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Brandveiligheid

Grenfell Inquiry:  
a continuing story (7)

In augustus 2017 kreeg Sir Martin Moore-Bick van toenmalig premier May opdracht om een 

officiële Inquiry in te stellen naar oorzaken, bestrijding en nasleep van de brand. Wie daarbij, 

net als ik, aanvankelijk dacht aan iets vergelijkbaars met wat in ons land de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid (OvV) doet, vergiste zich. Wat de OvV doet toont wel overeenkomsten, maar 

wijkt ook op veel punten af van de Britse aanpak. De OvV kan binnen de kaders van het eigen 

instellingsbesluit de eigen agenda, prioritering en het tempo bepalen. De Inquiry werkt echter 

vooral via vaste patronen op basis van opdracht, inzichten van de voorzitter en nadere 

afstemming daarover met de premier als opdrachtgever.

Tekst Gert-Jan van Leeuwen

‘Een feit is echter dat beoordeling van het renovatieplan en toezicht op de uitvoering volledig een publieke taak van de RBKC waren (deelgemeente Kensington-Chelsea), 

tevens eigenaar van het gebouw.’
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Een nog opvallender verschil is dat de 
OvV allerlei betrokken personen en or-
ganisaties ondervraagt die iets te ma-
ken hebben met het onderhavige pro-

bleem. Maar dat zijn geen openbare 
hoorzittingen in stampvolle zaaltjes, zoals bij 
de Inquiry, die live te volgen zijn via streaming 
en met een leger aan advocaten in de zaal. 
Juridisch werken de Britten heel zorgvuldig, 
maar ook buitengewoon stroperig. Dat is ze-
nuwslopend voor de overlevenden en nabe-
staanden, die gerechtigheid eisen maar daar-
voor werkelijk over engelengeduld moeten 
beschikken. In de zwaar gepolariseerde en 
gepolitiseerde Britse samenleving werd door 
deze gedupeerden weinig goeds meer ver-
wacht van het rapport over de eerste fase van 
de Inquiry toen Sir Martin – zoals eerder aan-
gekondigd – eind oktober vorig jaar daarmee 
naar buiten kwam.1

Van ‘stay put’ naar ‘go away’

Dat het rapport ongemeen duidelijke conclu-
sies bevatte, kwam vooral voor de gedupeer-
den als een grote verrassing in positieve zin. 

Vooral Dany Cotton, commandant van de Lon-
don Fire Brigade (LFB), en enkele ondercom-
mandanten kregen er in het rapport flink van 
langs. Mevrouw Cotton had al aangekondigd 
in april 2020 met pensioen te gaan. Op haar 
vijftigste… Begin december meldde zij per di-
rect haar functie neer te leggen. Een week later 
werd Andy Roe tot haar opvolger benoemd. Hij 
was de ondercommandant die besloot de ‘stay 
put’-instructie in te trekken. Dat deed hij on-
middellijk toen hij tijdens de brand aankwam 
bij Grenfell Tower. Dat was de instructie aan 
bewoners om bij een brand tot nader order in 
hun woning te blijven (zie het vorige artikel uit 
deze serie, Bouwkwaliteit in de Praktijk 9, 
2019).
Halverwege januari 2020 wil de Inquiry van de 
overlevenden en nabestaanden informatie 
ontvangen over de nasleep van de brand: eer-
ste opvang, tijdelijke en definitieve herhuis-
vesting, medische, psychosociale en financië-
le hulp en dergelijke. Dit kan worden gezien 
als opmaat naar module 4 van de op 27 janua-
ri te starten hoorzittingen van fase 2, die waar-
schijnlijk enkele maanden in beslag gaan ne-

men. Deze hoorzittingen zijn via livestream te 
volgen (zie: www.grenfelltowerinquiry.org.uk/) 
en zijn opgedeeld in acht thematische modu-
les: 
1. Voorafgaande renovatie, overzicht en gevel-

bekleding.
2. Gevelbekledingsproducten: beproeving/cer-

tificering, productmarketing en promotie.
3. Huurdersklachten en respons, beheer en 

onderhoud, risicoanalyse brandveiligheid 
en maatregelen in het gebouw.

4. Nasleep: opvang, herhuisvesting, commu-
nicatie.

5. Brandbestrijding.
6. Overheidsoptreden.
7. Experts.
8. Bewijsvoering met betrekking tot de overle-

denen.

