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Grenfell Inquiry fase 2:  
‘It wasn’t me’ (8)

Op 27 januari 2020 begon fase 2 van de hoorzittingen over de brand op 14 juni 2017 in de 

Londense Grenfell Tower. Namens de Inquiry legde Richard Millett QC een openingsverklaring af. 

Met nauwelijks ingehouden verontwaardiging noemde hij de opstelling van de bij de renovatie 

van het gebouw in de jaren 2012-2016 betrokken bedrijven en organisaties “a merry-go-round 

of buck-passing”: een draaimolen van doorschuiven van de verantwoordelijkheid. Hun eigen 

openingsverklaringen bevestigden Millett’s stelling.

Tekst Gert-Jan van Leeuwen

T
he Guardian illustreerde de analyse 

van Millett met een schema, dat er 

ongeveer uitziet zoals elders in dit ar-

tikel wordt getoond. Er gebeurde heel 

veel rond het begin van de nieuwe hoorzittin-

gen. Dit tijdschrift is echter geen dagblad. Wie 

meer wil weten kan de hoorzittingen vrijwel 

dagelijks volgen via livestream op grenfellto-

werinquiry.org.uk of bijvoorbeeld via theguar-

dian.com/uk-news/grenfell-tower-fire.

Rapport fase 2 in voorjaar 2022?

Kort voor de start van fase 2 publiceerde de 

Inquiry de planning, opgeknipt in acht modu-

les. Daaruit blijkt dat men denkt met de hoor-

zittingen bezig te zijn tot eind juni 2021! Dat is 

nog een vol jaar langer dan in deel 7 van deze 

serie werd vermoed. En dan moet het verslag 

nog volgen. In fase 1 kostte dat na de laatste 

hoorzitting nog ruim tien maanden. De eerste 

averij werd overigens al voor de herstart van 

de hoorzittingen opgelopen. 

Onpartijdig volkshuisvestings- 

expert gezocht

De voorzitter van de Inquiry, Sir Martin 

Moore-Bick, zou in deze tweede fase worden 

bijgestaan door twee panelleden. De nabe-

staanden, overlevenden en verwanten hebben 

zich sinds half december hevig verzet tegen de 

benoeming van een van de nieuwe panelle-

den: mevrouw Benita Mehra, die van 2015 tot 

2018 voorzitter was van de Women’s Enginee-

ring Society. In die jaren, waarin zowel de re-

novatie als de brand van Grenfell Tower plaats-

vond, nam deze organisatie een gift aan van £ 

71.000 van de Arconic Foundation. 

Deze ‘goededoelenstichting’ hoort bij het 

Amerikaanse Arconic-concern: de fabrikant 

van de Reynobond-PE gevelbeplating (alumini-

um met PE-kern); beplating die overduidelijk 

heeft bijgedragen aan de razendsnelle uitbrei-

ding via de gevel van de brand op 14 juni 2017. 

De gedupeerden beschouwen dit gegeven als 

zodanige belangenverstrengeling dat zij me-

vrouw Mehra niet als onpartijdig panellid kun-

nen beschouwen. Twee dagen voor de start 

van de hoorzittingen besloot zij zich terug te 

trekken. Zodoende bestaat het Panel voorlopig 

uit Sir Martin en architecte Thouria Istephan, 

partner bij Foster Architects. 

Na het terugtreden van mevrouw Mehra (een 

technisch expert, geen volkshuisvestingsdes-

kundige) riepen de gedupeerden op deze vaca-

ture in te vullen met iemand die niet alleen thuis 

is in de realisatie van sociale woningbouw, 

maar ook in het beheer ervan. Zij beschouwen 

de wijze waarop verhuurders zoals hun huis-

baas, de KCTMO, omgaan met beheer van hun 

woningcomplexen en communicatie met de 

huurders als medeoorzaak van dit type calami-

teiten. Boris Johnson liet op 11 februari weten 

op zoek te zijn naar een geschikte vervanger.

