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 Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota 
drugs 

 
 

Projectformulier ten behoeve van de 
Openbare instellingen 

 

Dit formulier moet door de openbare instelling worden ingevuld. Het dient om de aard van het uit te 
voeren project te beschrijven evenals de taken die aan het onderzoeksteam worden toevertrouwd, de 
planning en de manier waarop de openbare instelling de resultaten in haar eigen werking zal 
integreren. 

 

1. Naam en adres van de openbare instelling die het project indient  

Federale gerechtelijke politie, centrale dienst drugs 
 
 

 

2. Thema van het project 

Schatting van de gemiddelde opbrengst van een illegale indoor cannabisplantage 
 

 

3. Duur van het project1  

18 maanden 
 

 

4. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling 

4.1 Problematiek (identificatie van de behoeften in het kader van het project)  

In België stelt men reeds enkele jaren een zeer belangrijke toename vast van het 
aantal indoor cannabisplantages. Naast de kleinschalige plantages, bemerken wij 
eveneens een stijging van het aantal grote plantages. De personen die 
meedraaien in dergelijke grootschalige plantages worden aangetrokken door de 
aanzienlijke winsten die kunnen worden opgestreken met deze activiteit. Het is 
bijgevolg belangrijk dat het gerechtelijke antwoord hierop eveneens vaste vorm 
aanneemt op het vlak van inbeslagnemingen (en latere verbeurdverklaring) van 
de door de daders verkregen vermogensvoordelen. 

                                                           
1 Het onderzoek zal ten vroegste op 1 september 2009 aanvangen. 
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Bij gebrek aan feitelijke elementen zal de Belgische justitie te werk gaan door 
schatting van het vermogensvoordeel. Deze schatting houdt rekening met de 
geoogste teelten, de geschatte opbrengst van deze teelten en de 
groothandelsprijs van marihuana. Om de opbrengst van cannabisplanten te 
schatten, steunt de Belgische justitie op een Nederlandse studie uit 20052. Deze 
studie stelt zeer eenvoudig de opbrengst van een cannabisplant voor naargelang 
van het aantal geteelde planten per vierkante meter. Deze studie werd sinds 
2005 niet meer bijgewerkt, terwijl de teeltmethoden zijn geëvolueerd. 
 

4.2 Doelstellingen (onderzoeksvragen) 

Het onderzoek moet toelaten de gemiddelde opbrengst van een cannabisplant te 
actualiseren, in het bijzonder rekening houdend met de verschillende 
teeltmethoden die worden aangewend door de criminele netwerken en de op de 
markt beschikbare plantensoorten. 
 
Het onderzoek zal eveneens nagaan in welke mate deze variabelen een invloed 
hebben op de tijd die nodig is vooraleer de planten overgaan tot bloeifase. 
 

4.3 Vermeld, aan de hand van de hieronder aangegeven tabel, de context waarin het 
project moet worden uitgevoerd. De vragen in de tabel zijn indicatief en dienen u te 
helpen bij het invullen. De bedoeling van de tabel is om de haalbaarheid in te schatten 
en dit aan de hand van het opsporen van interne en externe factoren die uitvoering van 
het onderzoeksproject kunnen bevorderen of belemmeren.  
 

 

Sterkte - Door haar kennis van de illegale cannabisteelt kan de federale 
politie het onderzoeksteam informeren over de methoden die het 
vaakst worden gebruikt door criminelen. Zij kan op dezelfde 
manier de vaakst aangetroffen omvang verduidelijken. 

 

Zwakte - De federale politie beschikt niet over het budget, noch, en vooral, 
over de knowhow en de voor dergelijke studies noodzakelijke 
kennis. 

 

Kansen - De wil van de gerechtelijke autoriteiten om steeds vaker over te 
gaan tot inbeslagneming van illegale vermogens. 

- De steun van de procureur-generaal die belast is met de 
drugproblematiek zal worden gevraagd. 

