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Grenfell Inquiry:  
fase 1-rapport windt er 
geen doekjes om (6)
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Brandveiligheid

Op 30 oktober 2019 maakte Sir Martin Moore-Bick als voorzitter van het officiële Grenfell Inquiry 

het rapport over de eerste fase van zijn onderzoek openbaar. Bijna 2,5 jaar na de brand maakte 

hij glashelder wat al lang vaststond voor de nabestaanden en overlevenden van de brand in de 

nacht van 14 juni 2017. Hierbij kwamen 72 mensen om en raakten er 77 gewond. Hoofdoor-

zaak van de snelle verspreiding van de brand blijkt onmiskenbaar de bij de renovatie van de 

woontoren in 2015/2016 aangebrachte gevelbekleding. Daarnaast stelt Moore-Bick, voormalig 

rechter bij het Hooggerechtshof en het Hof van Beroep, dat er mensenlevens hadden kunnen 

worden gespaard als de leiding van de brandweer anders te werk was gegaan.

Tekst Gert-Jan van Leeuwen

M
oore-Bick baseert zijn stellingen 

op meerdere conclusies uit het 

rapport, dat in totaal bijna dui-

zend pagina’s telt. Elke conclusie 

verwijst naar de onderliggende bewijsstukken. 

Inzake de rol van de London Fire Brigade (LFB) 

springen enkele zaken eruit: het volstrekt ont-

breken van operationele voorbereiding op een 

calamiteit als deze, zowel op locatie als in de 

alarmcentrale; het veel te lang vasthouden 

aan de zogenoemde ‘stay put-strategy’ (blijf in 

je appartement tot nader bericht) en weinig 

lerend vermogen. Dat laatste speelt vooral bij 

het management, in het bijzonder bij mevrouw 

Dany Cotton, de hoogste LFB-commandant. Tij-

dens de hoorzittingen van fase 1 (najaar 2018) 

verklaarde zij dat ook met de toen al beschik-

bare informatie de brandweer niet anders te 

werk zou zijn gegaan. Dat kwam haar te staan 

op scherpe kritiek vanuit de nabestaanden.

Voorbereiding brandweer ontoerei-

kend

Het rapport noemt de voorbereiding van de 

LFB op het soort brand als in de Grenfell Tower 

‘gravely inadequate’, volstrekt ontoereikend. 

Mevrouw Cotton wordt ook gebrek aan inle-

vingsvermogen verweten. De wenselijke voor-

bereiding op een brand als in de Grenfell To-

wer vergeleek ze met een ‘landing van de 

space shuttle boven op The Shard’ (‘De scherf’ 

in London Southwark is een 310 meter hoge 

uitgerekte piramide, ontworpen door Renzo 

Piano). Mevrouw Cotton suggereerde eigenlijk 

dat de Grenfell-brand te uitzonderlijk was om 

je er goed op te kunnen voorbereiden. 

Er staan alleen al in Greater London tientallen 

bouwwerken die qua volume en gebruik verge-

lijkbaar zijn met Grenfell Tower. Zowel bij 

nieuwbouw als bij renovatie is thermische iso-

latie ook in het Verenigd Koninkrijk een must, 

maar dan natuurlijk wel op een brandveilige 

manier. De voor zulke gebouwen ontworpen 

gevelbekledingen baarden echter de ingeni-

eurs van ‘haar’ LFB al eerder grote zorgen. On-

der andere blijkt dit uit een powerpoint1 onder 

de naam ‘Tall Building Facades’ (juli 2016). 

Daarin waarschuwen zij aan de hand van voor-

beelden voor de effecten van diverse gevelbe-

kledingsproducten op de ontwikkeling en uit-

breiding van brand in hoge gebouwen.

Die waarschuwing lijkt als het gaat om ont-

werpers, bouwers en vergunningverlenende 

instanties, maar ook wat de brandweer zelf 

betreft aan dovemansoren te zijn gericht. In 

het Inquiry-rapport is een van-minuut-tot-mi-

nuut-verslag opgenomen van het ontstaan en 

de uitbreiding van de brand, gebaseerd op 

verzameld beeldmateriaal, de bij alarmnum-

mer 999 binnenkomende meldingen en de 

berichten van de brandweer op de locatie van 

de brand. Daaruit blijkt onder meer dat wat 

begon als een keukenbrandje op de vierde 

verdieping, gemeld om 00:54 uur, na enkele 

minuten een uitslaande brand werd en om 

01.15 uur de dakrand boven de drieëntwintig-

ste verdieping had bereikt. De resultaten van 

het onderzoek naar de gevelbekleding komen 

grotendeels overeen met wat ik hierover 

schreef in het eerste artikel van deze serie 

(februari 2018), op basis van wat toen be-

kend was.

