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Geachte Voorzitter en leden van het  Europees Parlement,  

Geachte Voorzitter en leden van de  Europese  Commissie,  

Op donderdag 8 februari 2018 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen om een 
einde te maken aan de verandering van tijd in de Europese Unie. 549 Stemden voor, 384 
afgevaardigden stemden tegen. 
Het resultaat van de zitting in het Parlement in Straatsburg op 8 februari heeft ons ontgoocheld. Het 
is een gewichtig en gevoelig thema,  met een grotere en ingewikkeldere problematiek dan 
oorspronkelijk werd gedacht, vooral omdat het zoveel burgers,  fysisch en psychisch aanbelangt.  
 

Het spijt ons dat men zich hiervoor gebaseerd heeft op de sàmenvatting van de vele studies, 

waarvoor vooraanstaande wetenschappers zich jarenlang hebben ingezet. De verenigingen in Europa 

voor een stabiel uur durven beweren dat het laatste rapport dat aan de Commissie werd verstrekt, 

vrij oppervlakkig was. Géén niéuwe studies, maar een nieuw rapport dat de momenteel beschikbare 

studies  verzamelt, zou moeten volstaan hebben. 

Als er over  een eventuele veronderstelde grijze zone mogelijk discussies zouden kunnen ontstaan bij 

de voorstanders van een zomeruur, zoals meer ozonvorming, de milieu-impact, toename 

verkeersongevallen, tijdelijke toename zelfmoord,  is er over de resultaten van  degelijke 

wetenschappelijke studies over de werking van het hormoon melatonine en het bioritme van mens 

en dier, én het uitblijven van besparing op energie geen twijfel mogelijk.  Noem het geen toeval dat 

net nu de nobelprijs voor geneeskunde is uitgereikt voor onderzoek naar slaapritme en onze 

biologische klok.  

De zon heeft het karakter om alles op aarde te regeren - tijd, licht, de afwisseling van dag en nacht, 
de seizoenen - in feite de essentie van het leven. Om deze reden heeft de natuur ons voorzien van 
een echte zonneklok in het centrum van onze hersenen, die het ritme van ons lichaam bepaalt in 
harmonie met de rotatie van de aarde (dagelijks ritme) en zijn draaiing rond de zon (ritme van de 
seizoenen ). 

Desalniettemin zijn er voldoende bruikbare studies voorhanden, zoals  de onderzoeken van 

incidentie van beroerte door de Universiteit van TURKU (Finland),  de toename  van hartaanvallen, 

volgens werk van het Karolinska Institute in Stockolm (Zweden). Een recent Australisch onderzoek 

met een toenemend effect van zelfmoorden. Toename van ongevallen op het werk, volgens BARNES 

(VS). En toename ongevallen in  het verkeer volgens de evaluaties uitgevoerd in Duitsland, Canada en 

Frankrijk.Wat betreft energie is  de algemene impact van zomertijd sinds het begin van de toepassing 

negatief geweest.  Dit is te wijten aan de overconsumptie van verwarming (onderzocht in Duitsland 

aan het Münchener instituut voor energieonderzoek), en airconditioning (werk in Indiana, VS). 

Betreft energiebesparing is ook het gebruik van moderne lampen zeer efficiënt  en verbruikt 5 tot 10 

keer minder per uur dan conventionele gloeilampen.  

Onze mede-activist in Duitsland, Dr Hubertus Hilger zegt het als volgt:  "A drug with such side-effects, 

as the legal regulation of the clock time adjustment, would have been taken off the market long ago"! 

 



 
 

Voorstanders van een stabiel uur (GMT of GMT+1) leveren grenzeloos studies aan, die erop wijzen 
dat een zomeruur geen goede keuze is. De groep die eerder kiest voor een wisselend uur/zomeruur 
hebben weinig wetenschappelijke studies aangebracht om hun argumenten te bevestigen. Zij 
minimaliseren de overlast en staven hun keuze slechts met : ‘het langer op een terras kunnen zitten’.  

In de pers lazen we vanuit politieke hoek   : “Stel je eens voor dat we de zomertijd afschaffen. 
..Gedaan met de fijne zomeravonden, gezellig tafelen met vrienden op een terras en de zon pas zien 
verdwijnen tegen 22 u.”  Is dit werkelijk zo?  Zij wijzen ook op de jetlag van vakantiegangers die 
reizen buiten Europa, terwijl zij ,die deze jetlags trotseren een zeer klein deel van de Europese 
bevolking is. Op Eurostat zien wij dat een overgrote deel van de Europese toeristen binnen Europa 
blijft. (zie doc 1), en meestal  in dezelfde tijdszone. Een jetlag door over tijdszones heen  te reizen, is 
bovendien niet vergelijkbaar met een sociale jetlag. (Zie studies van Professor, Martha Merrow van 
het Ludwig-Maximilians-Universität München ). 
Bovendien kiest de toerist hier zelf voor. 
 