Feiten versus belangen

Aannemelijk is dat vooral module 1 en 2 veel 
aandacht en tijd zullen vergen. De gevelbekle-
ding en isolatie plus de aansluitdetails van de 
raamkozijnen op de bestaande constructie 
van de toren hebben een onmiskenbare rol 
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gespeeld in de razendsnelle verspreiding van 
de brand. Dat gegeven is zeer relevant als je 
bedenkt hoe belangrijk de gekozen oplossin-
gen kunnen zijn om bestaande gebouwen te 
renoveren of te herbestemmen en daarbij de 
energieprestatie aanzienlijk te verbeteren. Als 
de ‘Grenfell-style cladding’ - zoals de Britse 
pers deze gevelbekleding noemt - niet ge-
schikt is, is deze dan geschikt te maken of 
moet deze worden verboden? En wat is dan 
het alternatief?
Van de twintig commerciële partijen die ge-
hoord zullen worden zijn er zeker vijftien als 
aannemer, onderaannemer, toeleverancier, 
ontwerper of adviseur direct bij de gevelbekle-
ding betrokken. Allemaal nemen ze één of 
meer advocaten mee en ook onderling zal er 
tussen deze partijen naar elkaar worden gewe-
zen als het gaat om de schuldvraag. De belan-
gen zijn groot, mede door de economische 
spin off, soms zelfs wereldwijd. Het zal voor 
Sir Martin en de zijnen een hele kluif worden 
om in dit kabaal overeind te blijven. Maar hij 
begint eraan met meer vertrouwen van de 
voormalige bewoners dan toen hij 2,5 jaar ge-
leden de Inquiry begon.

Vluchtwegen

Naast de gevel zullen ook andere aspecten 
veel aandacht krijgen. Zo was er voor de circa 
350 bewoners van de 129 woonappartemen-
ten verdeeld over de 1e en 3e t/m 23e etage 
maar één vluchtweg: via een trap en gangen 
van 120 cm breed. Wellicht theoretisch con-

form de Engelse voorschriften voor bestaande 
bouw (bouwjaar 1972-1974), maar in de prak-
tijk door rookontwikkeling en obstakels toch 
wel erg krap. Die obstakels zijn bijvoorbeeld 
afgedankt meubilair en matrassen of zakken 
met afval die gedurende weken of langer blij-
ven staan. Dat kan natuurlijk de bewoners zelf 
worden aangerekend, maar het is ook een ver-
antwoordelijkheid van de beheerder, de KCT-
MO, om dit soort gevaarlijke verloedering te-
gen te gaan.
Hier zien we enige gelijkenis met de brand tij-
dens nieuwjaarsnacht in een flatgebouw in 
Arnhem, die begon met vuurwerk op een afge-
dankt bankstel in de entreehal. Zowel in Ken-
sington als in Arnhem is er vanuit de bewo-
ners ook voor de brand herhaaldelijk onvrede 
geuit over de manier waarop de verhuurder 
het gebouw beheert. Wat Grenfell betreft ko-
men deze aspecten in module 3 van de hoor-
zittingen aan de orde. Ook klachten over ge-
brekkig onderhoud van installaties, het 
brandrisico en de respons van de KCTMO daar-
op staan op de agenda. Nu de OvV de brand in 
Arnhem gaat onderzoeken mag worden ver-
wacht dat dit aspect ook daar aan de orde 
komt.
Mede door de ontoereikende rook-/warmte-af-
voer (RWA) stonden de gangen/lifthallen tij-
dens de brand vaak vol rook. De droge bluslei-
ding (X op de standaardplattegrond van de 
verdiepingen 4 t/m 23, afbeelding 3) op onge-
veer 6 meter vanaf de trappenhuisdeur (B) 
was daardoor niet snel te vinden en in meer-
dere gevallen gebarricadeerd door vuilniszak-
ken, zodoende nog slechter te vinden en aan 
te sluiten. De genoemde RWA-installatie wordt 
in het Nederlandse Bouwbesluit niet voorge-
schreven, maar wordt wel toegepast als gelijk-
waardige oplossing en afhankelijk van ge-

bouw, gebruiksfunctie en vuurbelasting ook 
op advies van de brandweer geïnstalleerd.

