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De VVD heeft het kabinet bij de begrotingsbehandeling BZK gevraagd naar het commissievoorstel om
de zomer- en wintertijd af te schaffen. Daarna hebben we een behandelvoorbehoud op de richtlijn
aangevraagd. Goed dat we hier vandaag over spreken.
Ik heb ondanks dat er hier en daar wat gegrinnikt werd toen de VVD er voor de eerste keer over
begon bij de begrotingsbehandeling in oktober enorm veel reacties gekregen van mensen die zich
enorme zorgen maken.
Na een volksraadpleging waaraan 5 miljoen mensen (c.1 % van EU bevolking) hebben meegedaan in
Europa en vooral afkomstig uit Duitsland over de zomer/wintertijd is de commissie gesteund door EP
in de ogen van de VVD met een half voorstel gekomen.
Namelijk om het verzetten van de klok af te schaffen. (Richtlijn 2000/84/EG af te schaffen). De
andere kant van de medaille. Wat dan moeten de lidstaten het zelf uitvechten en daarmee creëert
de commissie een probleem.
De VVD steunt dus het kabinet in dat zij de termijn heeft opgerekt tot 2021. Maar vooral ook dat zij
in haar brief nu spreekt over drie opties waaronder alles houden zoals het is.
Doordat er zoveel factoren meespelen en de beslissing Nederlanders direct zal raken mag dit besluit
niet overhaast worden genomen. We moeten dus aan de slag want inderdaad de EU wil terecht geen
verschillen in de interne markt en het is dus zaak vanaf vandaag heel kritisch naar het voorstel te
kijken.
Daarbij moet de Kamer goed geïnformeerd worden en worden betrokken. Kan de minister toezeggen
dat de Kamer over de positie van ander lidstaten en voortgang onderhandelingen geïnformeerd
wordt? Bijv. 1x per half jaar? Tevens vooraf en achteraf over belangrijke besprekingen in Europees
verband te informeren?
Het kabinet heeft aangegeven naar andere lidstaten te kijken en met nabije lidstaten in gesprek te
gaan. Met welke landen spreken we nu ? Duitsland, Benelux hoor ik maar kijken we ook naar en
spreken we ook met het Verenigd Koninkrijk?
Als tweede is een flitspeiling in de Benelux aangekondigd. Ik begrijp dat we de uitslag daarvan snel
krijgen. Ik wil weten wat de rol en invloed daarvan gaan zijn. Wat vindt de minister een
representatieve peiling en hoe kijkt zij aan – we hebben hier al eerder over gesproken – tegen het
belang van de vraagstelling.
Dan als derde zijn er gesprekken met experts over de bepalende factoren zoals gezondheidsklachten
ten gevolge van een verstoord bioritme. De VVD hoort veel ondernemers die zich zorgen maken over
dit proces. In de tuinbouw, logistiek en bouw zeggen velen: zomertijd niet doen. Als het pas om 9:45
uur licht wordt gaan die sectoren grote hinder ondervinden zeggen zij. Dit is slechts een voorbeeld;
maakt de minister sectorgewijze analyses? Hoe overlegt zij met bedrijfsleven?
Het kabinet volgt aldus een strategie gebaseerd op 3 pijlers: (1) flitspeilingen; (2) overleg met andere
landen; (3) experts. Wat als die tegenstrijdige resultaten opleveren?

Dan de belangrijkste vraag. Nogmaals goed dat het kabinet houden zoals het is op als optie ziet. Hoe
gaat worden gekeken naar die mogelijkheid? Wordt dat de initiële inzet van het kabinet in de
onderhandelingen?
Dan gaat het hier dus om een tweetraps raket:
1) Eerst proberen huidig systeem te behouden en als dat niet lukt; dan
2) Kiezen voor zomer- of wintertijd?
Of gaat de Nederlandse inzet zijn alle drie de mogelijkheden gezamenlijk tegen elkaar afwegen? Lijkt
mij lastig en een stoute opmerking: geen goede basis voor serieuze onderhandelingen. Een ding is
zeker we moeten nu niet achterover gaan hangen. Als we echt drie opties hebben incluis te
behouden wat we hebben kunnen we niet wachten tot 2021 dan zullen we nu in EU partners moeten
zoeken en aan de slag moeten.
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