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Geachte college, 
 
Op 14 juni 2017 vond in Londen de brand in de Grenfell Tower plaats, waarbij 
tientallen bewoners om het leven zijn gekomen. Bij deze brand was sprake van 
een snelle branduitbreiding langs de gevel.  
 
De Engelse overheid heeft direct na de brand een onderzoek ingesteld om te 
achterhalen hoe deze brand zo fataal heeft kunnen aflopen. Behalve de gevel 
hebben waarschijnlijk ook andere zaken een rol gespeeld. Dit Engelse onderzoek 
is nog niet afgerond. Omdat er ook in Nederland maatschappelijke zorgen zijn 
over de brandveiligheid van gevels, heb ik in afstemming met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten dat gemeenten gevraagd zal worden om 
bij de meest risicovolle gebouwen onderzoek in gang te zetten1. Ik verzoek u dan 
ook om de meest risicovolle gebouwen in uw gemeente te inventariseren en er 
vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren 
naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen 
om de veiligheid te waarborgen.  
 
In samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) 
en Brandweer Nederland heb ik een protocol Inventarisatie en onderzoek 
brandveiligheid gevels opgesteld waarmee u de meest risicovolle gebouwen in uw 
gemeente kunt selecteren. Ook staat hierin informatie over het onderzoek. U 
vindt dit protocol op: 
www.rijksoverheid.nl/brandveiligheidgevels 
 
Deze selectie betreft hoge gebouwen met minderzelfredzame personen (o.a. 
ziekenhuizen en zorginstellingen) en andere hoge gebouwen waarin wordt 
geslapen (woongebouwen en hotels). Aannemelijk is dat bij deze gebouwen de 
meeste risico’s zijn te verwachten. Dit betekent echter niet dat er in ieder 

                                                
1 Zie ook de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer d.d. 28 september 
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afzonderlijk gebouw daadwerkelijk een risico is, maar dat het onderzoek hierover 
helderheid moet geven.  
 
Over de uitvoering van de onderzoeken wordt door mij periodiek overlegd met de 
VBWTN en Brandweer Nederland. U hoeft mij als afzonderlijke gemeente niet te 
informeren over de uitvoering van de onderzoeken. Wel ligt in de rede dat u uw 
gemeenteraad informeert.  
 
Ik vind het belangrijk dat gebouwen in uw gemeente brandveiligheid zijn voor 
bewoners of gebruikers. Ik doe daarom een beroep op u om zo spoedig mogelijk 
de inventarisatie uit te voeren en onderzoeken in gang te zetten.  
 
 
Hoogachtend, 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 


