
Hoogstamnieuws 2006-2 Pagina 1 van 4 

 

Nationale Boomgaarden Stichting  v.z.w.  

Vereniging voor pomologie, boomgaard- en landschapsbeheer 
(staatsblad 18 feb. 1986 – 18 dec. 1986) zetel: Limburgs Universitair Centrum – 3590 Diepenbeek 

Leopold-III-straat 8  3724 Vliermaal, tel: 012/391188; fax: 012/747438 

E-mail: info@boomgaardenstichting.be  Website: www.boomgaardenstichting.be 

  

HOOGSTAMNIEUWS 2006-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    

 
Beste lezer, 

 
Op het ogenblik dat u deze nieuwsbrief 

ontvangt heeft u wellicht reeds zicht op uw 
oogst, voor zover er geen onvoorziene 

omstandigheden optreden. Als ik mag 

voortgaan op het hoogstamfruit uit mijn eigen 
omgeving zal de oogst dit jaar over het 

algemeen overvloedig zijn. 
 

Dit overaanbod brengt zijn eigen problemen 
mee, vandaar dat we u ook in dit nummer 

weer enkele tips presenteren met als doel u 

meer van uw fruit te laten genieten. 
 

Zomer en herfst zijn ook weer maanden van 
drukke verenigingsactiviteiten. Maak er 

gebruik van om met mede-fruitliefhebbers te 
komen genieten van al dit lekkers. 

 
Tot ziens op één van onze activiteiten 

Ludo Royen                                   

voorzitter 

HOOGSTAMSUBSIDIEHOOGSTAMSUBSIDIEHOOGSTAMSUBSIDIEHOOGSTAMSUBSIDIE    

 
Tijdens het voorbije werkjaar, dat eindigde op 

31 maart werden er uiteindelijk 345 nieuwe 
aanvragen voor subsidie ingediend. Daarbij werd 

er voor 3610 nieuwe bomen een tussenkomst 
aangevraagd evenals voorhet behoud van 6817 

bestaande bomen. 
 

Deze cijfers zijn, vanzelfsprekend, voorlopig 
aangezien de terreinbezoeken nog in uitvoering 

zijn. 
 

Voor de oudere dossiers vond de uitbetaling 

van de vergoeding dit jaar plaatsrond 18 mei. 
Dit is heel wat later dan de uitbetaling van 

2005, en een gevolg van het grote aantal 

nieuwe dossiers van vorig jaar. 
 

Voor het komende plantseizoen kan er ook nog 

subsidie worden aangevraagd. De eerste nieuwe 
aanvragen zijn intussen reeds binnen.  

Voor vragen, documenten en inlichtingen kan u 
zoals steeds bij ons terecht op 012/39 11 88 

of info@boomgaardenstichting.be 
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 Vruchtdunning bij appel. Laat, afhankelijk van de 

verhouding blad/vrucht 1 à 2 vruchten per tros 

hangen. De best belichte vruchten blijven behouden. 

Zomersnoei aan fruitbomen 
 
Traditioneel worden de fruitbomen in de 
wintermaanden gesnoeid. In ieder geval de 
appels en de peren. De (grotere) pruimen- en 
kersenbomen worden per definitie al in de 
zomer gesnoeid om de bescmetting met 
bepaalde schimmelziekten, die dan actief zijn 
te vermijden.  
 
Uit onderzoek blijkt dat ook voor de appels en 
peren de snoei in de zomermaanden (periode 
van half juli tot half september) overwogen 
kan worden. Sterker zelfs, de zomersnoei 
biedt een hoop voordelen. 
 
Voordelen zomersnoei in de appels en peren 
· Na het uitvoeren van een zwaardere ingreep 
tijdens de zomermaanden, in plaats van in de 
winter (i.v.m. wegwerken achterstallig 
snoeiwerk) zal de boom minder fors reageren 
en dus niet zo massaal waterscheuten 
vormen. 
 
· In de zomer is het afgrendelingsmechanisme 
van de boom optimaal in werking. Dit geeft 
minder kans op binnendringen van 
ziektekiemen in de snoeiwonden. 
 
· Zomersnoei geeft een beperkte hergroei. In 
een boom die erg hard groeit zal door 
zomersnoei de reactiegroei beperkt blijven.  
 
· Snoei in de zomer gaat niet ten koste van de 
vruchtdracht voor de daarop volgende 
seizoenen. Bij wintersnoei is dit wel het geval. 
Dit komt doordat de bloemknoppen voor 
volgend jaar pas vanaf augustus worden 
aangelegd. 
 
· Tijdens zomersnoei kunnen gelijktijdig zieke 
takken weggesnoeid worden. Denk hierbij aan 
meeldauw. 
 
· Door het open snoeien van de boom in de 
zomer krijgen schimmelziektes als schurft 
minder kans. 
 
· Door zomersnoei verkrijgt men een betere 
belichting van de vruchttakken. Dit resulteert 
in sterke knoppen voor het komende seizoen 
maar ook in een betere kleuring van de 
vruchten die op boom blijven hangen. 
 
· Vruchtdunning kan beschouwd worden als 
een onderdeel van de zomersnoei en zorgt 
voor dikkere en mooiere vruchten, een betere 
stand van jonge vruchttakken en een beter 
evenwicht tussen groei en vruchtdracht. 

