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Grenfell Inquiry:  
fase 1 voltooid (3)
Een jaar geleden besteedde Bouwkwaliteit in de praktijk twee artikelen aan de brand in 

de Londense Grenfell Tower op 14 juni 2017, die aan 72 mensen het leven kostte. Vooral 

de bij de renovatie van dit woongebouw toegepaste geveldetails en materiaalkeuze 

kwamen aan bod, maar ook is gewezen op de politieke en organisatorische aspecten die 

een rol spelen in de Britse volkshuisvesting. De brand heeft veel impact, nog steeds, ook 

in Nederland (zie het artikel ‘Protocol voor onderzoek brandveiligheid gevels’ elders in 

deze editie). Zowel bestuurders als sommige experts vonden dat eerst het Britse 

onderzoek in opdracht van premier May moest worden afgewacht, alvorens uitspraken te 

doen over de oorzaken van de brand.

Tekst ing. Gert-Jan van Leeuwen

M
idden december 2018 werd fase 

1 van het officiële Inquiry onder 

voorzitterschap van Sir Martin 

Moore-Bick afgesloten met slot-

verklaringen namens allerlei betrokkenen. Pas 

in december 2017 kwam het onderzoek echt 

op stoom, dus pas een halfjaar na de brand. 

Destijds werd de aanpak in dit blad vergele-

ken met wat de Onderzoeksraad voor Veilig-

heid doet in Nederland, waarbij de voortva-

rendheid van de OvV als voordeel werd gezien. 

Die opvatting staat nog steeds, maar een jaar 

later moet daar wel tegenover worden gesteld 

dat de Britse aanpak uitmunt in openbaarheid 

en zorgvuldigheid. Dat is opmerkelijk in het 

sterk gepolariseerde Verenigd Koninkrijk met 

huisvestingsomstandigheden die we hier voor 

onmogelijk houden. Ook al zijn er trouwens in 

ons land eveneens zorgelijke ontwikkelingen 

in die richting¹ en kennen we in zowel de grote 

steden als op het platteland al decennialang 

maatschappelijk onaanvaardbare woonsitua-

ties. Genoeg om los van het Grenfell-drama 

nog eens dieper op in te gaan.

De hoorzittingen in het kader van dit onder-

zoek waren grotendeels openbaar. Ze waren 

ook te volgen via livestream en alle verslagen 

werden binnen enkele dagen op de website 

gepubliceerd (https://www.grenfelltowerin-

quiry.org.uk/hearings). Daardoor is er al veel 

bekend over oorzaak en gevolg. Zoals een jaar 

geleden aangegeven, is er één plek aan te wij-

zen waar de brand begon: kortsluiting in een 

koel-/vrieskast op de vierde verdieping (zie 

afbeelding). Maar hoe deze brand zich zo snel 

kon verspreiden en zoveel slachtoffers kon 

vergen is een veel complexer verhaal. Om niet 

in herhaling te vervallen verwijzen we hier 

naar de eerdere artikelen in Bouwkwaliteit in 

de praktijk 2018 nummers 1 (februari) en 2 

(maart). 

Andere onderzoeken

Een jaar geleden is hier ook gewezen op een 

ander onderzoek, dat weliswaar niet over de 

Grenfell Tower Fire ging, maar die brand was 

wel de directe aanleiding voor de Britse rege-

ring om Dame Judith Hackitt aan het werk te 

zetten. Haar interim rapport uit december 

2017 werd volgens plan in april 2018 gepubli-

ceerd². De wijze van onderzoek, het doel en 

de scoop van dit rapport zijn totaal anders dan 

Kortsluiting in een koel-vrieskast in een woning op de vierde verdieping van de Grenfell Tower wordt gezien als 

de oorzaak van de brand op 14 juni 2017.



→

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 1 februari 2019  |  11

Brandveiligheid

Voorlopig verslag fase 1

Op 4 juni 2018 werd de definitieve ‘list of is-

sues’ gepubliceerd met in totaal 120 vragen 

waarop de Inquiry antwoord moet geven. Deze 

wijkt amper af van de lijst, die in het najaar 

van 2017 werd gepubliceerd. De hiervoor  

opgesomde vijf hoofdvragen worden door Sir 

Moore-Bick en de zijnen aangeduid als fase 1 

van hun werk. Aanvankelijk was het de bedoe-

ling om daarmee in november 2018 klaar te 

zijn, maar het verslag wordt nu in februari 

2019 verwacht, ongeveer wanneer deze editie 

van Bouwkwaliteit in de praktijk verschijnt. Uit 

de slotverklaring⁴ van de voorzitter op 12  

december 2018 blijkt, dat fase 2 weliswaar al 

maanden gaande is, maar er moeten maar 

liefst 200.000 documenten⁵ worden ontsloten 

voor de ‘core participants’ en die moeten dan 

weer de tijd krijgen om zich daarin via hun  

advocaten grondig te verdiepen. Sir Moore- 

Bick acht het dan ook onwaarschijnlijk dat de 

hoorzittingen van fase 2 voor het eind van 

2019 beginnen.

