
Twee 
jaar 
na 
Grenfell

OPM

 DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 14 JUNI 2019



De brand in Grenfell zwengelde de 
discussie in tal van landen aan, ook 
in Nederland. Hoe kon een gebouw 
zo snel zo hevig in brand raken? Hoe 
is het gesteld met de veiligheid van 
gebouwen in Nederland? Zijn de 
regels en voorschriften toereikend? Is 
het toezicht wel goed georganiseerd? 
Het inferno van Grenfell beïnvloedt 
tot op de dag van vandaag het 
debat over bouwkwaliteit en veilige 
gebouwen. 

Besparing 330.000 euro
Onderzoek heeft uitgewezen dat 
de brand in de woontoren van 24 
verdiepingen in Noord-Kensington 
ontstond in een vriezer op de vierde 
verdieping. De brand verspreidde 
zich vrij snel naar de buitenkant van 
de toren, waar de gevelbeplating 
vlam vatte. Het isolatiemateriaal 
tussen de binnengevel en de bepla-
ting voldeed niet aan de voorschrif-
ten en droeg bij aan de snelheid 
waarmee de brand zich ontwikkelde. 
Deskundigen zijn van mening dat de 
noodzakelijke brandcompartimente-
ring niet functioneerde en misschien 
zelfs ontbrak. Ook is gebleken dat bij 
de laatste renovatie er openingen in 
vloeren en wanden gemaakt die niet 
gemaakt hadden mogen worden. 
De bij de renovatie toegepaste 
gevelbekleding en isolatie bleken 
brandbaar te zijn. De gevelbepla-
ting stond in het bestek als van 

Bouwkwaliteit en toezicht laten nog steeds te wensen over

De brand die op 14 juni 2017 uitbrak in de Grenfell Tower in Londen kostte 72 mensen 
het leven. 70 mensen raakten gewond en 223 sloegen op de vlucht. Pas na 60 uur 
blussen kon de brandweer het sein ‘brand meester’ geven. Een nachtmerrie. Dus is het 
in Nederland nu goed geregeld. Toch? Helaas….

zink met een vuurbestendige kern 
beschreven. Op instigatie van het 
bestuur van het stadsdeel is dat 
echter vervangen door aluminium. 
Dat leverde een besparing op van 
omgerekend 330.000 euro. Zink en 
aluminium vallen officieel in dezelf-
de brandveiligheidsklasse. Brand-
veiligheidstests op de buitenzijde 
van het gebouw toonden aan dat de 
brandveiligheid beneden peil was. 
Het voor de binnenwanden toege-
paste isolatiemateriaal bestond uit 
polystyreen en multiplex, waardoor 
een zeer brandbare binnenomgeving 
ontstond. Het verloop van de brand 
aan de buitenzijde was agressief. De 
gevelbeplating zat op enige afstand 
van de bouwwand op een regelwerk, 
waardoor het vuur in een soort van 
schoorsteen brandde. De luchtstroom 
die daar het gevolg van was zorgde 
voor een snelle verspreiding van het 
vuur langs de buitenzijde van het 
gebouw.
Nederland na de brand
Het verloop van de brand was op 
zijn zachtst gezegd hevig. Dat was de 
aanleiding om over de hele wereld 
gebouwen met vergelijkbare con-
structies aan een kritische beschou-
wing te onderwerpen. Zo ook in 
Nederland.
Zoals te verwachten werden er tal 
van gebouwen geïdentificeerd die 
op een vergelijkbare manier waren 
bekleed met gevelplaten. Het was de 

gevelbeplating die bij Grenfell zorg-
de voor de snelle klim van het vuur 
naar hoger gelegen verdiepingen. Op 
tal van plaatsen in Nederland wer-
den gebouwen aangetroffen met een 
vergelijkbaar brandveiligheidsrisico, 
zoals de Meiberg in Nijmegen. Een 
hotel op Schiphol werd in zijn geheel 
brandgevaarlijk geacht. Het nieuws-
bericht vermeldde dat ‘de leverancier 
van de gevelbeplating niet meer 

aansprakelijk gesteld kon worden 
omdat die failliet was gegaan’. 
Defensie besloot de ingebruikname 
van twee gloednieuwe legerings-
torens in Breda uit te stellen tot er 
aanvullende brandbeveiligings-
maatregelen waren genomen.

