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In opdracht van het Programma Politie & Wetenschap (P&W) heeft Bureau Beke een 
verkennend onderzoek uitgevoerd naar seriebrandstichters. Seriebrandstichting is 
daarbij gedefinieerd als het stichten van meer dan twee branden, zonder dat tussen 
deze brandstichtingen een veroordeling volgt. In het onderzoek is aandacht voor de 
kenmerken van delictpatronen, en de kenmerken en achtergronden van de serie-
brandstichters zelf.

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling

De centrale onderzoeksvraag luidt:

‘Wat zijn de kenmerken en delictpatronen van seriebrandstichters in Nederland en 

welke implicaties heeft dit voor de opsporing?’

Methode van onderzoek 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is een combinatie van kwantitatieve en 
kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Op basis van Nederlandse en interna-
tionale literatuur is in kaart gebracht wat er reeds bekend is over seriebrandstich-
ting. Omdat weinig literatuur zich specifiek richt op dit onderwerp, is ook literatuur 
over brandstichters in het algemeen bestudeerd. Daarnaast zijn zeventien afge-
sloten recherchezaken van seriebrandstichtingen bestudeerd. Het gaat daarbij om 
zaken waarbij de dader(s) voor minimaal twee zaken veroordeeld is (zijn). Binnen de 
geselecteerde zaken zijn in totaal 311 brandstichtingen gepleegd door 21 daders. 
De geselecteerde dossiers zijn bestudeerd aan de hand van een analyseformat.  
Tot slot zijn interviews gehouden met onder meer rechercheurs en een klinisch 
deskundige. 

Belangrijkste resultaten

Op basis van het onderzoek benoemen we hieronder de belangrijkste resultaten.

• Seriebrandstichters zijn blanke, veelal ongehuwde mannen.  Zij kenmerken zich 
door een onvermogen om op latere leeftijd betekenisvolle relaties aan te gaan 
en hebben een slechte band met ouders en/of gezinsleden. Het sociale leven van 
seriebrandstichters is in een aantal gevallen te typeren als teruggetrokken of 
solistisch; anderen hebben een ‘normaal’ sociaal leven.

Bureau Beke
Rijnkade 84
6811 HD Arnhem
T 026 443 86 19

Onderzoek  Seriebrandstichters
     Een verkennend onderzoek naar daderkenmerken en 

     delictpatronen

Auteurs   Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Tom van Ham

Uitgave   Reed business, Amsterdam 2012

Trefwoorden  Brandstichting, seriepleger, seriebrandstichting, opsporingsonderzoek

Via Vlot Bekeken kunt 
u in korte tijd kennis  
nemen van de inhoud 
en resultaten van een 
door Bureau Beke uit-
gevoerd onderzoek. 

http://www.beke.nl
http://www.beke.nl
mailto:info@beke.nl
http://twitter.com/#!/BureauBeke


© 2012. Alle rechten voorbehouden, Bureau Beke (disclaimer).

Publicatie bestellen

• Seriebrandstichters kunnen verschillende motieven hebben voor het stichten van 
branden. Motieven die uit het onderzoek naar voren komen, zijn onder andere het 
zoeken van aandacht, het vragen van erkenning, het afreageren van stress en/of 
de spanning en de kick die het stichten van een brand met zich meebrengt.

• De objectkeuze van seriebrandstichters lijkt willekeurig en van planning is bij de 
meeste brandstichtingen geen sprake. Tijdens het stichten van branden maken 
seriebrandstichters overwegend gebruik van materiaal op de plaats delict zelf, 
zoals papier (brandgeleider) of benzine (brandversneller).

• De onderzochte branden worden met name ’s nachts en in het weekend binnen 
een afgegrensd gebied van enkele kilometers gesticht. Vaak ligt het woonadres 
van de dader binnen dit gebied. 

• Een deel van de bestudeerde seriebrandstichters is first offender. Dit betekent 
dat zij nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met de politie. De meerderheid 
van de seriebrandstichters blijft ten minste eenmaal bij een gestichte brand kij-
ken of keert later terug naar de plaats delict. 

• Seriebrandstichters ervaren vaak problematiek op financieel gebied en/of heb-
ben problemen met middelengebruik (m.n. alcohol). Bij vrijwel geen enkele se-
riebrandstichter wordt de klinische diagnose pyromanie gesteld. Recidivegevaar 
lijkt met name samen te hangen met frustratie en woede.
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