokever, een wettelijke regeling nood
zakelijk is. In het bijzonder is dit nodig, omdat het ontoelaatbaar is, dat door nalatig
heid vart enigen de export van land- en tuinbouwproducten in gevaar wordt gebracht;
evenmin is het toelaatbaar, dat door onverschilligheid van anderen, degenen, die hun
belang begrijpen en alle krachten inspannen om de Coloradokever te bestrijden, steeds
weer overlast zouden ondervinden en voortdurend zouden moeten kampen tegen de
besmetting hunner terreinen. Hier staan dusdanige belangen op het spel, dat de bestrij
ding niet aan het particulier initiatief kan worden overgelaten. Alleen door een regeling
bij de wet is het mogelijk een voor het gehele land noodzakelijke bestrijding te bewerk
stelligen.
Reeds lang geleden, toen de Coloradokever in Amerika zich sterk verbreidde, heeft men Geschiedenis
hier te lande behoefte gevoeld aan een maatregel, om invoer van dit insect in Nederland
te voorkomen. Bij de Wet van 5 Juni 1875, Staatsblad 113, werd de mogelijkheid ge
opend de invoer van aardappelen en afval van aardappelen, zomede verpakkings
materiaal, dat voor aardappelen gediend had, uit bepaalde, aangewezen landen te ver
bieden. Bij Besluit van 3 Juli 1875, Staatsblad 130, werd dit verbod toegepast op in
voer uit Noord-Amerika en Canada. Dit verbod werd ingetrokken bij Besluit van 3 No
vember 1879, Staatsblad 164, en de gehele wet is vervallen toen de Plantenziektenwet
1911 in werking trad.
Nadat de Coloradokever in 1922 in Frankrijk vaste voet had gekregen en zijn verbrei
dingsgebied zich daar jaarlijks vergrootte, voelde men wederom behoefte aan een maat1

