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VERZAMELAANVRAAG 2013 - FORMULIER 6 
‘DETAILAANGIFTE BOOMGAARDEN’ (i.h.k.v. 15 mei-telling)

VLAAMSE OVERHEID
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Markt- en Inkomensbeheer

Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier moet door alle landbouwers of particulieren met boomgaarden (laagstam, midden-
stam en hoogstam) worden ingevuld.
Wanneer de landbouwer of particulier echter een subsidie voor genetische diversiteit hoogstam-
fruitbomen ‘HSB’ heeft aangevraagd, moet hij dit formulier niet invullen.
Met dit formulier geeft u, als teler die zijn oogst verkoopt, meer details over uw boomgaarden 
zoals aangegeven in uw verzamelaanvraag. De details hebben betrekking op de oppervlakte
van de  diverse variëteiten en van de nieuwe aanplantingen. 
Deze gegevens zijn essentieel in het kader van de landbouwenquête, de zogenaamde 15 mei-telling.

Naar wie verstuurt u dit formulier?
Dit document voegt u bij uw verzamelaanvraag en verstuurt u uiterlijk op 21 april 2013 naar de buitendienst van ALV, afdeling MIB.

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 

 landbouwernummer 

naam landbouwer ............................................................................................

straat en nummer ...........................................................................................

postcode en gemeente ............................................................................................

RUBRIEK 2. NIEUWE AANPLANTINGEN VAN FRUITBOMEN TIJDENS DE CAMPAGNE 2012 -2013 

Geef hieronder de TOTALE BRUTO OPPERVLAKTE op van de nieuwe aanplantingen, omvattend de teelten, evenals 
de doorgangen, de lanen en de wendakkers.
Geef alle oppervlakten op die tussen 2 mei 2012 en 1 mei 2013 beplant werden met nieuwe laagstammige, halfstammige en 
hoogstammige fruitbomen.

Boomsoort oppervlakte (ha, are)

appelaars

perelaars

kerselaars

pruimelaars

kleinfruit

TOTAAL

RUBRIEK 3. BOOMGAARDEN (incl. jonge aanplant)

Onder boomgaard wordt een geordende en onderhouden aanplanting van fruitbomen verstaan met een plantdichtheid van 
minstens 100 bomen per hectare, hetzij een afstand van maximaal 10 meter tussen elke boom. Wanneer slechts één van 
deze twee voorwaarden, onderhoud of dichtheid, vervuld is gaat het om een boomgaard in neventeelt. In dit geval dient 
deze oppervlakte hieronder niet opgenomen te worden. Geef hier de totale bruto oppervlakte op van de boomgaard, 
omvattend de teelten, evenals de doorgangen, de lanen en de wendakkers. 
Vul de lijst in op de achterzijde van dit formulier.

e kleef hier uw 
identificatievignet 

of vul hiernaast 
uw gegevens in

-. .
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RUBRIEK 4. ONDERTEKENING

Vul de onderstaande verklaring in, dateer en onderteken dit formulier.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

handtekening ............................................................................................................

voor- en achternaam ...........................................................................................................

datum / / 1 3

Boomsoort Variëteit Oppervlakte (ha, are)
appelaars Belgica

Boskoop

Braeburn en mutanten

Civni (Rubens)

Cox’s

Delcorf en mutanten

Delblush (Tentation)

Diwa (Junami)

Elstar en mutanten

Fresco (Wellant)

Gala

Golden

Granny Smith

Jonagold en mutanten

Jonagored

Nicogreen (Greenstar)

Nicoter (Kanzi)

Pinova en mutanten

Rubinstep (Piroutte)

Santana

Topaz en mutanten

Zari

Andere

perelaars Conference

Doyenné du Comice

Rode Doyenné Van Doorn (Sweet Sensation)

Durondeau

Triomph de vienne

Beurré Alexander Lucas

Saels (Corina)

Dicolor

Andere

kerselaars zoete kersen laagstammige

hoogstammige

zure kersen laagstammige

hoogstammige

pruimelaars laagstammige

hoogstammige

Overige boomgaarden

TOTAAL
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