Al in het eerste artikel van deze serie werd de 

Grenfell Action Group geciteerd, die in 2016 

stelde: “It is a truly terrifying thought, but we 

believe that only a catastrophic event will ex-

pose the ineptitude and incompetence of our 

landlord, the KCTMO, and bring an end to dan-

gerous living conditions and neglect of health 

Module Ontwerp Tijdvak

1 De oorspronkelijke renovatie: 

overzicht en gevelbekleding

februari - april 2020

2 Bekledingsproducten, beproe-

ving en certificering, marketing

mei - juni 2020

3 Klachtafhandeling, communica-

tie met bewoners, beheer

juli - oktober 2020 (incl. zomervakantie)

4 Nasleep van de brand oktober - november 2020

5 Brandbestrijding december 2020 - februari 2021 (incl. kerstva-

kantie)

6 Overheid februari - mei 2021 (incl. paasvakantie)

7 Aanvullend bewijs van getui-

gen-deskundigen

mei - juni 2021

8 De Inquiry zal worden afgesloten met de overlegging van bewijsmateriaal om 

per overledene de doodsoorzaak te kunnen vaststellen (toepassing van artikel 

5, lid 1 van de Coroners and Justice Act 2009 (vergelijkbaar met onze Wet op 

de lijkbezorging 1991).
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and safety legislation that they inflict upon 

their tenants and leaseholders.” De actiegroep 

heeft overwogen om de hoorzittingen te boy-

cotten, maar de terugtrekking van mevrouw 

Mehra haalde de angel eruit. 

Onthullende e-mails 

Millett maakte in zijn betoog een uitzondering 

voor bouwtoezicht van Kensington-Chelsea en 

in mindere mate isolatieproducent Celotex (de 

fabrikant van de gevelisolatie). Beiden hebben 

hun fouten toegegeven. Echter, ook Celotex 

wees vooral naar anderen en haalde daarbij 

e-mails aan tussen Studio E (sinds 2012 pro-

jectarchitect, in 2014 opgenomen in het bouw-

team Rydon), brandveiligheidsadviseur Exova, 

gevel-onderaannemer Harley en hoofdaanne-

mer Rydon. “Metalen gevelbeplating brandt 

altijd en valt vervolgens.” Harley stelt voor om 

brandscheidingen achter de beplating aan te 

brengen, maar Rydon antwoordt: “Zoals alge-

meen bekend zullen de ACM (de brandbare ge-

velpanelen) snel verloren gaan bij een brand.” 

Ook getuigenis over interne communicatie 

binnen Exova bevestigt deze lijn: bij een uit-

slaande brand zullen de brandscheidingen 

snel hun functie verliezen door het verdwij-

nen van de gevelpanelen. Zie verder het sche-

ma in dit artikel. De advocaat van Celotex 

sloot zijn betoog af met de conclusie dat elk 

van de genoemde bouwteamleden in de nu 

gepubliceerde mailwisseling openlijk erkent 

dat de gevelbekleding zou falen in het geval 

van een uitslaande brand. Over de eigen rol 

van Celotex zei de advocaat dat de brand-

baarheid van het isolatiemateriaal algemeen 

bekend was. 

De wijze van toepassing bij de renovatie van 

Grenfell Tower schreef hij toe aan “talloze te-

kortkomingen door de ontwerpers, aannemers 

en adviseurs”. Toch vermeldt het productblad 

van het toegepaste Celotex RS5000 tot 23 juni 

2017 (negen dagen na de brand!) dat het zou 

gaan om “… the first PIR insulation board to 

meet the performance criteria in BR 135 for in-

sulated rainscreen cladding systems and the-

Serie artikelen Grenfell Tower

In Bouwkwaliteit in de Praktijk verschenen 

eerder zeven artikelen over de brand in de 

Grenfell Tower:

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

possible!?’ (1), Bouwkwaliteit in de Prak-

tijk, nr. 1, 2018.

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

possible!?’ (2), Bouwkwaliteit in de Prak-

tijk, 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.

• Grenfell Inquiry: a continuing story (7), 

Bouwkwaliteit in de Praktijk, nr. 1, 

2020.

Richard Millett QC legt de openingsverklaring af.