regel tot wering van de invoer van Coloradokevers met importzendingen. Bij de Wet
van 7 Juli 1932, Staatsblad 321, werden beperkingen gelegd op de invoer van aardappelen
en verse groenten uit Frankrijk. Deze bepalingen zijn van kracht gebleven, totdat de
huidige Coloradokeverwet 1947 in werking trad. Thans geeft de nieuwe wet in artikel
13 wel de bevoegdheid de in- en doorvoer van levende planten of plantendelen uit nader
aan te wijzen landen te verbieden, maar een zodanig verbod is nog niet afgekondigd.
De verbreiding van de Coloradokever in Frankrijk toonde bovendien duidelijk aan,
dat te eniger tijd de kever ons land waarschijnlijk ook langs natuurlijke weg zou bereiken.
Zodra de kever hier zou worden gesignaleerd, onverschillig op welke wijze hij hier ge
komen zou zijn, behoorde de overheid te beschikken over voldoende bevoegdheid om
het dier ter plaatse zo mogelijk uit te roeien. Op grond van deze overweging kwam de
Wet van 27 December 1934, Staatsblad 687, tot stand.
Eerst in 1937 werd de kever voor de eerste maal in Nederland waargenomen; in 1938
maakte het Zuiden van ons land kennis met de eerste grote vlucht, die ons grondgebied
bereikte en van toen af is met behulp van deze wet jaarlijks de strijd tegen de kever ge
voerd. Reeds spoedig bieek echter de wenselijkheid te bestaan tot wijziging en aanvul
ling van de Wet van 1934, die immers opgesteld was voor er enige ervaring omtrent de
Coloradokeverbestrijding in ons land was opgedaan.
Tijdens de Duitse bezetting is om die redenen, op 23 April 1941, het Coloradokeverbesluit 1941 afgekondigd, hetwelk de nodig gebleken aanvullende bevoegdheden ver
leende, welke in de Wet ontbraken. De belangrijkste aanvulling was, dat maatregelen
konden worden voorgeschreven in alle gebieden, waar gevaar bestond voor vestiging of
verbreiding van de Coloradokever, terwijl voordien deze bevoegdheid beperkt bleef
tot de percelen, waarop de aanwezigheid was vastgesteld of werd vermoed.
Dit Besluit van 1941 is in 1943 ingetrokken en vervangen door het Coloradokeverbesluit 1943, dat onder Duitse druk tot stand is gekomen en dat (naar Duits voorbeeld)
o.m. de bevoegdheid gaf om de bevolking te requireren voor het afzoeken van de aard
appelvelden. Dit besluit kon de instemming van de Plantenziektenkundige Dienst uiter
aard niet verkrijgen en deze heeft dan ook nimmer van die bevoegdheid gebruik gemaakt.
In 1945 is, nadat alle overheidsmaatregelen uit de bezettingstijd automatisch buiten
werking waren gesteld, dan ook niet het Coloradokeverbesluit 1943, doch wel het
Coloradokeverbesluit 1941 wederom in werking getreden, in afwachting van de defini
tieve regeling. Deze is nu tot stand gekomen met de Wet van 3 Juli 1947 tot wering en
verdelging van de Coloradokever (Coloradokeverwet 1947), Staatsblad H 220. Met deze
Wet zijn alle vorige regelingen inzake de Coloradokever ingetrokken, zowel wat betreft
de wering als de bestrijding.
De nieuwe Wet is niet zonder meer een combinatie van de bestaande wetten van 1932
en 1934 en het besluit van 1941, doch houdt sterk rekening met de consequenties van
het feit, dat in de laatste oorlogsjaren de Coloradokever zich verder over Nederland
heeft kunnen verbreiden, terwijl er ook duidelijk in uit komt, dat het wel nodig blijft
van Overheidswege de bestrijding te regelen, doch dat het bedrijfsleven, als grootste
belanghebbende, zelf hiervoor het werk verricht en de kosten betaalt.
De volledige tekst van de Coloradokeverwet 1947 volgt hieronder, met — waar nodig
of wenselijk — enige toelichting.
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WET van 3 Juli 1947, tot wering en verdelging van de Coloradokever
(Coloradokeverwet 1947), Staatsblad nr H220

Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
1. „Coloradokever": het insect, genaamd Leptinotarsa decemlineata Say, alsmede de eieren,
larven en poppen daarvan;
2. „Onze Minister": Onze met de zaken van de landbouw belaste Minister;
3. „Plantenziektenkundige Dienst": Plantenziektenkundige Dienst, bedoeld in artikel 5 der
Plantenziektenwet.
Artikel 2
Elke gebruiker van een perceel, waarop zich de Coloradokever bevindt, is verplicht deze zo Verdelgingsgoed mogelijk te verdelgen.
plicht
Toelichting
Door dit wetsartikel rust op een ieder de verplichting, de Coloradokever (waaronder steeds zo
wel het volkomen insect als de eieren, larven en poppen moeten worden verstaan) zo goed
mogelijk te verdelgen op de bij hem in gebruik zijnde percelen. Elke aardappelteler is daardoor,
wil hij er zeker van zijn de verdelgingsplicht te kunnen nakomen, genoodzaakt zijn gewas
geregeld te controleren om eventuele aanwezigheid van dit insect tijdig vast te stellen.
Overigens beperkt de verdelgingsplicht zich niet tot de aardappeltelers. Op elk willekeurig ter
rein, waar het insect wordt gevonden, moet het verdelgd worden! Zie ook toelichting bij art. 8.
Artikel 3
1. Indien de gebruiker van een perceel nalatig blijft zijn in artikel 2 bedoelde verplichting na
te komen, doet de burgemeester van de gemeente, binnen welke het perceel is gelegen, de ver
delging uitvoeren op kosten van de nalatige en met inachtneming van het bepaalde in het
volgende lid.
2. De burgemeester treft ter verdelging die maatregel of maatregelen van de hieronder ge
noemde, welke hem door het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst als noodzakelijk
ter bereiking van het gestelde doel wordt of worden aangewezen:
a. het vangen en onschadelijk maken van de Coloradokever;
b. het behandelen van het aardappelgewas met één of meer insectendodende middelen;
c. het vernietigen van het gewas, of een deel daarvan;
d. het zeven van de grond;
e. het behandelen van de grond met een bestrijdingsmiddel.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt de gebruiker eerst geacht nalatig te zijn gebleven
in het nakomen van zijn in artikel 2 bedoelde verplichting, indien hij de verdelging niet binnen
_ een door de burgermeester bepaalde en hem bij aangetekend schrijven ter kennis gebrachte korte
termijn heeft uitgevoerd of doen uitvoeren.
4. De kosten, aan de verdelging ingevolge het eerste lid van dit artikel verbonden, worden
ingevorderd op de wijze, bij artikel 155 der Gemeentewet voorgeschreven. Voor zover deze
kosten geheel of gedeeltelijk niet op de nalatige gebruiker kunnen worden verhaald, komen zij
ten laste van het Rijk.
Toelichting
Onder de oude regeling kon de teler eerst dan als nalatig beschouwd worden, wanneer hij geen
gevolg had gegeven aan een schriftelijk bevel van de Burgemeester. Na het verstrijken van de
in het bevelschrift genoemde termijn, deed de Burgemeester de nodige bestrijdingsmaatregelen
uitvoeren op kosten van de teler. Thans is ieder nalatige strafbaar wegens overtreding van
artikel 2, zonder dat een bepaald bevel is uitgereikt. Wel wordt volgens het derde lid van artikel 3
de nalatige gedurende een korte termijn in de gelegenheid gesteld zelf de bestrijding uit te voe
ren, alvorens de burgemeester hiertoe overgaat, maar zijn strafbaarheid staat los hiervan.
Strafbaar is een ieder, die nalatig is gebleken de Coloradokever zo goed mogelijk te verdelgen.
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Artikel 4