Grenfell was de 
dodelijkste brand in 
Engeland sinds de 

Tweede Wereldoorlog. 
Er waren meer dan 

250 brandweerlieden 
betrokken bij de 

bluswerkzaamheden 
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De Meiberg in Nijmegen, een van de gebouwen waar de brandveiligheid te wensen overlaat

De vraag rees of de regelgeving voor 
brandveilig bouwen zoals vastgelegd 
in het Bouwbesluit toereikend is om 
een Nederlandse Grenfell te voor-
komen. Minister Blok van Wonen 
zei maatregelen te overwegen maar 
het resultaat van het onderzoek naar 
Grenfell te willen afwachten. Zijn 
opvolger Ollongren gaf in september 
2018 aan gemeenten te zullen opdra-
gen lijsten aan te leggen van risico-
volle gebouwen. In 2019 stelde zij 
maatregelen uit omdat de resultaten 
van het Grenfell-onderzoek nog een 
jaar op zich zouden laten wachten.

Regels zijn het probleem niet
Met de kennis van nu kunnen we 
voorzichtig stellen dat de omvang en 
snelheid van de brand in de Grenfell 
Tower te wijten is aan de toegepaste 

gevelbeplating, de wijze waarop die 
gemonteerd was, wijzigingen in de 
compartimentering van het gebouw 
tijdens de renovatie en het gebruik 
van (zeer) brandbaar isolatiemateriaal 
aan de binnenzijde. De uitvoering 
van de renovatie was natuurlijk 
vergunningplichtig – de gemeente 
heeft een vergunning afgegeven voor 
de uitvoering van de renovatie, op 
deze wijze en met deze materialen. 
Daarmee komen meteen het vergun-
ningsverleningsproces en het toezicht 
tijdens de uitvoering in beeld.

In Nederland geldt momenteel 
het Bouwbesluit 2012. Daarin is 
vastgelegd aan welke regels en 
eisen gebouwen en onderdelen 
daarvan moeten voldoen. Daar horen 
brandveiligheidseisen natuurlijk 

gewoon bij. Voor gevelbekleding is 
voorgeschreven dat bekledingen tot 
2,5 meter boven peil brandwerend 
dienen te zijn. Daarboven, tot  
11 meter, gelden geen bijzondere 
eisen, en daarboven weer wel. Dat 
heeft te maken met de hoogte tot 
waarop de brandweer met standaard-
middelen kan blussen, dus zonder 
dat er inzet van gespecialiseerde 
middelen nodig is. Een ronde langs 
mensen werkzaam in de institutionele 
opdrachtgevershoek leert dat de 
regels niet het probleem zijn. Die 
worden in het algemeen als duidelijk 
en ook als toereikend beschouwd. 

Dat geldt niet voor de organisatie en 
kwaliteit van het toezicht, de contro-
le en de handhaving vooral tijdens 
bouw- en renovatieactiviteiten. 

OPM
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moet, zo blijkt, gezocht worden in 
capaciteitsproblemen en de lage 
prioriteit van controle en toezicht 
binnen de gemeenten.

Het voorstel van Blok voorziet erin 
dat private partijen het toezicht en de 
controle uitvoeren, en wel op basis 
van voorgeschreven, door de pu-
blieke toezichthouder goedgekeurde 
methoden. De gemeente houdt zich 
afzijdig en kan volstaan met het 
controleren van de kwaliteitsborger. 
Als die verklaart dat het gebouw 
aan de wettelijke eisen voldoet en 
de gemeente neemt het oordeel over, 
dan mag het gebouw in gebruik 
worden genomen.
Blok verwachtte van zijn voorstel 
dat de kwaliteit van het toezicht 
en de controle zouden verbeteren. 
Deskundigen geloven daar echter 
niet zo erg in – in andere landen 
heeft privatisering van het toezicht 
het hoofd moeten buigen voor de 
drang van bouwers om zo goedkoop 
mogelijk te bouwen en dus controles 
zoveel mogelijk te ontlopen. Dat tast 
de kwaliteit van het toezicht direct 
aan. Ofschoon het toezicht door 
gemeenten aan kritiek blootstaat is 
‘meer markt en minder overheid’ op 
korte termijn misschien een aardige 
prikkel om bouwbedrijven hun 
kwaliteit te laten verbeteren. 

