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1 ACHTERGRONDINFORMATIE
In het downloadpakket vindt u digitale geografische bestanden van de landbouwgebruikspercelen. De
toestandsdatum van de gegevens vindt u in de metadata (document
Meta_Landbouwgebruikspercelen_ALV_<jaartal>.pdf/xml).
De landbouwgebruikspercelen omvat de geografische informatie van de percelen die in landbouwgebruik zijn
op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. Deze inventarisatie kadert in een procedure
om rechtstreekse EU-steun, steun voor agromilieumaatregelen of andere plattelandsmaatregelen in het kader
van de plattelandsontwikkeling te bekomen of om te voldoen aan de aangifteplicht in het kader van het
mestdecreet. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten, erven met stallen en gebouwen.
De digitale geografische bestanden van de Landbouwgebruikspercelen ALV worden ingezameld en beheerd
door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).
De dataset bevat één geografische product-entiteit:
 Landbouwgebruiksperceel ALV

1.1 LANDBOUWGEBRUIKSPERCEEL ALV
Een landbouwgebruiksperceel is de eenheid van landbouwgebruik op basis van de inventarisatie, zoals
opgegeven door de landbouwer en desgevallend gecorrigeerd door de administratie. Eenduidig
gekarakteriseerd door de teelt, gebruiker en geometrie.
Een landbouwgebruiksperceel is geïdentificeerd door zijn geometrie. Als er meer dan 95% overlapping is in
beide richtingen (van vorige jaren t.o.v. huidig jaar, en van huidig jaar t.o.v. vorige jaren) wordt het perceel als
identiek beschouwd (geïdentificeerd door ALVID). De OIDN loopt gelijk met ALVID, andere wijzigingen
(attribuutwaarden) geven aanleiding tot nieuwe verschijningsvormen (andere UIDN).

2 GEBRUIKSINFORMATIE
De dataset heeft een informatieve waarde voor een gegeneraliseerd gebruik en is geenszins bedoeld voor
controledoeleinden of geïndividualiseerd gebruik. Hij kan dienen voor consultatie of studie van het
grondgebruik van landbouwgebruikspercelen voor het betreffende jaar.
Niet alle gegevens die opgenomen zijn in de beheersdatabank van de databeheerder (ALV) zijn opgenomen in
deze dataset. Enkel de hoofdteelt en de productiemethode zijn opgenomen als attribuut-informatie.
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2.1 WETTELIJK KADER
Onderstaande wetgeving ligt aan de basis van voornoemde registratie:
- Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers,
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003;
- Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
- Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de
uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009
van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen
voor landbouwers;
- Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de
randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij
die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader
van de steunregeling voor de wijnsector;
- Wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel
3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;
- Decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van
landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het
landbouwbeleid, artikel 3, § 3;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;
- Decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van
landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het
landbouwbeleid;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een
gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het
meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 4.
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3 INHOUD VAN HET DOWNLOADPAKKET
3.1 OPGENOMEN PRODUCTDATA
De volgende productdata zijn opgenomen in het downloadpakket:
DATASET
Landbouwgebruikspercelen ALV,
<jaartal>

CODE DATASET
LANDBGEBRP

PRODUCTENTITEIT

CODE ENTITEIT

Landbouwgebruiksperceel ALV

Lbgebrperc<jaartal>

Bijkomende tabellen zoals codetabellen zijn opgenomen in de submap \ extra.

3.2 NAAMGEVING DOWNLOADPAKKET
De naam van het downloadpakket hangt af van de gekozen versnijding en van het bestelde product
(datasetgroep / dataset / entiteit):
safe_product.zip

Waarin:
<safe_product> = de naam van het product zoals in de catalogus, maar met alle illegale karakters
vervangen door “_”.
Met als illegale karakters [-?:,\/*""<>| ]+
Bijvoorbeeld:
•

Onversneden:
o Dataset: “Landbouwgebruikspercelen_ALV_<yyyy>.zip”
o Entiteit: “Landbouwgebruikspercelen_ALV_<yyyy>_Landbouwgebruiksperceel_ALV.zip”
Waarin: <yyyy> = jaartal betreffende jaar