Meldings Door het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst kunnen jaarlijks bepaalde gemeenten
plicht of gedeelten des lands worden aangewezen, voor welke, na bekendmaking dezer aanwijzing
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, tot aan het einde van het lopende jaar, de volgende
voorschriften gelden :
a. een ieder, die te eniger plaatse een Coloradokever vindt, is verplicht van die vondst onver
wijld kennis te geven aan de burgemeester van de gemeente, binnen welke de kever is gevonden;
b. de burgemeester, die een dergelijke kennisgeving ontvangt, of die op een perceel in zijn ge
meente de aanwezigheid van de Coloradokever vaststelt of vermoedt, stelt daarvan het Hoofd
van de Plantenziektenkundige Dienst terstond op de hoogte en zendt de gebruiker van het
betrokken perceel onverwijld de in artikel 3, tweede lid, bedoelde waarschuwing.
Artikel 5
1. Van de aanwijzing, bedoeld in de aanhef van artikel 4, worden de burgemeesters van alle
betrokken gemeenten door het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst verwittigd.
2. Deze burgemeesters brengen de bedoelde aanwijzing binnen tweemaal vier en twintig uur
ter algemene kennis, door middel van aanplakking op de daarvoor bestemde plaatsen en op
andere wijze, indien en voorzover ter plaatse bij algemene afkondiging gebruikelijk is.
Toelichting
De plicht, elke vondst onmiddellijk aan de burgemeester ter kennis te brengen, heeft door de
grotere verbreiding van de kever een belangrijk deel van zijn waarde verloren. Waar meldings
plicht nog nuttig geacht wordt, kan het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst deze in
stellen. De meldingsplicht geldt derhalve thans nog aileen in die gemeenten, waar dit door de
burgemeester bij algemene afkondiging is bekend gemaakt.
Artikel 6
Verplichte 1. Het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst deelt, indien naar zijn oordeel in bepaalde
behandeling gemeenten gevaar bestaat voor vestiging of verspreiding van de Coloradokever aan de burge
van het gewas meester dier gemeenten mede, dat het gewas op de met aardappelen beteelde percelen, welke
binnen die gemeenten of bepaalde, door hem aan te wijzen gedeelten dier gemeenten zijn ge
legen, met één of meer door hem aan te geven insectendodende middelen moet worden be
handeld.
2. Hij stelt daarbij tevens een termijn, binnen welke de behandeling moet geschieden.
3. Hij kan nadere aanwijzingen geven, die bij de behandeling in acht moeten worden genomen.
Artikel 7
1. De burgemeesters, bedoeld in het eerste lid van artikel 6, bevelen de gebruikers van de be
trokken percelen, door middel van aanplakking op de daarvoor bestemde plaatsen en op andere
wijze, indien en voor zover ter plaatse bij algemene afkondiging gebruikelijk is, de maatregelen
te nemen, die overeenkomstig artikel 6 moeten worden getroffen.
2. Bij dit bevel worden de in het tweede lid van artikel 6 bedoelde termijn en de ingevolge het
derde lid van dat artikel in acht te nemen aanwijzingen vermeld.
3. Bij gebleken nalatigheid van de gebruiker van een perceel om de in de beide vorige leden
bedoelde voorschriften na te leven, doet de burgemeester de behandeling op kosten van de
nalatige uitvoeren.
4. Ten aanzien van de invordering en het verhaal der kosten van de behandeling, krachtens
het vorig lid van gemeentewege uitgevoerd, is het bepaalde in het vierde lid van artikel 3 van
overeenkomstige toepassing.
Toelichting
De artikelen 6 en 7 bevatten dezelfde bevoegdheden als bij het Coloradokeverbesluit 1941
werden verleend, nl. om aan iedere aardappelteler, ook al is de aanwezigheid van de kever niet
in het gewas vastgesteld, het uitvoeren van maatregelen voor te schrijven om een vestiging of
verbreiding ervan te voorkomen, alsmede om deze maatregelen van gemeentewege te doen uit
voeren, als de teler nalatig is. Aangezien in het voorschrift reeds een termijn is vastgesteld,
behoeft vanzelfsprekend in dit geval de verbouwer die nalatig is, niet meer gewaarschuwd te
worden, zulks in tegenstelling met het bepaalde in het derde lid van artikel 3.
Artikel 8
Maatregelen 1 • Onze Minister kan zo nodig in bijzondere gevallen, waarin de artikelen 2 en 3 geen toepassing
bijzondere kunnen vinden, of toepassing daarvan naar zijn mening tot onbillijkheden aanleiding zou geven,
gevallen één of meer der navolgende maatregelen tot wering of bestrijding van de Coloradokever door
of vanwege de Plantenziektenkundige Dienst doen nemen:
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a.

de maatregelen, genoemd In het tweede lid van artikel 3;
b. het verbieden van aardappelteelt in het eerstvolgende jaar op een bepaald perceel of op een
gedeelte daarvan;
c. het voorschrijven van aardappelteelt in het eerstvolgende jaar op een gedeelte van een per
ceel, teneinde het gewas als vangplanten te gebruiken;
d. het gedurende een bepaalde tijd dagelijks laten nazien van deze vangplanten.
2. De kosten, aan de uitvoering van de krachtens dit artikel genomen maatregelen verbonden,
komen ten laste van het Rijk.
Toelichting
Er kunnen zich gevallen voordoen, waarbij ofwel geen gebruiker van het perceel kan worden
aangewezen, ofwel de lasten voor de gebruiker, in verband met de bestemming van het terrein,
veel te zwaar geacht moeten worden, terwijl toch het algemeen belang vergt, dat de kever ver
delgd wordt. Het is billijk, dat in zo'n geval het Rijk de kosten draagt. Als voorbeeld van een
dergelijk geval kan genoemd worden het aanspoelen van grote aantallen Coloradokevers aan
het Noordzeestrand.
Zie ook artikelen 10 en 11.
Artikel 9
Onze Minister kan tot wering of bestrijding van de Coloradokever in bepaalde gemeenten of Verbouwgedeelten van gemeenten, waar de landbouw of tuinbouw overwegend met het oog op de uit- verbod
voer wordt uitgeoefend, de teelt van aardappelen verbieden of slechts onder bepaalde voor- aardappelen
waarden toestaan.