BOUWBESLUIT 

Complex geheel van (overheids)regels waaraan bouwwerken in 
Nederland moeten voldoen, afhankelijk van hun gebruiksfunctie 
(woon-, bijeenkomst-, celf-, gezondheidszorg-, industrie-, kantoor-, 
logies-, onderwijs-, sport-, winkelfunctie, een categorie overige functies en ten 
slotte de eisen aan andere bouwwerken dan gebouwen). 
De technische bouwvoorschriften in het Bouwbesluit betreffen behalve 
constructieve eisen ook voorschriften voor bijvoorbeeld brandveiligheid en 
ontvluchtingsmogelijkheden. 

www.deveiligheidskundige.nl/b

PEIL
In de bouw is het ‘peil’ 
het horizontale vlak van 
waaruit alle hoogten 
in een gebouw worden bepaald. 
Meestal is dit de bovenkant van 
de afgewerkte beganegrondvloer 
die op peil is nul ligt (peil = 0). 
Tevens kan worden bepaald 
hoeveel deze vloer hoger of lager 
ligt dan NAP. 

www.deveiligheidskundige.nl/p

Oftewel: er is kritiek op de maatre-
gelen die genomen zijn om ervoor 
te zorgen dat bouwers doen wat ze 
moeten doen, de juiste materialen 
toepassen en die goed aanbrengen 
en verwerken. Dezelfde mensen 
vertellen dat opdrachtgevers tijdens 
de bouw onder andere daarom de 
vinger aan de pols houden. Ze willen 
zeker weten of de juiste materialen 
worden toegepast en of die op de 
juiste manier worden verwerkt. 
Dat kan echter nooit het toezicht van 
de vergunningverlener, meestal de 
gemeente, vervangen.

Fouten blijven onopgemerkt
In Nederland weten we dat tekort-
schietende toezicht en handhaving 
leidt tot een ruime en soms slechte 
interpretatie van geldende regels. 
Bleef het aanvankelijk beperkt tot het 
instorten van een parkeerdak bij een 
hotel in Tiel (2002) en het afbreken 
van balkons van appartementen in 
Maastricht (2003), later breidde het 
zich uit tot de instorting van een 
parkeergarage in aanbouw (Eindho-
ven 2018).

In 2016 diende minister Blok van 
Wonen bij de Tweede Kamer een 
voorstel in om het toezicht op de 
kwaliteit van de bouw aan de markt 
over te laten, op dat moment een 
overheidstaak die bij de gemeenten 
(vergunningsverleners) was belegd. 

Niet iedereen was overtuigd van 
dit voorstel. Volgens velen zou “de 
markt” er een potje van maken, 
wat bleek uit de kritiek op Bloks 
idee, die NRC op 22 augustus 2016 
afdrukte. In de gemeente Den Haag 
was een tussentijdse evaluatie 
uitgevoerd van een proef waarin 
private partijen bouwplannen 
toetsten en bouwtoezicht 
uitoefenden. Hieruit kwam naar 
voren dat kwaliteitstoetsing vaak 
geheel ontbrak en dat controles 
diepgang misten, en in ieder geval 
mager afstaken bij controles die de 
gemeente had uitgevoerd. Op vier 
van de tien projecten bleek ingrijpen 
van de gemeente nodig omdat de 
constructies ondeugdelijk en onveilig 
waren.