Stay-put

Met betrekking tot de ‘stay put’-instructie val-

len een aantal zaken op. 

1. Deze richtlijn maakt deel uit van de alge-

mene brandweerinstructies op borden, die 

Serie artikelen Grenfell  
Tower

In Bouwkwaliteit in de Praktijk versche-

nen inmiddels vijf 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 nr. 1, 2018.

• Grenfell Tower: ‘how the (bleep) is 

this possible!?’ (2), Bouwkwaliteit in 

de Praktijk nr. 2, 2018.

• Grenfell Inquiry: fase 1 voltooid (3), 

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr. 1, 

2019.

• Grenfell Inquiry: fase 1 voltooid (4), 

Bouwkwaliteit in de Praktijk, nr. 3, 

2019.

• De lange weg naar Justice for Gren-

fell (5), Bouwkwaliteit in de Praktijk, 

nr. 5, 2019.Figuur 1. De tekst in het midden van dit bordje is de 

‘stay put’-instructie.
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op meerdere plekken zijn aangebracht, 

ook in de Grenfell Tower (ook daar wees ik 

in het eerste artikel op met een foto van 

zo’n bord erbij, hierbij nogmaals geplaatst; 

figuur 1). 

2. Ook bewoners die vanuit hun appartement 

de alarmcentrale bellen krijgen van de tele-

fonist deze instructie te horen. De telefonist 

wordt geacht de melder aan de lijn te hou-

den en zo nodig nadere of andere instructies 

te geven, maar dat is bij Grenfell nagenoeg 

niet gebeurd. 

3. Dat komt vooral doordat bij een zo massale 

brand qua aantal getroffen appartemen-

ten en bewoners er veel meer meldingen 

binnenkwamen dan de centrale aan kon. Het 

systeem is daar niet op berekend. 

4. De ‘stay put’-instructie werd pas om 02:35 

uur ingetrokken en gewijzigd in een ontrui-

mingsbevel door de centrale en om 02:47 op 

de brandlocatie. Door overbelasting van de 

centrale, het ontbreken van een gemeen-

schappelijke installatie en andere oorzaken 

konden veel melders niet worden geïnfor-

meerd hierover. 

5. Door brand- en rookontwikkeling binnen 

in het gebouw was het voor velen toen al 

te laat en te gevaarlijk om nog te vluchten. 

De vluchtwegen in het gebouw waren te 

smal voor een massale ontruiming en soms 

geblokkeerd door matrassen en dergelijke, 

en eveneens gevuld met rook.

Op basis van het fase 1-rapport toonde de BBC 

een grafiek van het aantal bewoners dat het 

gebouw levend wist te verlaten, afgezet tegen 

de tijd (figuur 2). Bijzonder respectvol is dat 

het rapport een afzonderlijk hoofdstuk wijdt 

aan de overledenen, waarin een korte levens-

beschrijving en herinneringen aan elk van hen 

is besteed. Het hoge aantal slachtoffers maakt 

diepe indruk, maar het zijn geen nummers 

maar personen met elk een eigen levensver-

haal. Voor 70 van hen eindigde dit verhaal in 

hun brandende appartement, een baby werd 

diezelfde dag dood geboren en een vrouw 

overleed in januari 2018 aan de gevolgen van 

de brand. De meesten van hen woonden in de 

bovenste helft van de toren, zoals het schema 

laat zien (figuur 3.) 

Er was nog veel meer mis in de voorbereiding 

en communicatie. Zo bleken meerdere leiding-

gevende brandweerlieden zichzelf tot ‘inci-

dent commander’ te hebben uitgeroepen zon-

der dit van elkaar te weten. Er was urenlang 

amper afstemming tussen brandweer, politie, 

ambulance en (deel)gemeente. Het duurde 

veel te lang voordat relevante informatie over 

gebouw en bewoners beschikbaar kwam. En-

zovoort. Anderzijds spreekt Sir Martin over ‘de 

buitengewone moed en onbaatzuchtige toe-

wijding waarmee de brandweerlieden hun 

plicht hebben gedaan.’

Heroverweging ‘stay put’ – beter laat 

dan nooit?