Bij velen leefde de verwachting dat het verslag 

over fase 1 gezien alles wat er al via de hoor-

zittingen en documenten in de openbaarheid 

is gekomen, harde conclusies zou bevatten 

over de genoemde vijf punten. Maar de voor-

zitter temperde die verwachting nogal in zijn 

slotverklaring. Hooguit zijn enkele aanbevelin-

gen te verwachten die echt niet langer hoeven 

te wachten, zoals wijzigingen in regelgeving 

en de manier waarop verhuurders omgaan met 

beheer en communicatie met betrekking tot 

brandveiligheid. Zoals het er nu uit ziet komen 

harde conclusies over oorzaak en gevolg van 

het drama pas in het voorjaar van 2020 aan de 

orde.

Dat dit onderzoek ook schuldigen zou aanwij-

zen, zoals te verwachten is van bijvoorbeeld 

het onderzoek door Robert Mueller naar Russi-

sche bemoeienis met de Amerikaanse presi-

dentsverkiezingen in 2016, was vooraf al  

uitgesloten. Toch hadden velen wel die ver-

wachting. Voor de overlevenden en nabe-

staanden van de ramp is het onverteerbaar 

dat iets wat voor hen allang vaststaat – dood 

door schuld en nalatigheid – ruim anderhalf 

Sinds voorjaar 2018 is de zwartgeblakerde Grenfell 

Tower in Londen ingepakt alsof het een kunstwerk van 

Christo is. Enerzijds is de ruïne nog van belang voor 

het onderzoek, dat zeker nog tot in 2020 voortduurt. 

Anderzijds is het zwart geblakerde karkas voor de 

voormalige bewoners, de nabestaanden van slachtof-

fers en de buurtbewoners geen plezierig uitzicht.

die van de officiële Public Inquiry. In het eind-

rapport van Dame Hackitt (156 pagina’s) komt 

het woord Grenfell welgeteld twaalf keer voor. 

Het rapport en de aanbevelingen zijn de moei-

te waard om nader op in te gaan in een afzon-

derlijk artikel later dit jaar.

Een onderzoek van geheel andere aard is in 

maart 2018 gestart door Forensic Architecture, 

een initiatief dat verbonden is aan de Londense 

Goldsmith University³ Dit onderzoek is pas op 

21 maart 2018 van start gegaan en loopt nog 

steeds. De werkwijze van Forensic Architecture 

is als volgt: digitaal beeld- en geluidsmateriaal 

wordt gecombineerd met driedimensionale mo-

dellen van de locatie – in dit geval de Grenfell 

Tower – en vervolgens gecombineerd en geana-

lyseerd om tot een zo getrouw mogelijk beeld 

van de gebeurtenissen te krijgen. In mei res-

pectievelijk augustus 2018 hebben Volkskrant 

en NRC Handelsblad aandacht besteed aan 

deze aanpak, die Forensic Architecture in April 

2018 met een ander onderzoek een nominatie 

opleverde voor de Turner Prize 2018.

Wat dit onderzoek gaat opleveren moet nog 

blijken en of dat nog andere inzichten gaat op-

leveren dan waar Sir Moore-Bick met zijn team 

toe zijn gekomen, is zeer de vraag. In totaal 

hebben 576 individuen en 30 organisaties hun 

bijdrage geleverd aan de Inquiry. Zij worden 

officieel aangeduid als ‘core participants’. Het 

gaat om het verkrijgen van feitelijk inzicht in:

• De (voor de brand) bestaande brandveilig-

heid en preventieve maatregelen.

• Waar en hoe de brand begon.

• Hoe het vuur en de rook zich vanaf de brand-

haard verspreidde naar andere delen van 

het gebouw.

• De gebeurtenissen voordat werd vastgesteld 

dat er niemand meer te redden viel.

• De evacuatie van bewoners.
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Serie artikelen  
Grenfell Tower
In Bouwkwaliteit in de Praktijk versche-

nen in 2018 twee artikelen van de hand 

van Gert-Jan van Leeuwen over de 

brand in de Grenfell Tower:

• Grenfell Tower: ‘how the (bleep) is this 

possible!?’ (1), Bouwkwaliteit in de 

Praktijk nummer 1, 2018

• Grenfell Tower: ‘how the (bleep) is this 

possible!?’ (2), Bouwkwaliteit in de 

Praktijk nummer 2, 2018

jaar na de brand niet wordt uitgesproken. Zij

vrezen dat het uitstel met zeker nog eens 

anderhalf jaar feitelijk afstel betekent en dat 

net als bij bijna alle voorgaande inquiries die

sinds 1879 (Tay Bridge disaster⁶) zijn gehou-

den, de echte verantwoordelijken buiten schot

worden gelaten. 

Hoe nu verder?