Een deel van het productblad van Celotex RS5000; de 

versie vanaf 23 juni 2017. De tekstwijziging spreekt 

boekdelen.



(RBKC) Royal Borough of 

Kensington and Chelsea

Kensington and Chelsea 

Tenants Management  

Organisation (KCTMO)

Regering Groot Brittannië

Bevoegd gezag  

{o.a. bouwtoezicht)

Opdrachtgever

Adviseur KCTMO

Adviseur brandveiligheid

Hoofdaannemer

Tot 2014 rechtstreeks 

i.o.v. KCTMO, daarna in 

bouwteam o.l.v. Rydon

Onderaannemer  

gevelbekleding

Fabrikant van de ACM-

gevelbekledingsplaten 

(aluminium met PE-kern)

Fabrikant van o.a.  

Celotex RS5000

Artelia UK

Exova Ltd

Rydon Ltd

Studio E Architects

Harley Facades Ltd

Arconic Ine (USA)

Celotex Ltd  

(onderdeel Saint Gobain)

KCTMO: volgens Artelia 

was £ 12 m. te veel voor 

de renovatie; nieuwe 

aanbesteding nodig

KCTMO: Rydon was verantwoordelijk 

voor ontwerp en uitvoering inclusief 

gevelbekleding;

Rydon: dit is aan Studio E  

en Harley gedelegeerd

Artelia: Studio E was  

hoofdconsultant en Artelia was 

zelf niet verantwoordelijk voor 

de materiaalkeuze

Studio E stelt dat Rydon moest beslissen over 

geschiktheid materialen. Rydon stelt dat Studio 

E was aangetrokken voor het voldoen aan de 

voorschriften

Studio E: de  

bouwvoorschriften zijn 

niet doelmatig

Rydon: voldoen aan de bouwvoorschriften 

was contractuele plicht Harley

Studio E: heeft vertrouwd dat 

anderen over toepasbaarheid 

producten zouden adviseren

Studio E: Harley is  

ontwerpverantwoordelijke 

voor gevelbekleding

Harley: nee, Studio E had 

deze verantwoordelijkheid

Rydon: Arconic wist al in 2011 

dat de ACM niet geschikt was 

voor gevels van Europese  

gebouwenHarley: Arconic heeft er niet op 

gewezen dat ACM niet  

toepasbaar was voor hoogbouw

Hariey: nee, naleven bouwvoorschriften 

was verantwoordelijkheid van Studio E

RBKC: eigen bouwtoezicht heeft 

in zes opzichten gefaald

Rydon: Celotex wist al in 2013 dat 

de isolatie zou verbranden en niet 

toepasbaar was achter ACM

Arconic: het is niet onze  

verantwoordelijkheid om te beslissen 

wanneer een product geschikt is voor 

een specifieke toepassing

Celotex: het falen van ACM in ge-

val van gevelbrand was algemeen  

bekend bij ontwerpers e.a.

Exova stelt dat het niet is  

geraadpleegd over de gevelbekleding
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refore can be considered for use in buildings 

above 18 metres in height”. 

“Completed to a high standard”

De vraag naar het hoe en waarom van de ma-

teriaalkeuze moet in de eerste plaats worden 

beantwoord door de hoofdaannemer en zijn 

bouwteam. Het ligt echter voor de hand om 

ook de KCTMO als opdrachtgever, het 

bouwtoezicht van Kensington-Chelsea (RBKC) 

en de London Fire Brigade aan de tand te voe-

len. Wisten zij of hadden zij redelijkerwijs 

moeten of kunnen weten wat de risico’s waren 

en dat het renovatieplan in strijd was met de 

bouwvoorschriften? Tijdens de renovatiewerk-

zaamheden hebben bouwinspecteurs het werk 

gecontroleerd en gemeld dat het werk was 

“completed to a high standard”. 

De buitenkant zag er tot aan de brand ook heel 

strak en stralend uit… Maar ja, bouwtoezicht 

heeft vooral tot taak om te controleren of het 

renovatieplan aan de voorschriften voldoet en 

om toe te zien op de naleving van de vergun-

ning. In dat opzicht hebben vooral de planbe-

oordelaars en de brandpreventisten grove ste-

het advies van de brandweer. Dat advies was 

overigens inzake Grenfell zowel bij de vergun-

ning als bij de gereedmelding positief.