In de aanloop naar 30 oktober bleek al dat het 

onderzoek niet zonder gevolgen blijft. Zo ver-

klaarde mevrouw Cotton (sinds 1 januari 2017 

commandant van de LFB), dat de stay put-richt-

lijn voor zowel bewoners als brandweerperso-

neel moet worden herzien. Begin oktober zei 

ze: “Gebouwen die zijn ontworpen voor een 

blijf-waar-je-bent-strategie, met inbegrip van 

Grenfell Tower, zijn niet ontworpen en gebouwd 

om massale noodontruiming te faciliteren ge-

durende een brand. Veel van deze gebouwen 

hebben een smal trappenhuis en geen gemeen-

schappelijk alarmsysteem. Nieuw onderzoek is 

nodig naar wat het publiek en de brandweer 

zou moeten doen als een gebouw het begeeft.” 

Overigens kondigde de brandweercomman-

dant in juni dit jaar aan dat ze in april 2020 op 

haar vijftigste met pensioen gaat. Het bewo-

nerscomité van Grenfell ziet dit als weglopen 

voor het afleggen van verantwoording. De 

hoorzittingen voor fase 2 van het onderzoek 

beginnen waarschijnlijk op 27 januari 2020 en 

de rol van de brandweer wordt pas als vijfde 

van acht ‘modules’ onder de loep genomen. 

Kijkend naar het tempo van fase 1 zou het kun-

nen zijn dat zij haar afscheidsreceptie dan al 

achter de rug heeft…

De meestal sceptische en wantrouwende co-

mités van nabestaanden en overlevenden 

hebben verrast en positief gereageerd op het 

fase 1-rapport. Alle ‘core-participants’ aan het 

onderzoek, waaronder de 558 voormalige be-

woners, nabestaanden en hun advocaten, ont-

vingen het rapport al twee dagen eerder. The 

Guardian meldde op 30 oktober dat de bewo-

nerscomités vinden dat de conclusies en aan-

bevelingen van Sir Martin hen in het gelijk 

stellen. Het rapport over fase 2 van het onder-

zoek komt waarschijnlijk pas in 2021 beschik-

baar en het Openbaar Ministerie liet weten 

pas in dat jaar officieel mensen in staat van 

How the evacuation happened
Number of people who were left in the building over the course of the night

00:54 First call to emergency services

02:00 BST 04:00 08:0006:00

300

200

100

0

02:06 'Major incident declared

02:47 'Stay Put' policy abandoned

Source: Grenfell Tower Inquiry/Dr Barbara Lane B B C

Figuur 2. Het aantal personen aanwezig in de Grenfell Tower gedurende de brandnacht. De laatste persoon 

kwam om 08:07 uur naar buiten. Van de destijds bijna 300 aanwezigen hadden bijna 200 de toren al verlaten 

toen de stay put-instructie werd ingetrokken. Op dat moment waren nog ruim 100 personen in het gebouw aan-

wezig. 70 van hen waren op dat moment overleden of in de circa drie uur daarna. De Inquiry-voorzitter acht het 

aannemelijk dat hun kans op overleving aanzienlijk groter was geweest als om circa 02:00 uur was overgegaan 

tot noodontruiming.
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Brandveiligheid

beschuldiging te zullen stellen. Voorspellin-

gen doen over hoe het verder zal gaan is las-

tig. Het nu gepresenteerde rapport bevat twee 

hoofdstukken met aanbevelingen en een voor-

uitblik naar fase 2. In vervolgartikelen volgt de 

komende tijd nadere aandacht voor beide.

Gevelbekleding in strijd met veilig-

heidsvoorschriften

Het gebruik van brandbare materialen voor de 

gevelbekleding zelf en voor de achterliggende 

isolatie is als hoofdoorzaak van de snelle ver-

spreiding van de brand aangewezen. Ook geeft 

het rapport aandacht aan het onvolledig zijn en 

niet functioneren van de compartimentering 

van de gevel en de kwetsbare aansluitdetails 

bij de raamkozijnen (en de ventilatorframes), 

die branddoorslag in beide richtingen onvol-

doende tegenhielden (zie figuur 4). Toch richt 

Sir Martin zich in zijn conclusies eigenlijk al-

leen op de brandbaarheid van de materialen 

zelf. Hij vindt het niet opportuun om aan te be-

velen panelen met een polyethyleen kern te 

verwijderen bij andere hoogbouw “omdat alge-

meen is aanvaard dat dat moet gebeuren”. Om-

dat het echter tot nu toe maar mondjesmaat 

gebeurt, zou zo’n aanbeveling toch op zijn 

plaats zijn. Er staan volgens het rapport zo’n 

vierhonderd min of meer vergelijkbare hoge 

woongebouwen in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse vorstin kondigde in de troonrede op 