Het verbinden van conclusies aan de feiten 

die de Inquiry blootlegt is aan anderen: het 

Openbaar Ministerie waar het gaat om het 

instellen van strafvervolging tegen degenen 

die in de fout zijn gegaan, en de politiek als

het gaat om aanpassing van regelgeving en 

werkwijzen, maar ook jegens bestuurlijk 

verantwoordelijken, als die strafrechtelijk 

buiten schot zouden blijven. Van belang is wel 

dat qua feitelijke bewijsvoering de dossier-

vorming door de Inquiry per dodelijk slachtof-ff

fer afzonderlijk wordt aangeleverd aan de lijk-

schouwer van het Openbaar Ministerie. Dat is 

op zichzelf al een complexe taak zoals Sir 

Moore-Bick het eufemistisch noemde. Deze 

zal in samenwerking met de nabestaanden

worden uitgevoerd.

Omdat de vijf ‘core participants’ uit de publie-

ke sector in hun slotverklaringen midden

december niet eensluidend waren over het 

doen van aanbevelingen, heeft de voorzitter 

van de Inquiry een stappenplan ingesteld. 

Stap 1 is dat de publieke partijen (ministerie, 

gemeente, deelgemeente, woningcorporatie 

en brandweer) toelichten welke maatregelen

zij naar aanleiding van de brand al hebben

genomen of binnenkort gaan nemen. Stap 2 is 

het doen van suggesties over en weer tussen 

deze vijf en de Inquiry voor verdere maatrege-

len. Daarnaast zullen de getuigen-deskundi-

gen door de Inquiry worden gevraagd om hun 

visie te geven. Afhankelijk van de uitkomsten

van deze stappen kan het wenselijk zijn hier 

nog een hoorzitting over te houden voor dat

de Inquiry een beslissing neemt over tussen-

tijdse aanbevelingen. Zodra er meer bekend is

over het verslag van fase 1 en de tussentijdse

aanbevelingen zal dit blad daaraan aandacht 

besteden.

Tot slot enige cijfers over de Inquiry. Naast de 

voorzitter bestaat het Inquiry-team uit vier 

raadslieden en 17 junior-raadslieden. Daar-

naast werken er nog 35 anderen met een juri-

disch profiel en een secretariële staf van tien 

personen. De Inquiry wordt verder bijgestaan 

door drie assessoren: hoogleraren op het 

gebied van volkshuisvesting en civiele tech-

niek. En er zijn veertien getuigen-deskundigen

ingeschakeld. In totaal zijn 550 volwassen 

‘core participants’ toegelaten en 26 minder-

jarigen, twintig bedrijven en commerciële 

organisaties, twee vakbonden, zeven publieke

organen en één andere organisatie. Naast de

hoorzittingen (91 zittingsdagen van 4 juni t/m

12 december 2018 ) zijn schriftelijke en mon-

delinge verklaringen ontvangen van brand-

weerlieden (668), nabestaanden, overleven-

den en omwonenden (266) en ook van de 

politie en de ambulancedienst. Vrijwel alles is

terug te vinden op www.grenfellinquiry.org.uk.

1 Zie: https://www.rigo.nl/wp-content/uploads/2018/11/

RIGO_Research_en_Advies_Veerkracht_in_het_corpora-

tiebezit_Kwetsbare_bewoners_en_leefbaarheid-novem-

ber-2018.pdf

2 Zie: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/

uploads/system/uploads/attachment_data/file/707798/

Building_a_Safer_Future_-_print.pdf

3 Zie: https://www.forensic-architecture.org/case/grenfell-to-

wer-fire/

4 Zie: https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/sites/default/

files/inline-files/Chairman%20Statement%20121218.pdf

5 Denk naast verklaringen van getuigen en deskundigen aan

offertes, bestekken, tekeningen, berekeningen, certificaten,

verslagen van bouwvergaderingen, bouwinspecties, foto’s,

etc., waarbij de veelheid aan betrokken partijen (zie schema

bij het artikel van maart 2018) en de papieren verdedigings-

muren die zij via hun advocaten optrekken, een grote rol

spelen.

6 Op 28 december 1897 stortte de spoorbrug over the Firth of 

Tay bij het Schotse Dundee in toen er tijdens een 

zware storm een trein overheen reed. Ca. 75 personen

verongelukten daarbij.

↘ Informatie over de auteur

Gert-Jan van Leeuwen is kwartiermaker bij het Instituut

voor Bouwkwaliteit en voormalig directeur van de Vereni-

ging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Sir Martin Moore-Bick sluit de laatste hoorzitting van fase 1 van zijn Inquiry af met een verklaring over de ver-

volgstappen. Alle hoorzittingen waren via livestream te volgen en kunnen worden bekeken via de website 

www.grenfelltowerinquiry.org.uk/hearings. Ook alle bewijsstukken, verklaringen, et cetera, zijn via de website

te raadplegen.
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