Overheidsrol onder het vergrootglas

Welke exacte vragen aan de orde komen in 
module 6 is niet duidelijk. De rol van de ge-
meente London en vooral de deelgemeente 
(RBKC) en de daaraan gelieerde woningcorpo-
ratie KCTMO is meervoudig. Met name de 
RBKC heeft veel petten op: 
a. eigenaar van het gebouw (al werd het 

beheer tot en met de brand gedaan door 
de TMO, inclusief opdrachtgeverschap 
renovatie);

b. verantwoordelijk voor vergunningverle-
ning en toezicht op de uitvoering van de 
renovatie;

c. verantwoordelijk voor opstellen, oefenen en 
uitvoeren rampenplan en coördinatie met 
brandweer, politie, ambulancedienst, et 
cetera;

d. mede verantwoordelijk voor opvang slacht-
offers en nabestaanden; 

e. mede verantwoordelijk voor herhuisvesting 
bewoners.

Kort na de brand werd in Nederland de Gren-
fell-brand in sommige berichten neergezet als 
voorbeeld van wat hier de gevolgen zouden 
kunnen zijn van de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen (Wkb). De indruk werd gewekt, dat 
– waar in Engeland opdrachtgevers kunnen 
kiezen tussen toetsing en toezicht door de 
overheid of door private deskundigen – de re-
novatie van het gebouw via het private traject 
was gelopen. Of deze berichten berustten op 
een misverstand of op bewuste misleiding is 
lastig te achterhalen. Een feit is echter, dat 
beoordeling van het renovatieplan en toezicht 
op de uitvoering volledig een publieke taak 

Serie artikelen  
Grenfell Tower
In Bouwkwaliteit in de Praktijk versche-

nen eerder zes artikelen 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 Grenfell 

(5), Bouwkwaliteit in de Praktijk, nr. 5, 

2019.

• Grenfell Inquiry fase 1-rapport windt 

er geen doekjes om (6), Bouwkwaliteit 

in de Praktijk, nr. 9, 2019.

Afbeelding 3. Plattegrond 

lifthal Grenfell Tower stan-

daardverdiepingen 4 t/m 23. A 

= voordeur van appartement 

(zes per verdieping), B = toe-

gangsdeur trappenhuis, C = 

liftdeur, D = deur voorruimte 

vuilstortkoker, E = deuren in-

stallatie-verdeelkast verwar-

ming en waterinstallatie (deze 

kasten zijn tijdens de renovatie 

in 2014-‘16 toegevoegd), X = 

droge blusleiding (linksonder).
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van de RBKC waren (deelgemeente Kensing-
ton-Chelsea), tevens eigenaar van het ge-
bouw.
Appendix D bij het aanvullende rapport van 
dr. Barbara Lane – een van de door de Inquiry 
ingeschakelde experts – bevat onder meer 
een chronologisch overzicht van ontwerp, 
bouw en belangrijke wijzigingen inclusief re-
levante wet- en regelgeving van 1961 tot nu 
inzake de Grenfell Tower. Dr. Lane is directeur 
bij architecten- en ingenieursbureau Arup en 
een zeer ervaren brandveiligheidsdeskundi-
ge. Uit haar overzicht blijkt dat de bouwver-
gunning voor de renovatie in september 2014 
is aangevraagd (Full Plan) en dat deze in de-
cember 2014 onder voorwaarden is verleend. 

Ook blijkt dat de toenmalige London Fire and 
Emergency Planning Authority (feitelijk de 
LFB) in 2016 heeft ingestemd met het renova-
tieplan en dat het Completion Certificate door 
een bouwinspecteur van RBKC is verstrekt in 
juli 2016. 
De RBKC en de LFB hebben het renovatieplan 
dus volledig kunnen toetsen aan de wet- en 
regelgeving en zijn akkoord gegaan met het 
eindresultaat van de renovatie, minder dan 
een jaar voor de brand. Op grond hiervan en 
gelet op het feit dat juist het ingenieursbureau 
van de Londense brandweer (LFB) in die zelfde 
periode (juli 2016) aan de bel heeft getrokken 
over de risico’s van gevelbekleding van hoge 
gebouwen mogen in fase 2 toch de nodige vra-

gen worden verwacht. Ook de wijze waarop de 
bouwplantoetsers, brandpreventisten en in-
specteurs hebben gekeken naar de plannen 
en de daadwerkelijke uitvoering verdient na-
dere aandacht.

↘ 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.

1.  Het complete rapport over de eerste fase van het onderzoek 
van Sir Martin Moore-Bick (vier delen plus een samenvatting 
van 32 pagina’s) is te downloaden op: https://www.grenfell-
towerinquiry.org.uk/phase-1-report.
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