14 oktober 2019 een nieuwe wet aan die het 

mogelijk maakt strafrechtelijke sancties op te 

leggen aan gebouweigenaren die de wet over-

treden. Robert Jennick, minister voor huisves-

ting, noemt dit “de grootste beleidswijziging 

op dit gebied in veertig jaar”. Echter, veel ge-

bouwen in het Verenigd Koninkrijk met soort-

gelijke gevelbekleding en vluchtwegen als 

Grenfell zijn gemeenschappelijk eigendom 

van de Owners Associations – Verenigingen 

van Eigenaren. Die zijn zelden financieel in 

staat om brandgevaarlijke buitengevels op 

korte termijn te vervangen. Ook voor private 

en publieke verhuurders blijkt dat een groot 

probleem en het opleggen van boetes maakt 

die gebouwen niet veiliger.

De Inquiry-voorzitter wil het gebruik van materi-

alen in buitengevels van hoogbouw niet verbie-

den als deze niet voldoen aan brandklasse A1. 

De regering heeft namelijk bepaalde materialen 

al verboden, waarvan de reactie op brand on-

der de norm van A2s1, d0 blijft (zie uitleg in de 

tabel). Het rapport gaat ook uitgebreid in op de 

factoren ‘s: de vorming van rook’, en ‘d: drup-

pels, in casu vallend smeltend of afbrokkelend 

materiaal’; niet alleen van de gevelbekleding, 

maar ook van de kroonlijst rond het dak. Op de 

filmbeelden2 van de brand zijn beide fenome-

nen goed te zien en is een inschatting te maken 

van de impact op de blus- en reddingswerk-

zaamheden van de brandweer en andere hulp-

diensten, alsmede de rookoverlast in niet in 

brand staande vertrekken aan de gevel. 

Moore-Bick wil de uitkomsten van fase 2 van 

het onderzoek afwachten voordat hij verdere 

conclusies trekt. Hij vindt het niet gepast om 

daarop vooruit te lopen met een verbod op 

materialen in brandklasse A2. Deze beslissing 

blijft omstreden onder de ‘core-participants’ 

waaronder de overlevenden en nabestaanden. 

Dat geldt ook onder twintig bij de renovatie in 

2015/2016 betrokken bedrijven, de woning-

corporatie en de deelgemeente Royal Borough 

of Kensington and Chelsea (RBKC) plus een 

leger advocaten. Het is wetenschappelijk en 

juridisch wel te begrijpen, maar het voortdu-

ren van de onzekerheid zadelt bewoners van 

vergelijkbare woontorens op met psychosocia-

le en economische gevolgen. 

Op naar fase 2 van onderzoek

Uit de vooruitblik naar het vervolg wordt dui-

delijk dat Sir Martin ook nader wil ingaan op 

de brandwerendheid van de toegangsdeuren 

tot de appartementen en het trappenhuis, de 

aansluitdetails van de buitenkozijnen op de 

constructie en de gevelbekleding, de liften 

(twee stuks voor 23 bouwlagen met circa 120 

appartementen!) en het rookafvoersysteem. 

De capaciteit van het trappenhuis als vlucht-

weg en de veiligheidsaspecten van de gas- en 

elektra-installaties zullen niet verder worden 

onderzocht. Het trappenhuis voldeed aan de 

voorschriften en de vermoedens over gas en 

elektra zijn onterecht gebleken.

De voorzitter wil in fase 2 onderzoeken “op 

grond waarvan degenen, die verantwoordelijk 

zijn voor het renovatieontwerp, van mening 

waren dat de toren voldeed aan voorschrift 

B4(1)* van lijst 1 van de Building Regulations 

2010”. Niets in deze formulering en de rest 

van het rapport wijst erop dat ook de rol van 

de RBKC bij de beoordeling van het renovatie-

plan en de uitvoering wordt onderzocht. Dat is 

merkwaardig en onbevredigend. Net als in de 

Nederlandse regelgeving zijn ook in het Ver-

enigd Koninkrijk opdrachtgevers, ontwerpers 

en bouwers zelf verantwoordelijk voor het na-

leven van de voorschriften. Maar het lijkt nu of 

vergunningverlening en toezicht in het geheel 

niet ter zake doen (*Voorschrift uit BR2010 

luidt: ‘De buitenmuren van het bouwwerk 

moeten voldoende weerstand bieden tegen de 

uitbreiding van de brand via de muur en van 

het ene bouwwerk naar het andere, gelet op 

de hoogte, de gebruiksfunctie en de plaatsing 

van het bouwwerk’). 