Toelichting
Deze bepaling is geheel nieuw en houdt verband met het grote nadeel, dat de export ondervindt
van het voorkomen van Coloradokevers. In een centrum van zeer speciale tuinbouw, waar de
verbouw van aardappelen van weinig economisch belang is, terwijl de beoefende tuinbouw
overwegend voor de uitvoer wordt bedreven, getuigt het van een juist inzicht, wanneer aan de
Minister gevraagd wordt, gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot het verbieden van de
aardappelteelt in een aangegeven gebied. Wanneer in zo'n centrum in het geheel geen aardappe
len verbouwd worden, kan de Coloradokever zich daar ook niet vestigen.
Zie ook artikel 10 en 27.
Artikel 10
Aan belanghebbenden, die door de toepassing van het bepaalde bij de artikelen 8 en 9 schade Schadeverlijden, kan in de door Onze Minister te bepalen gevallen en volgens door hem te stellen regelen goeding bij
een vergoeding worden verleend uit 's Rijks kas.
toepassing
art. 8 en 9
Artikel 11
Het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst kan, wanneer de uitvoering van de maat- Uitvoering
regelen, bedoeld in artikel 8, wordt tegengewerkt, de tussenkomst inroepen van de burge- art. 8 met
meester, op wiens bevel deze uitvoering desnoods met behulp van de sterke arm wordt mogelijk behulp sterke
gemaakt.
arm
Artikel 12
Invoeren, ver
1. Het invoeren, vervoeren en in bezit hebben van levende Coloradokevers is verboden.
2. Het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst kan voor bijzondere doeleinden ontheffing voeren en in
bezit hebben
van dit verbod verlenen.
van Colorado
kevers
Toelichting
Het in dit artikel vastgestelde verbod is niet nieuw en evenmin laat het aan duidelijkheid te
wensen over. Toch zijn er nog altijd personen, die het gevaar van het medenemen van levende
Coloradokevers, b.v. in lucifersdoosjes, niet willen inzien. Maar al te gemakkelijk ontsnappen
er levende kevers, die dan een nieuwe besmettingsbron opleveren. Dit gevaar is juist het grootst
in streken, waar de kever nog niet of slechts weinig voorkomt en men het dus „interessant"
vindt nu eens echte Coloradokevers te laten zien.
Artikel 13
Tot wering van de Coloradokever kan Onze Minister de in- en doorvoer van levende planten of In- en door
plantendelen uit door hem aan te wijzen landen voor het tijdvak van 15 Maart tot en met voer levende
14 October verbieden, of slechts onder bepaalde voorwaarden toestaan.
planten en
plantendelen
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Artikel 14