Uit de incidenten blijkt dat 
onafhankelijk toezicht op de 
kwaliteit van bouwen noodzakelijk 
is – kennelijk zijn bouwers niet 
goed in staat om zonder controle en 
toezicht deugdelijke bouwwerken 
te realiseren. De gemeente voert dat 
toezicht uit en heeft de bevoegdheid 
in te grijpen als dat nodig is. Het 
gemeentelijke toezicht is echter niet 
boven kritiek verheven. Lang niet 
alle constructiefouten worden bij 
aanvraag van bouwvergunningen 
opgemerkt, en ook bij controle en 
toezicht blijven fouten en problemen 
onopgemerkt. De oorzaak daarvan 
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Het is echter de vraag of dat op de 
langere termijn ook zo is. Essentieel 
is dat gemeenten eindcontroles actief 
en grondig uitvoeren. In dat geval 
is er meer sprake van het uitbeste-
den van een proces aan de markt, 
dan van toezicht onder schijnbaar 
geregelde omstandigheden en voor-
waarden zoals dat bij gecertificeerde 
activiteiten het geval is.

De brand in Grenfell in 2017 heeft 
geen effect op de behandeling van 
het wetsvoorstel om het toezicht 
op de bouw aan de markt over te 
laten. Op 7 juli verzoekt Blok de 
Eerste Kamer de stemming over het 
wetsvoorstel aan te houden. Dat is 
niet vanwege de brand in de Grenfell 
Tower maar vanwege zorgen die bij 
leden van de Eerste Kamer leven. 
Ondanks de ernst van de brand 
en de mogelijke implicaties voor 
Nederland zien we dat er hier geen 
verband met Grenfell wordt gelegd.

Publiek toezicht ‘met tanden’
In mei 2017 stort op Eindhoven 
Airport een parkeergarage in 
aanbouw in. Gelukkig gebeurt dat op 
een moment dat er niemand aan het 
werk is. Er vallen geen slachtoffers. 
De implicaties zijn echter groot. Vele 
Nederlandse gebouwen met ver-
gelijkbare constructies worden aan 

inspectie onderworpen, en daarbij 
blijkt dat er nog heel wat andere 
gebouwen met vergelijkbare con-
structiewijzen niet aan de gestelde 
eisen voldoen. De Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid (OVV) onderzoekt 
het ongeval in Eindhoven en komt in 
2018 met een vernietigend rapport. 
De belangrijkste conclusies van de 
OVV zijn dat de sector niet zonder 
publiek toezicht ‘met tanden’ kan. 
Al in februari 2017 stemde de Kamer 
echter in met de wijziging van het 
toezicht op de bouw.
In een debat op 6 december 2018 
over het OVV-rapport uit de Kamer 
zijn zorgen over de nieuwe wet. 
Duidelijk is dat de OVV vindt dat 
de markt niet in staat is toezicht op 
zijn eigen werk uit te oefenen, laat 
staan de veiligheid te garanderen. 

Ingestorte parkeergarage, 
Eindhoven

In weerwil van 
de bezwaren van 

deskundigen werd het 
voorstel in stemming 

gebracht en in februari 
2017 door de Tweede 
Kamer aangenomen
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Enige vorm van overheidstoezicht, of 
het feitelijke toezicht nu inderdaad 
wordt belegd bij de markt of niet, 
blijft van groot belang. Daarnaast 
plaatst de Tweede Kamer kantte-
keningen bij de organisatie van het 
toezicht bij de gemeenten: hebben 
die wel voldoende expertise en 
capaciteit? 
Dat is in een aantrekkende markt 
altijd een probleem – de overheid 
betaalt lagere salarissen dan de 
markt en dus heeft de markt een 
aanzuigende werking op gekwalifi-
ceerde mensen. Minister Ollongren 
benadrukt dat de strekking van 
de nieuwe wet is dat de overheid 
verantwoordelijk blijft als bevoegd 
gezag en dat bouwers een grotere 
aansprakelijkheid krijgen.

Intussen wakkert de discussie over 
de wet aan. Het Expertisecentrum 
Regelgeving Bouw stuurt op 16 mei 
2018 een open brief aan de Eerste 
Kamer met daarin stevige kritiek 
op de bouwsector waar het zijn 
volwassenheid en transparantie 
betreft en het onvermogen om zelf 
toezicht te houden op de kwaliteit 
van het bouwproces en het product. 
Het expertisecentrum dringt aan op 
substantiële veranderingen in het 
wetsvoorstel, wil het in de praktijk 
de gewenste veiligheid opleveren.
De sector zelf reageert met tal van 
brieven waarin benadrukt wordt 
dat men er klaar voor is. Stagnatie 