Op 1 november 2019 presenteerde de Inquiry 

een overzicht van de kosten die tot nu toe zijn 

gemoeid met zijn onderzoek inclusief de juri-

dische bijstand voor de overlevenden en na-

bestaanden. De totale kosten tot nu toe, voor 

Figuur 3. Veruit de meeste 

doden vielen in de bovenste 

helft van de toren.

Verdieping Aantal doden Bijzonderheden

23 11

22 14

21 6+1* *op 14-6-19 dood geboren baby

20 9

19 8+1* *op 29-1-18 overleden

18 6

17 7

16 2

15 1

14 4

13 0

12 0

11 2

Totaal 72 →
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zover deze ten laste komen van de Britse be-

lastingbetalers, bedragen circa £ 40 miljoen 

(ruim € 46 miljoen). Meer dan de helft daar-

van gaat op aan advocaten die de overleven-

den en nabestaanden bijstaan. Naast de In-

quiry heeft de RBKC £ 6.3 miljoen gealloceerd 

voor juridische bijstand en is aannemelijk dat 

de Inquiry zowel bij de deelgemeente zelf als 

bij de TMO heel wat uren heeft opgeslokt die 

niet uit de bedragen blijken. Hetzelfde geld 

voor het bestuur van Greater London, de LFB, 

de politie, brandweer, de lijkschouwer, het 

openbaar ministerie, het ministerie van huis-

vesting, et cetera.

Terwijl we nog zeker twee jaar te gaan hebben 

is dus nu al duidelijk dat de nasleep van de 

Grenfell-brand een veelvoud aan kosten vergt 

dan met het voorkomen ervan gemoeid zou-

den zijn geweest. The Guardian kopte boven 

het bericht over de kosten van de Inquiry zelf: 

“Grenfell inquiry has cost 100 times amount 

saved on cladding.” Daarmee wordt gedoeld 

op de bezuiniging die werd doorgevoerd op 

het plan door de aanvankelijke zinken casset-

teplaten te wijzigen naar de ACM-panels: alu-

minium composite material. Of die aanvanke-

lijke oplossing (ook met een PE-kern?) de 

snelle uitbreiding van de brand had kunnen 

tegengaan heb ik nog niet uit de overstelpen-

de hoeveelheid informatie kunnen destilleren, 

maar het is onwaarschijnlijk dat die wel aan 

brandklasse A1 zouden voldoen. Het rapport 

zelf gaat niet in op deze vraag en besteedt 

zelfs in het geheel geen aandacht aan deze 

bezuiniging, de redenen erachter en onder 

meer het effect op de brandveiligheid.

1.  Deze ppt is opgenomen in het bewijsdossier van de Inquiry: 

https://assets.grenfelltowerinquiry.org.uk/documents/

LFB%20Powerpoint%20presentation%20on%20Tall%20Buil-

ding%20Facades%20V2_0%20LFB00003521.pdf.

2.  Zie: https://www.theguardian.com/uk-news/2019/

oct/28/grenfell-inquiry-finds-fire-brigade-gravely-ill-prepa-

red-for-blaze.

↘ 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.

 Het complete rapport over de eerste fase van het onder-

zoek van Sir Martin Moore-Bick (vier delen plus een sa-

menvatting van 32 pagina’s) is te downloaden op: htt-

ps://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/phase-1-report.

Figuur 4. Het genoemde supplementaire rapport van dr. Barbara Lane bevat tal van dit soort illustraties (ook foto’s en 3d-afbeeldingen) waarin de vele ‘lekken’ in brand-

doorslagpreventie zijn te zien tussen binnen en buiten en in de vermeende horizontale en verticale compartimentering van de gevelbekleding. Ook wijst zij op het waar-

schijnlijk ondoordachte gevolg van het volgens haar circa 185 mm naar buiten plaatsen van de raamkozijnen, nog iets verder dan ik in het eerste artikel van deze serie 

(februari 2018) veronderstelde. Zie de rode stippellijn.

Europese brandklasse Materiaalbijdrage aan brand Praktijkvoorbeelden

A1 Geen Steenachtige en keramische materialen, incl. steenwol

A2 Nauwelijks Gipskartonplaten en dergelijke

s1 Doorzichtige rook Steenwol, glaswol, gipskarton, PF

d0 Geen druppel-/deeltjesvorming geduren-

de eerste 10 minuten

Hout, steenwol en dergelijke

Tabel 1: uitleg codering brandklassen, rookvorming en druppelvorming