 

                                                           
2 Opbrengstbepaling van illegale hennepteelt in Nederland, deskundigonderzoek, Toonen en Thissen, Plant 
research international bv Wageningen 12 april 2005 
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Bedreigingen - De weigering om cannabisteelt voor wetenschappelijke 
doeleinden toe te laten ?  

- Hoe denkt u deze externe factoren te kunnen beïnvloeden? De 
federale politie zal contact opnemen met de FOD 
Volksgezondheid en Justitie zodra de bilaterale besprekingen zijn 
gevoerd. 

 

 
 
 

5. Uit te voeren opdracht (inhoud van het onderzoeksproject) 

5.1 Wetenschappelijke steun die de overheidsinstelling verwacht 

Uitvoering van het onderzoek zoals hierboven beschreven. 
Regelmatige ontmoeting met de federale politie om op de hoogte te blijven van 
de nieuwe ontdekte methoden. 
 

5.2 Rol van de openbare instelling voor en tijdens het project3 

De federale politie zal het onderzoeksteam op de hoogte brengen van de illegale 
teeltmethoden die het vaakst worden aangetroffen. 
De federale politie zal tussenkomen bij de Belgische en/of buitenlandse 
gerechtelijke autoriteiten opdat tijdens gerechtelijke interventies in beslag 
genomen teeltmateriaal kan worden gebruikt in het kader van het onderzoek. 
 

 

6. Eindproduct en vorm waaronder dit dient geleverd 

Een matrix, indien nodig met meerdere ingangen, voor de berekening van de opbrengst 
van een illegale cannabisplantage. 

 

7. Timing/planning van de activiteiten (met vermelding voltijds equivalent – VTE) 

7.1 Beschrijving en timing van activiteiten 

• Verstrekken van informatie aan het onderzoeksteam over de illegale teeltmethoden die 
het vaakst worden aangetroffen in België of in het buitenland, hetzij door studie van 
naslagwerken, hetzij door werkbezoeken/afstappingen op het terrein; 

• Identificeren en selecteren van de variabelen van de illegale cannabisteelt die de 
grootste invloed hebben op de opbrengst van een plantage; 

• Verwerven van het materiaal dat nodig is voor de teelt van cannabisplanten (cfr Pt 5.2 
hierboven vermeld); 

                                                           
3 O.a. en indien van toepassing melden wanneer (maanden en jaar) de instelling de data waarvoor zij 
verantwoordelijk is, zal leveren. 
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• Telen van cannabisplanten om er de opbrengst van te berekenen naargelang van de 
hierboven geselecteerde variabelen, alsook de tijd nodig om over te gaan tot de 
bloeifase; 

• Voorstellen van de resultaten op een voor justitie bruikbare manier. 
 

7.2 Raming van het nodige wetenschappelijke personeel (in voltijds equivalenten) 
      

 

8. Mogelijkheid tot valorisatie van het/de eindproduct(en) (studiedag, publicatie, ...) 

 

• Het model zal voorgesteld worden  binnen de federale en lokale politie om het te 
gebruiken voor de berekening van het vermogensvoordeel dat wordt opgestreken 
door personen die illegaal cannabis telen. 

• Het model zal worden voorgesteld aan het experten-netwerk inzake drugs van het 
college van procureurs-generaal om het te gebruiken binnen het strafrechtelijk 
beleid. 

• Het model zal kunnen worden overgemaakt aan de wetshandhavingsinstanties van 
onze buurlanden die geconfronteerd worden met illegale cannabisteelt. 

 

9. Bijzondere voorwaarden 

9.1 Suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité 

      

9.2 Geheimhoudingsclausule 

      

9.3 Andere 

      
 
 

(door het Federale Wetenschapsbeleid in te vullen) 
 
Budget (schatting):  

Contactpersoon binnen het Federale Wetenschapsbeleid: Mevr. Lieve Van Daele 

Informatiesessie: op 5 maart 2009 om 10 u. in zaal A van het Federale Wetenschapsbeleid 

(inschrijving ten minste een week op voorhand per e-mail bonn@belspo.be; bij gebrek aan interesse 

zal de vergadering niet plaatshebben) 