 

Het trekken van ongewenste stamscheuten en water-
loten op de gesteltakken behoort tot de normale 
werkzaamheden van de zomersnoei 
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De Fiscus en de gelegenheidstelers van fruit 
 
Sinds in 1998 en 1999 de federale 
belastingsdiensten de toenmalige forfaitaire 
regeling voor gelegenheidstelers niet meer 
blindelings accepteerden en er bovendien bleek 
dat er een aantal fruittelers waren die hun 
leveringen aan de veilingen niet opnamen in 
hun belastingaangifte, heerst er bij de kleine 
gelegenheidstelers veel onduidelijkheid over wat 
mag en wat niet mag. 
 
Naar het voorbeeld van een circulaire over 
vrijstelling van kerstdennen is er sindsdien 
echter een regeling uitgewerkt voor vrijstelling 
van inkomstenbelasting voor kleine 
gelegenheidstelers van fruit.  
 
Het is deze regeling die we in dit artikel onder 
de aandacht willen brengen, aangezien we de 
indruk hebben dat ze nog te weinig bekend is bij 
onze leden. 
 
De regeling maakt in de eerste plaats een 
onderscheid tussen beroepslandbouwers en 
gelegenheidstelers. 
 
Voor beroepslandbouwers geldt dat, onafgezien 
van de hoeveelheid fruit die aan veilingen wordt 
geleverd of elders verkocht, deze inkomsten 
vallen onder het normale aangiftesysteem  van 
de landbouwer in kwestie. 
 
Voor niet-landbouwers die tevens eigenaar zijn 
van de boomgaard geldt dat vanuit het principe 
dat je je patrimonium op een goede wijze dient 
te beheren, een zekere opbrengst aan fruit 
toegelaten is zonder dat dit als een extra 
inkomen wordt beschouwd. Er geldt voor deze  
regeling wel een maximum oppervlakteregel 
voor de belastingvrijstelling.  

- Hoogstamboomgaarden zijn vrijgesteld 
tot een oppervlakte van 0,5 ha 

- Laagstamboomgaarden zijn vrijgesteld 
tot een oppervlakte van 0,25 ha en 

- Aardbeien en houtig kleinfruit zijn 
vrijgesteld tot een oppervlakte van 10 
are. 

-  
Boomgaardeigenaars die zich in dit geval 
bevinden moeten niets doen. 
 
Indien de boomgaard groter is dan 0,5 ha maar 
niet volledig beplant, of met een aantal niet 
plukbare bomen, geldt de regel van het gezond 
verstand. 

Niet-landbouwers die een perceel huren dat aan 
bovenstaande criteria voldoet moeten de 
opbrengst wel aangeven bij hun inkomsten 
onder de rubriek divers inkomen. Deze rubriek 
wordt aan het vaste % van 33% belast 
 
Gemakshalve voor de belastingdienst wordt de 
boomgaardoppervlakte omgerekend naar een 
maximale opbrengst die wordt vrijgesteld van 
belastingen. De gemiddelde jaarlijkse opbrengst 
van de hoogstamboomgaard mag niet meer 
bedragen dan 2500 euro per jaar over een 
periode van 3 jaar.   
 
Met andere woorden en kort samengevat; 
gelegenheids fruittelers die gemiddeld jaarlijks 
voor niet meer dan 2.500 € aan fruit verkopen 
uit eigen aanplant zijn vrijgesteld van 
inkomstbelasting op deze verkoop. 
 
Of deze mensen ook zullen worden vrijgesteld 
van bijdrage aan het federaal 
voedselagentschap valt nog af te wachten. Het 
FAVV is momenteel bezig met te bepalen wie er 
effectief bijdragen zullen moeten betalen. 

Appels van hoogstam worden soms nog aan 
sapfabrikanten of veilingen geleverd. Het gros van de 
verkoop van hoogstamfruit betreft tegenwoordig echter 
de verkoop van zoete kersen. 
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����…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
    

MELDINGSFORMULIERMELDINGSFORMULIERMELDINGSFORMULIERMELDINGSFORMULIER    

Kent u boomgaardeigenaars die nog niet op de hoogte zijn van de subsidiemaatregel, laat het ons weten 

zodat we hen de nodige informatie kunnen bezorgen, of bezorg deze mensen zelf de nodige informatie om 
een aanvraag te doen. 
 

NAAM + VOORNAAM…………………………………………………………………………………………….. 

STRAAT + Nr………………………………………………………………………………………………………….. 

POSTNR + GEMEENTE…………….  ………………………………………………………………………………. 

TEL: ………………………………E-MAIL…………………………………………………………………………….. 

Vraagt vrijblijvend volgende informatie aan:  

• …. Ex. Informatiefolders Hoogstamsubsidie 

• …. Ex. Folder ‘ooftbibliotheek’ met huidige aanbod van boeken 

• …. Ex. Informatiefolders Nationale Boomgaardenstichting 
 

Wenst volgende eigenaar van een boomgaard aan te melden: 

NAAM + VOORNAAM…………………………………………………………………………………………….. 

STRAAT + Nr………………………………………………………………………………………………………….. 

POSTNR + GEMEENTE…………….  ………………………………………………………………………… 
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