van de behandeling van de wet 
heeft allerlei vervelende gevolgen 
voor de sector, tot aan de instroom 
van nieuw personeel aan toe. De 
gehele sector, van opdrachtgever 
tot aan de vele adviesbureaus, lijdt 
onder de aanhoudende onzeker-
heid. De standpunten zijn echter 
verschillend, en dat is begrijpelijk. 
Waar de bouwers het toezicht naar 
de markt willen zien verhuizen 
maken opdrachtgevers zich zorgen. 
Hoewel de aansprakelijkheid van 
de bouwers - die tot op dit moment 
beperkt is tot de verborgen gebreken 
en de onderzoeksplicht van de 
opdrachtgever nogal stevig neerzet 
(niet geconstateerd bij oplevering 
leidt tot het vervallen van de moge-
lijkheid om aanspraak te maken) - in 
de nieuwe wet flink vergroot wordt, 
kan de vraag worden gesteld of 
aansprakelijkheid nu de oplossing 
is die tot veiligere gebouwen met 
minder gebreken bij oplevering gaat 
leiden. Het is een bekende redene-
ring: we maken de straf erger, en dan 
zal de potentiële delinquent minder 
geneigd zijn om over de schreef te 
gaan. Helaas gaat dat voorbij aan het 
feit dat de delinquent, in dit geval 
een bouwbedrijf, er nog wel moet 
zijn als het gebrek wordt geconsta-
teerd. En dat blijkt in de bouw helaas 
maar al te vaak niet het geval: door 
faillissementen verdwijnen bedrijven 
en daarmee de mogelijkheid tot 
verhaal.

Het zelfregulerend vermogen 
van de bouw
Sinds in 1994 de Nota Combizorg 
het licht zag is er in Nederland veel 
veranderd in vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. De diverse 
bezuinigingsslagen hebben daar 
hun geheel eigen dynamiek aan 
toegevoegd. Dat is in de bouw niet 
wezenlijk anders. 

Zware ongevallen zoals de brand 
in de Grenfell Tower, het instorten 
van gebouwen in Nederland en het 
af breken van bijvoorbeeld balkons 
tonen aan dat er een evidente 
noodzaak is om vergunningen niet 
zomaar af te geven, en het toezicht 
op de bouw goed en effectief te 
organiseren. Op geleide van de Nota 
Combizorg en diverse beleidsdocu-
menten die daarna het licht zagen is 
de overheid zich systematisch gaan 
terugtrekken en meer gaan overlaten 
aan de markt. De NVWA controleert 
voedselproducenten door audits op 
hun compliance. Milieuhandhavers 
kijken in eerste instantie bij grotere 
organisaties die ISO 14001 gecerti-
ficeerd zijn naar hun management
systemen en pas daarna naar wat er 
in de praktijk gebeurt. Theoretisch 
klopt dit natuurlijk allemaal perfect, 
maar het is op zijn zachtst gezegd 
opmerkelijk dat certificatieschema’s 
zoals ISO 9001 en VCA in de bouw 
niet echt hebben geleid tot een 
afname van de handhavingsdruk. 

De kern is dat handhaving alleen 
vervangen kan worden door zelf-
controle en toezicht op afstand als  
de sector aantoonbaar bewijst, 
iedere dag opnieuw, dat ze in staat 
is aan hoge eisen te voldoen en 
beschikt over een goed ontwikkeld 
zelfcorrigerend en misschien 
zelfreinigend vermogen. Het lijkt erop 
dat de bouw nog niet zo ver is.

BRANDWERENDHEID

Mate waarin een constructie in staat is een brand tegen te houden tot 
branddoorslag optreedt of totdat de constructie bezwijkt.
De brandwerendheid wordt bepaald conform NEN 6069, waarbij een construc-
tie voor een oven van 3 x 3 meter (plafonds 4 x 4) wordt geplaatst, waarin de 
temperatuur volgens een vastgestelde kromme wordt opgevoerd. Daarbij wordt 
bepaald hoe lang de constructie aan de eisen blijft voldoen. Die eisen betreffen 
vlamdichtheid, stabiliteit (bij dragende functie) en thermische isolatie. 

www.deveiligheidskundige.nl/b 
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