•

Versneden volgens een gepredefinieerd versnijdingsschema:
o Voorbeeld: versnijdingsschema volgens provincie. Keuze: Oost-Vlaanderen = 40000
 “Landbouwgebruikspercelen_ALV_<yyyy>_Landbouwgebruiksperceel_ALV_40000.zip”

•

Versneden volgens uw ingetekende zone op de kaart:
o Voorbeeld: bestellingdetail_id = 459
 “Landbouwgebruikspercelen_ALV_<yyyy>_e459.zip”
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Met als mogelijke versnijdingen:
Waarden voor <uitsnede>
<NULL>
…01, 02, …17,…
…141, 142, 143, 144,…
…141n, 141z, 142n, 142z,…

Betekenis
Volledige extent van dataset
tweecijfer-code van 1/1 kaarblad NGI numerieke reeks
driecijfer-code van 1/8 kaartblad NGI numerieke reeks
driecijfercode + n/z (noord/zuid): 1/16 kaartblad NGI numerieke
reeks
NIScode provincie
NIScode gemeente
door gebruiker getekende uitsnede-zone

…20000, 30000,…:
…11039, 11040, 11041,…
…e137, e138,…:

3.3 MAPPENSTRUCTUUR DOWNLOADPAKKET
In het downloadpakket vindt u volgende mappen:
safe_product.zip
│
└── safe_product
│
├── <documenten>
│
└── formaat
├── <data>
└── extra

De data zitten rechtstreeks onder de formaatmap, de documenten staan onder de root. Onder de map “extra”
bevinden zich de codetabellen.

3.4 DOCUMENTEN EN BESTANDEN IN “ROOT”
BESTANDSNAAM

FORMAAT

BESCHRIJVING

Leesmij_LBGEBRPERC.pdf

Pdf

Meta_Landbouwgebruikspercelen_ALV_<yyyy>.pdf

Pdf

Leesmij-tekst met achtergrondinformatie,
gebruiksinformatie en een overzicht van
de inhoud van dit pakket
Metadataset in pdf-formaat van de
dataset
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Meta_Landbouwgebruikspercelen_ALV_<yyyy>.xml

Xml

Gebruik.pdf

Pdf

Metadataset in xml-formaat van de
dataset
Gebruiksvoorwaarden van de gegevens

Alle bestanden die meegeleverd worden, vallen onder de voorwaarden beschreven in het document
“Gebruik_<safe_product>.pdf”
Bestanden in pdf-formaat (Adobe Portable Document Format) kunnen op scherm weergegeven en afgedrukt
worden met Adobe Reader software.
(http://www.adobe.com/be_nl/)
Metadata geven de informatie over de inhoud van de dataset, over de ruimtelijke fenomenen of geografische
objecten die in de data zijn opgenomen. Verder bevatten metadata belangrijke administratieve gegevens over
de dataset, en kunnen metadata ook informatie bevatten over de kwaliteit van de data. De opgenomen
metadata zijn opgesteld volgens de vigerende normen. Informatie Vlaanderen heeft van deze ISO-normen en
de INSPIRE-richtlijn, Best Practices opgesteld die geïmplementeerd zijn in de nieuwe metadatacenters van de
GDI-Vlaanderen (https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/). Meer informatie over metadata is te vinden op
http://www.geopunt.be/geowijzer, onder de rubriek Metadata.

3.5 FORMAATMAPPEN
In de formaatmappen zijn de geografische gegevens met bijhorende tabellen in het opgegeven
bestandformaat opgenomen.
FORMAATMAP

FORMAAT GEOGRAFISCHE BESTANDEN

FORMAAT ATTRIBUUTTABELLEN

GML

Geography Markup Language v2.1.2 (.gml)