De ‘onthullingen’ door Celotex veroorzaakten 

meteen onrust. Een dag later vroeg de advo-

caat van Harley om immuniteit voor medewer-

kers van zijn cliënt. Advocaten die optraden 

namens onderaannemers van Harley, hoofd-

aannemer Rydon en opdrachtgever KCTMO slo-

ten zich aan bij dit verzoek evenals Studio E 

Architects. Deze plotselinge koerswijziging van 

meerdere partijen – geen enkele openingsver-

klaring wees in deze richting – leidde tot ver-

warring en grote ergernis bij de gedupeerden.

Immuniteit of zwijgrecht

De tweede week begon met een speciale zit-

ting waarin het verzoek om immuniteit cen-

traal stond. Voor- en tegenstanders van deze 

insteek kregen het woord. Tegenstanders wa-

ren vooral de gedupeerden, maar ook de vak-

bond van brandweerlieden, de burgemeester 

van London en de RBKC. Een van hun bouwin-

specteurs sloot zich wel aan bij het verzoek. 

Unaniem spraken tegenstanders, neutrale par-

tijen en ook Richard Millett schande van de 

timing van dit verzoek, terwijl de voorstanders 

zich hulden in wollige excuses hiervoor. 

Sir Martin schortte de verdere hoorzittingen 

op tot nader order. Op 6 februari publiceerde 

het panel zijn ‘ruling’ om de procureur-gene-

raal te verzoeken om een toezegging dat de 

antwoorden van getuigen in de hoorzittingen 

ken laten vallen. RBKC geeft dat ook toe en is 

bovendien (net als het bevoegd gezag in Neder-

land) verantwoordelijk voor het opvolgen van 

Grenfell Tower in 2012 (links) en na de renovatie in 2016 (rechts).
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voor module 1, 2 en 3 van fase 2 niet kunnen 

worden gebruikt als bewijslast tegen hen in 

strafrechtelijke zin. Dit verzoek is op 7 februari 

ingediend en in afwachting van het antwoord 

van het Openbaar Ministerie zijn de hoorzittin-

gen voorlopig opgeschort. De procureur-gene-

raal liet vrijwel per omgaande weten het ver-

zoek in behandeling te nemen. Hij bevestigde 

ook meteen de stelling van Sir Martin dat im-

muniteit niemand bij voorbaat vrijwaart van 

eventuele strafvervolging.

Als het OM het verzoek inwilligt kunnen de 

hoorzittingen worden hervat en mag worden 

verwacht dat getuigen vrijuit en naar waarheid 

zullen antwoorden op vragen van het panel, 

de heer Millett en advocaten van andere par-

tijen. Wijst het OM het verzoek af, dan zullen 

meerdere cruciale getuigen zich beroepen op 

hun zwijgrecht om zichzelf niet te beschuldi-

gen. In dat geval is het zeer de vraag of fase 2 

van deze Inquiry zinvol kan worden voortgezet 

en voltooid. Wordt het verzoek wel ingewilligd, 

dan zal het OM niet of minder kunnen leunen 

op het resultaat van de Inquiry en zelf uitsluit-

sel moeten verkrijgen over bepaalde belasten-

de feiten. De eventuele immuniteit zal overi-

gens niet van toepassing zijn op reeds 

verstrekte informatie in fase 1.

En wat doet de regering?

Een paar weken voor de start van de hoorzit-

tingen kwam Johnson’s kabinet in reactie op 

het Grenfell-drama met voorstellen: 

↘ 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.

• Dame Judith Hackitt (zie deel 2 van deze 

serie, nr.2, 2018) moet een nieuw nationaal 

toezichtsorgaan voor de veiligheid van 

gebouwen gaan leiden. Dit orgaan moet ge-

bouweigenaren strafrechtelijk aansprakelijk 

stellen voor de veiligheid. 