Vervoer aard- Het is verboden loof van aardappelplanten te vervoeren of te doen vervoeren, indien degene»
appelloof van die vervoert of doet vervoeren, weet, dat het loof afkomstig is van een perceel waarop zich de
besmet perceel Coloradokever bevindt, of de aanwezigheid van de Coloradokever daarop redelijkerwijze kan
vermoeden.
Artikel 15
Verplichting Een ieder, wie zulks aangaat, is verplicht:
uitvoering a. de maatregelen, waarvan hem bij een bevel, als bedoeld in artikel 7, de uitvoering is opgemaatregelen dragen, prompt en nauwgezet te treffen ;
b. alle maatregelen ter uitvoering van deze wet te gedogen en aan de toepassing daarvan geen
enkele belemmering in de weg te leggen.
Artikel 16
Straf- 1. Overtreding der bij of krachtens deze wet gestelde verbodsbepalingen en niet-nakoming van
bepalingen de bij of krachtens deze wet opgelegde verplichtingen en voorwaarden wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste één maand of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.
2. De in het vorige lid bedoelde straffen worden verdubbeld, indien tijdens het plegen van de
overtreding nog geen drie jaar zijn verlopen, sedert een veroordeling van de schuldige wegens
een der bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten onherroepelijk is geworden.
3. Met veroordeling wegens een der bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten, wordt
ten aanzien van het tweede lid gelijkgesteld veroordeling wegens een der in de wet van 27 De
cember 1934, Staatsblad No 687, houdende bepalingen tot bestrijding van de Coloradokever,
of in het Coloradokeverbesluit 1941 strafbaar gestelde feiten.
Artikel 17
Strafbaar feit Indien een feit, strafbaar ingevolge de bepalingen dezer wet, is gepleegd door of vanwege een
rechtspersoon rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, die tot
het feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding had bij het verboden handelen of nalaten.
Artikel 18
Openbare De ondernemer van een openbaar middel van vervoer wordt als zodanig niet vervolgd, indien
middelen de naam en de woonplaats van de afzender onderscheidelijk de geadresseerde der voorwerpen,
van vervoer waarmede een feit, strafbaar ingevolge de bepalingen dezer wet, is gepleegd, binnen drie dagen
na het uitbrengen van de dagvaarding door de ondernemer aan de ambtenaar van het Open
baar Ministerie worden bekend gemaakt.
Artikel 19
Strafbare De in deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen,
feiten
overtredingen
Artikel 20
Ambtenaren Met het opsporen van de in deze wet strafbaar gestelde feiten zijn belast, behalve de bij artikel
belast met 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren:
opsporing a. de bij de Plantenziektenkundige Dienst werkzame, door Onze Minister aangewezen personen;
b. de ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie;
c. de ambtenaren van invoerrechten en accijnzen.

Betreding
percelen enz.
door
opsporingsambtenaar

Artikel 21
1. De in het vorige artikel onder a bedoelde personen zijn bevoegd, tussen zonsopgang en zonsondergang, terreinen en inrichtingen, bestemd tot het kweken of bewaren van land- of tuinbouwgewassen, te betreden,
2. Indien hun de toegang wordt geweigerd, verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping
van de sterke arm.
3. Indien een terrein of inrichting, als bedoeld in het eerste lid, alleen door een woning toegan
kelijk is, of indien zulk een inrichting tevens een woning is, betreden zij dat terrein of die in
richting tegen de wil van de bewoner niet dan op vertoon van een schriftelijke bijzondere last
van de burgemeester of van de kantonrechter.
4. Van dit betreden wordt door hen een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier
en twintig uren aan degene, wiens woning is betreden, in afschrift wordt medegedeeld.
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Artikel 22

1. Indien op, in of in de onmiddellijke nabijheid van een partij aardappelen, of van een partij
niet te velde staande aardappelplanten of andere gewassen de Coloradokever wordt gevonden,
zijn de opsporingsambtenaren, genoemd in artikel 20, bevoegd deze partij geheel of gedeeltelijk
in beslag te nemen.
2. Het beslag kan mede omvatten de verpakkingsmiddelen, waarin de aardappelen, aardappel
planten of andere gewassen zijn verpakt.
3. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd, het openmaken van verpakkingen,
waarbinnen zij de aanwezigheid van de Coloradokever redelijkerwijze kunnen vermoeden, te
vorderen.

Beslagname
aardappelen,
verpakkings
middelen enz.