We leven reeds in steden die nooit slapen. Beroof ons daarom niet nog eens extra van slaap.  
Arbeid is synoniem geworden voor  flexibiliteit.  Zeer vele werknemers kunnen daardoor hun dag 
invullen voor allerlei activiteiten, op verschillende momenten van de dag.  
‘Bovendien zijn het niet dezelfde mensen die last hebben van "zomertijd" -systemen en degenen die 
er baat bij hebben. Er zal altijd schade blijven bij de eerste. 
Burgers  reageren op onze website:  “Wie hier beweert dat hij het niet erg vindt, alsjeblieft verander 
dan je klok zelf en forceer niet miljoenen mensen om het te tolereren.” 
 
Ondanks alle gezondheidscampagnes van Overheden,  in de tijdsgeest waar gezondheid de scepter 
zwaait, gaat het niet langer op om een ontwrichting van het bioritme te verdedigen. Wie roken wil, 
rookt. Wie toch alcohol wil drinken, drinkt. Wie te veel, te vet, te zoet, te zout wenst te eten, draagt 
daar de gevolgen van.  Maar laat ons ieder vrij om  ons  bioritme al dan niet geweld aan te doen. 
We kunnen niet een ganse gemeenschap verplichten zichzelf schade te berokkenen. 
Seizoenen zullen er immer zijn, mét hun typische eigenheid. Hogere temperaturen in lente en zomer 
en koelere dagen in herfst en winter . 

De wereld kampt met milieuvervuiling, lawaai-overlast, lichtpollutie, afvalbergen, ...... 
Er zijn mogelijk meer belangrijke problemen in deze wereld dan de geforceerde aanpassing van de 
klokken. Maar dit is een probleem dat gemakkelijk te veranderen is. 
De oplossing zou zijn dat er net niéts meer moet gebeuren. Het afschaffen zal zelfs geld besparen: 
rechtstreeks , omdat de aanpassingskosten wegvallen. En indirect ,omdat  volgens de voorspellingen 
van fundamenteel chronobiologisch onderzoek , een groot deel van de bevolking waarschijnlijk 
gezonder, creatiever, beter gehumeurd en uitgerust zal zijn. De voorstanders voor een zomeruur 
zouden bovendien geen schade ondervinden. ( Volgens Prof Roenneberg, Ludwig Maximilian 
Universiteit München: kosten geschat in Duitsland door zomeruur, op bijna 60 miljard euro per jaar). 

De grootste tegenstanders van een stabiel uur zijn niet ‘de politici’ (velen van hen proberen hun best 
te doen), maar “angst en onwetenheid”. 

 

 

 

 



Wat ons dankbaar maakt, is dat u met het probleem  oprecht aan de slag bent gegaan. 

Wintertijd het hele jaar door. 

Bretagne is toe aan de laatste uursverandering in de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 
oktober 2018. Vanaf dat moment wordt Bretagne permanent aangepast aan GMT + 1.  In 2019 houdt 
het dit uur het hele jaar door.” Ware het niet beter geweest om gans Europa als testgebied te 
gebruiken, opdat op die manier iedereen eindelijk nog eens had kunnen ervaren hoe het voelt indien 
het uur normaal zou zijn en hoe goed het leven is zonder zomeruur. Dat is ondertussen geleden van 
1977. 
 
Het onderwerp is grondig onderzocht. Het is tijd om een einde te maken aan de onnodige en 
belastende tijdswisseling. Wij vinden het spijtig dat het geduld van de burger zodanig op de proef 
wordt  gesteld. 
Laat het een uitdaging zijn voor de 28 van Europa om samen tot de enige juiste oplossing te komen.  
 
Het is een zekerheid dat actiegroepen , regeringen en Europarlementsleden aan de weg zullen blijven 
timmeren om afschaffing te bereiken. Het is in het belang van zoveel gezinnen en kinderen die 
nodeloos last hebben van deze verplichting.   Nil volentibus arduum. 
 
 
Wij verzoeken de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, en de voorzitter van 
het Europese Parlement, Antonio Tajani, om een tijdsschema mee te delen aan alle Europeanen, 
die betrokken zijn bij het probleem van zomeruur, hoe we de komende jaren (2018,2019,2020) 
zullen overgaan naar een stabiel uur. Op die manier kan ook de economie in al haar facetten zich 
hierop voorbereiden. Betreft het experiment in Bretagne zijn wij ook vragende partij over de wijze 
waarop dit experiment zal geevalueerd worden en hoe dit gecommuniceerd zal worden. 

  
Aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker,  
Aan de voorzitter van het Europese Parlement, Antonio Tajani,  
verzoeken wij om de  Aanbeveling 1432 van de Raad van Europa te handhaven. Het betreft de 
artikelen 191 en 193 van het Verdrag van Lissabon betreffende het principe van 
voorzorgsmaatregelen en interventie bij de bron. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc 1. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/nl 
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