• Er komt ook een soort blaming-list van eige-

naren van bouwwerken met ‘Grenfell-style 

cladding’. Pas als de eigenaar daadwerkelijk 

het gevaar van zo’n gevel aanpakt wordt hij 

van de lijst gehaald. 

• AACM-gevelbekleding wordt verboden voor 

elk nieuw bouwwerk.

• Sprinklerinstallaties worden verplicht voor 

alle nieuwe woongebouwen hoger dan 11 

meter. 

• Alle eigenaren van woongebouwen worden 

verplicht de brandbaarheid van buitenmu-

ren en voordeuren van appartementen te 

controleren.

Deze aanpak klinkt wellicht voortvarend, maar 

de betreffende gebouweigenaren zijn vaak ver-

enigingen van eigenaren met een reserve-

fonds, dat net toereikend is voor regulier en 

planmatig onderhoud. Voor hen is dit plan 

geen oplossing is maar een probleem op zich. 

Hoe moeten zij deze onvoorziene uitgave fi-

nancieren? Per appartement (!) zouden de 

kosten £ 83.000 (ruim € 98.000,-) bedragen 

voor het geheel vervangen van de gevelbekle-

ding, inclusief isolatie. Het Ministry of Hou-

sing1  heeft via regionale en lokale overheden 

tot nu toe 450 bouwwerken met ‘verdachte’ 

ACM-gevels geïdentificeerd; cijfers over Wales, 

Schotland en Noord-Ierland ontbreken. 

De 440 gebouwen met een woon- of logies-

functie vormen bijna 4 procent van alle 11.300 

gebouwen in deze categorie met een bouw-

hoogte van 18 meter of meer: 159 woongebou-

wen in de sociale sector (A), 197 private woon-

gebouwen (B), 53 gebouwen voor 

studentenhuisvesting (C) en 31 hotels (D). Het 

ministerie raamt het aantal woningen in de 

categorie B op ongeveer 17.000. Het vervan-

gen van de gevelbekleding door een zowel 

brandveilige als thermisch verantwoorde op-

lossing zou dan ruim 1,4 miljard pond vergen. 

In juli 2019 stelde de Britse regering £ 200 

miljoen beschikbaar voor de gevelaanpak, on-

geveer 14 procent van wat er in heel Engeland 

nodig zou zijn. Die middelen blijken echter 

alleen bedoeld voor ‘remediation’, een maat-

regel die we in Nederland aanduiden als ‘sa-

nering’: alleen het opheffen van het brandge-

vaar, niet de vervangende gevelbekleding en 

thermische isolatie. Tot nu toe zijn in de cate-

gorieën A en B 68 respectievelijk 23 gebouwen 

(43 respectievelijk 12 procent) gesaneerd. In 

categorie C is dat zelfs 35 ofwel 66 procent en 

in categorie D 6 ofwel 5 procent. Voor 92 priva-

te woongebouwen is een bijdrage uit het 

fonds gevraagd, tot eind 2019 zijn vier aanvra-

gen goedgekeurd. De middelen voor de ver-

vangende isolatie en bekleding zullen de eige-

naren zelf moeten ophoesten.

Het (voorlopig) volstaan met verwijderen van 

de huidige gevelbekleding en isolatie zet de 

bewoners van bepaalde gebouwen letterlijk en 

figuurlijk in de kou, tenminste tijdelijk. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de Adair en Hazlewood 

Towers in Noord Kensington, niet ver van Gren-

fell. In november 2018 eiste de RBKC dat ze 

hun gevelbeplating en EPOS-isolatie zouden 

verwijderen wegens aanzienlijk gevaar. Vorig 

jaar is dat gebeurd en sindsdien klagen de be-

woners over kou, vocht en condensproblemen. 

Inmiddels zijn er plannen voor nieuwe gevelbe-

kleding. De architect stelt voor de vervangende 

bekleding terracotta als materiaal voor. De be-

oogde oplevering is in maart 2021. ←

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

uploads/system/uploads/attachment_data/file/858382/

Building_Safety_Data_Release_December_2019.pdf.

Terracotta gevelbekleding.