Artikel 23
Het beslag, bedoeld in het voorgaand artikel, wordt gelegd, door middel van een proces-verbaal, Proces-veropgemaakt door de ambtenaar, die het beslag legt, waarvan een afschrift tegen bewijs van baal na in
ontvangst aan de belanghebbenden wordt overhandigd, of bij aangetekend schrijven toege- beslagname
zonden.
Artikel 24
1. De inbeslaggenomen goederen worden onverwijld onderzocht.
2. Indien zulks naar het oordeel van het Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst noodzakelijk is, worden de inbeslaggenomen goederen door deze dienst vernietigd.
3. Inbeslaggenomen goederen, die niet ingevolge het vorige lid zijn vernietigd, worden aan de
belanghebbende teruggegeven, na al of niet een door het Hoofd van de Plantenziektenkundige
Dienst aan te geven behandeling te hebben ondergaan.

Onderzoek
enz.vaninbeslag genomen
goederen

Artikel 25
Aan de eigenaren van ingevolge artikel 22 inbeslaggenomen goederen kan de uit de inbeslag Schadever
neming voortvloeiende schade uit 's Rijks kas worden vergoed met inachtneming van de in goeding na in
artikel 10 bedoelde regelen.
beslagname
Artikel 26
1. Levende Coloradokevers, ten aanzien waarvan een overtreding van het in artikel 12 be Vernietiging
doelde verbod is gepleegd, alsmede de verpakking, waarin zij zich eventueel bevinden, worden in beslagge
door de iri artikel 20 genoemde opsporingsambtenaren zo spoedig mogelijk in beslag genomen nomen kevers
op de wijze, geregeld in artikel 23.
2. De ambtenaar, die de in het vorig lid bedoelde kevers heeft in beslag genomen, draagt zorg,
dat zij zo spoedig mogelijk worden vernietigd.
Artikel 27
1'. Aardappelplanten en aardappelen, geteeld in strijd met een krachtens artikel 9 uitgevaardigd Overtreding
verbod, kunnen door de in artikel 20 genoemde opsporingsambtenaren in beslag worden ge verbouwnomen.
verbod
2. Indien Onze Minister het noodzakelijk acht, dat aardappelen, geteeld in strijd met een
krachtens artikel 9 uitgevaardigd verbod worden gerooid, deelt hij zulks schriftelijk mede aan
de burgemeester van de gemeente, waarbinnen het betrokken perceel is gelegen, onder opgave
van een termijn.
3. De burgemeester deelt de gebruiker van het perceel bij aangetekend schrijven mede, binnen
welke termijn de aardappelen moeten zijn gerooid.
4. De gebruiker is verplicht de aardappelen binnen- de in het vorige lid bedoelde termijn te
rooien ; voldoet hij niet aan deze verplichting, dan draagt de burgemeester zorg, dat de aard
appelen op kosten van de gebruiker worden gerooid. Op de invordering en het verhaal dezer
kosten is het bepaalde in het vierde lid van artikel 3 van overeenkomstige toepassing.
Toelichting
Wie in strijd met een krachtens artikel 9 uitgevaardigd verbod aardappelen teelt, stelt zich
niet alleen bloot aan een strafvervolging, doch ook kan hij verplicht worden, de aardappelen
binnen een bepaalde termijn te rooien, terwijl de aardappelen in beslag genomen kunnen worden
en verbeurd verklaard.
Zie ook artikel 32.
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Artikel 28

