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H
et juridische belang hiervan bleek 

meteen na de hervatting van de 

hoorzittingen, toen medewerkers van 

Exova, ingehuurd als brandveilig-

heidsexpert, werden ondervraagd. Zij verklaar-

den weliswaar van de architect in 2012 uitge-

breide informatie te hebben ontvangen over 

het renovatieplan, inclusief tekeningen van de 

ontworpen gevelbekleding, van de Grenfell 

Tower, maar daaraan geen aandacht te heb-

ben besteed. Waarom niet? Omdat het niet in 

hun opdracht zat.

Nu we ook in ons land het pleidooi horen om 

meer bouwwerken te ontwikkelen in bouw-

team-verband,1 is aandacht voor dit type ‘mis-

communicatie’ zonder meer leerzaam. Con-

tractueel gezien heeft Exova vast wel een punt, 

maar de vraag rijst of je als expert naar eer en 

geweten genoegen kunt nemen met een op-

dracht die juist op het gebied van je eigen ex-

pertise voorbij gaat aan essentiële aspecten 

van een bouwwerk. En zelfs als je daar toch 

mee instemt, mag op grond van je professio-

nele expertise een waarschuwing van je wor-

den verwacht als het plan of de uitvoering 

overduidelijk in de fout gaat. Een duidelijke 

vermelding van de tekeningen en berekenin-

gen die wel of niet zijn beoordeeld is wel het 

absolute minimum wat er van een expert mag 

worden verwacht.

Grenfell Inquiry: 
Brandveiligheidsexpert 
keek niet naar gevel- 
bekleding (9)
Na een lange onderbreking, vooral als gevolg van de ook in het Verenigd Koninkrijk forse 

impact van het COVID-19-virus, werden de hoorzittingen van de Grenfell Inquiry op 6 juli 

2020 hervat; vier weken lang. Een andere oorzaak van de onderbreking was het verzoek 

van meerdere getuigen om hun verklaringen te kunnen afleggen, zonder dat deze in straf-

rechtelijke zin tegen hen zouden kunnen worden gebruikt. De advocaat-generaal heeft 

daar in antwoord op het verzoek van het Inquiry-panel mee ingestemd, maar tegelijkertijd 

benadrukt dat dit niet leidt tot immuniteit tegen rechtsvervolging.

Tekst Gert-Jan van Leeuwen

Afbeelding: Guardian News & Media Ltd 2020.

Wie zwijgt, stemt toe?

Natuurlijk, de architect had navraag kunnen 

doen bij Exova. Domweg uitgaan van ‘wie 

zwijgt, stemt toe’ is binnen een bouwteam le-

vensgevaarlijk. Of ook de rechter dit aspect 

zwaar laat wegen, zal pas over ruim een jaar 

blijken. De getuigenverklaringen nadien van 

Studio E Architects en hoofdaannemer Ridon 

versterkten het beeld van een ontwerpproces 

waarin niemand echt verantwoordelijkheid 

nam. De hoorzittingen zijn weliswaar hervat, 

maar onder beperkingen vanwege corona en 

met een extra vertraging van inmiddels vier 

maanden op een toch al langgerekt proces. 

Ook krijgt het Inquiry steeds meer politieke 

lading. Op 7 juli bepleitte Mr Lesley Thomas 
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Brandveiligheid

QC namens de nabestaanden om de antidis-

criminatiewetgeving in het onderzoek te be-

trekken. Hij wees erop dat 85% van de be-

woners van Grenfell Tower ‘coloured’ was: 

afkomstig uit Afrika, Azië, Caribbean, et ce-

tera. Dientengevolge zijn ook veel slachtof-

fers van de brand van niet-westerse komaf. 

Mr Thomas plaatste het Britse volkshuisves-

tingsbeleid nadrukkelijk in het perspectief 

van discriminatie op basis van ras. Voor 

volkshuisvesters geldt ‘black lives matter’ 

kennelijk niet, was ongeveer wat hij betoog-

de. Hij memoreerde dat de laatste woorden 

van George Floyd, op 25 mei 2020 in Minne-

apolis gestorven door politiegeweld, dezelf-

de waren als van Grenfell-slachtoffer Jessica 

Urbano, toen zij in de nacht van 14 juni 2017 

de alarmlijn 999 belde: “I can’t breathe.”

Inquiry panel nog steeds onvolledig

De overeenkomst is schrijnend en inspireer-

de Ben Jennings tot een cartoon in The Guar-

dian van 14 juni 2020, de derde verjaardag 

van de fatale brand. Bij de recente demon-

straties waren ook in het Verenigd Koninkrijk 

al monumenten besmeurd of omver getrok-

ken. De associatie met de ingepakte, zwart-

geblakerde ruïne van Grenfell Tower mag in 

↘ Informatie over de auteur
 Gert-Jan van Leeuwen is docent en auteur bouwregelge-

ving.

deze context misschien macaber overkomen, 

samen met de geciteerde laatste woorden en 

ongelijkheid langs raciale scheidslijnen is het 

niet vergezocht. 

Mr Thomas wees er ook op dat het Inquiry een 

deskundige moet horen die kan ingaan op de 

positie van de huurders en op het gegeven van 

ongelijkheid en discriminatie. Ook merkte hij 

op dat nog steeds het derde panellid ont-

breekt. De nabestaanden hebben Boris John-

son onlangs herinnerd aan diens belofte van  

7 februari 2020 om snel en adequaat in deze 

vacature te voorzien. Nog steeds is er naast 

Inquiry-voorzitter Martin Moore-Bick en de ar-

chitecte Thouria Istephan als lid een derde 

stoel onbezet.

1. Denk aan de afscheidsrede van professor Monika Chao-Dui-

vis op 25-10-2019 in Delft, nader uitgewerkt in ‘De Zaak van de 

smeltende dinosaurus’, 2019, Den Haag, IBR.

Serie artikelen Grenfell 
Tower

In Bouwkwaliteit in de Praktijk verschenen 

eerder acht 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.

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

Bouwkwaliteit in de Praktijk, nr. 2, 2020.