Opgenomen in GML-bestand

Shapefile

ESRI shapefile (.shp)

dBASE

3.5.1 GML-formaat
GML (Geography Markup Language) is een open en vendor-neutraal formaat voor de uitwisseling van
geografische gegevens.
De bestanden in dit downloadpakket zijn conform GML-versie 2.1.2.
Meer informatie over het GML-formaat vindt u op www.opengeospatial.org.
In een GML-bestand zijn zowel de geografische informatie als de bijhorende alfanumerische gegevens zijn
opgenomen. De schemadefinitie (beschrijving en definitie van attributen en geometrie) van het GML-bestand
bevindt zich in een XSD bestand (.xsd).
In de GML-bestanden is geen symbool-informatie opgenomen.
Bijkomende tabellen zijn als XML-bestanden opgenomen, samen met hun schemadefinitie (.xsd bestand).
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3.5.2 Shapefile-formaat
Het shapefile-formaat is een veel gebruikt GIS-formaat en kan in vele geografische softwarepakketten gebruikt
worden. De technische beschrijving vindt u hier: http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
Bij de shapefile-bestanden (met extensie .shp, .shx en .dbf) zijn telkens twee legendebestanden toegevoegd
(extensie .lyr: ArcGIS Layer en .WOR: MapInfo Workspace-bestand), evenals een bestand met informatie over
de gehanteerde Belgische Lambertprojectie (extensie .prj) als een ESRI projection file voor gebruik in ArcGIS.
De .lyr-bestanden bevatten een relatieve verwijzing (zonder pathname) naar de shapefile-bestanden.
De .WOR-bestanden verwijzen relatief (zonder pathname) naar .TAB-bestanden die dezelfde prefix-naam
dragen als de shapefile-bestanden. De opgenomen .WOR-bestanden gaan ervan uit dat de shapefiles zijn
omgezet naar MapInfo .TAB-bestanden en dat in MapInfo reeds een map geopend is.
Bijkomende tabellen zijn als dBASE-bestand opgenomen.

3.6 DATA
3.6.1 Map/Shapefile
<Code entiteit><code versnijding>.shp
<Code entiteit><code versnijding>.shx
<Code entiteit><code versnijding>.dbf
<Code entiteit><code versnijding>.prj
<Code entiteit><code versnijding>.lyr
<Code entiteit><code versnijding>.WOR

3.6.1.1 Map/Shapefile/extra
<Code entiteit>Lkt<Code attribuut>.dbf

3.6.2 Map/GML
<Code entiteit><code versnijding>.gml
<Code entiteit><code versnijding>.xsd

3.6.2.1 Map/GML/extra
<Code entiteit>Lkt<Code attribuut>.xml
<Code entiteit>Lkt<Code attribuut>.xsd
Waarin:
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-

Code entiteit: zie tabel onder Error! Reference source not found.

-

Code versnijding: zie voorbeelden onder Error! Reference source not found.

3.7 LEGENDE
Volgende legende-bestanden worden voorzien per geografische productentiteit en per formaat:
FORMAAT

LEGENDEBESTAND

SOFTWARE

Shapefile

.lyr

ESRI (ArcGIS)

.WOR

MapInfo

-

-

GML

4 GEOGRAFISCHE SOFTWARE
Als je niet over een geografische applicatie beschikt om de geografische gegevens te gebruiken, dan kan je
terecht op de website van Geopunt via volgende link:
- http://www.geopunt.be/nl/over-geopunt/links-en-adressen
Je vindt hier verwijzingen naar onder andere software die via het internet verspreid wordt en waarmee de
geografische gegevens in dit pakket kunnen geraadpleegd of gebruikt worden.
Informatie Vlaanderen biedt geen software-ondersteuning.

5 ONDERSTEUNING
Mocht u problemen hebben met het gebruik van de bestanden in dit downloadpakket dan kan u contact
opnemen met:

5.1 TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Informatie Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
tel: +32 9 276 15 00
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fax: +32 9 276 15 05
website: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
e-mail: informatie.vlaanderen@vlaanderen.be

5.2 INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
Verantwoordelijke voor het beheer van de Landbouwgebruikspercelen ALV
Departement Landbouw en Visserij
Contactpersoon: Tim Baeten
Koning Albert II-laan 35 bus 41
1000 Brussel
tel: 02 552 75 36
e-mail: Tim.Baeten@lv.vlaanderen.be
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