Levendeplan- Levende planten en plantendelen, ten aanzien waarvan een krachtens artikel 13 uitgevaardigd
ten en aard- verbod is overtreden, of loof van aardappelplanten ten aanzien waarvan een overtreding van
appelloof bij het in artikel 14 bedoelde verbod is gepleegd, worden door de in artikel 20 genoemde opsporings
overtreding ambtenaren zo spoedig mogelijk in beslag genomen.
Artikel 29
Beslagen 1. De beslagen, bedoeld in het eerste lid van artikel 27 en in artikel 28, kunnen mede omvatten
volgens de verpakkingsmiddelen, waarin de aardappelen, levende planten of plantendelen zijn verpakt,
art. 27 en 28 2. De beslagen worden gelegd op de wijze, voorzien in artikel 23.
Artikel 30
Afwikkeling 1. Ingevolge het eerste lid van artikel 27 en artikel 28 inbeslaggenomen goederen kunnen op
inbeslaggeno- machtiging van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie worden verkocht,
men goederen 2. De geldelijke opbrengst blijft onder berusting van de griffier, totdat de zaak bij rechterlijk
gewijsde is afgedaan.
3. Het eerste en tweede lid van artikel 24 vinden ten aanzien van de in dit artikel bedoelde
goederen overeenkomstige toepassing.
Verbeurdverklaring bij
veroordeling
volgens art.
27 en 28
Eventuele
schadevergoeding - art.
27 en 28

Artikel 31
veroordeling kunnen de ingevolge het eerste lid van artikel 27 en artikel 28 inbeslaggenomen
goederen, of kan, indien zij zijn verkocht, de geldelijke opbrengst, worden verbeurd verklaard,
Artikel 32
Indien de ingevolge het eerste lid van artikel 27 en artikel 28 inbeslaggenomen goederen vernietigd of bedorven zijn, wordt de eigenaar op bevel van de rechter, welk bevel hem bij exploit
wordt betekend, schadeloos gesteld, tenzij de goederen worden verbeurd verklaard, of zouden
worden verbeurd verklaard indien zij nog aanwezig waren.

Artikel 33
Staking van 1. Indien van verdere vervolging wordt afgezien, worden de inbeslaggenomen goederen op
vervolging bevel van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie aan de belanghebbende teruggegeven.
2. Indien in het geval, bedoeld in het eerste lid, de inbeslaggenomen goederen niet meer aan
wezig of bedorven zijn, wordt de eigenaar op bevel van de ambtenaar van het Openbaar Mini
sterie, welk bevel hem bij exploit wordt betekend, schadeloos gesteld.
Artikel 34
Bedrag scha- 1. De bepaling van het bedrag der ingevolge de artikelen 32 en 33 toegekende schadeloosdeloosstelling stellingen geschiedt volgens de regelen, bedoeld in artikel 10.
2. Alle vorderingen tot schadeloosstelling ingevolge het bepaalde bij de artikelen 32 en 33 ver
vallen door verloop van vijf jaren, nadat het bevel is betekend.
Artikel 35
Coloradoke- Deze wet kan worden aangehaald als Coloradokeverwet 1947, met bijvoeging van het nummer
verwet 1947 van het Staatsblad waarin zij verschijnt.
Artikel 36
Intrekking 1. Ingetrokken worden de wet van 7 Juli 1932 (Staatsblad No 321), houdende bepalingen tot
wetten en wering van de Coloradokever bij in- en doorvoer van aardappelen en verse groenten, de wet
besluiten van 27 December 1934 (Staatsblad No 687), houdende bepalingen tot bestrijding van de Colo
radokever, en No 9 van artikel 1 van Ons besluit van 5 September 1945 (Staatsblad No. F 162).
2. Het Coloradokeverbesluit 1941 en het Coloradokeverbesluit 1943 vervallen.
3. Niettemin kan na het inwerkingtreden van deze wet nog veroordeling plaatsvinden terzake
van voor het inwerkingtreden van deze wet gepleegde feiten, strafbaar gesteld in de wet van
27 December 1934 (Staatsblad No 687), houdende bepaling ter bestrijding van de Coloradokever,
en in het Coloradokeverbesluit 1941, op de voet van de strafbepalingen der Plantenziektenwet.
De Coloradokeverwet 1947, uitgegeven op 22 Augustus 1947, bevat geen bepaling omtrent de
datum van in werking treden en is derhalve 20 dagen na afkondiging, dus op 10 September
1947 van kracht geworden.
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