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Alle	dartlocaties		SDC	
	
Beste	lezer,	
	
Sinds	een	aantal	jaren	is	in	Nederland	de	tabakswet	van	kracht.		
	
In	de	afgelopen	jaren	is	het	bestuur	van	de	SDC		door	middel	van	artikel	19	lid	16		
de	niet	roker	tegemoet	gekomen.		
	
Conform	de	tabakswet	mag	er	in	de	ruimte	waar	officiële	(dart)	wedstrijden	worden	
gespeeld	niet	worden	gerookt.	Wanneer	dit	wel	gebeurt	mogen	de	teams	weigeren	te	
spelen	en	kunnen	de	wedstrijd	claimen.		
	
	Door	de	ALV	is	deze	regel	niet	als	voldoende	beschouwd	en	hebben	de	aanwezigen	
verzocht	om	een	proactieve	opstelling	van	bestuur	en	commissies	ten	aanzien	van	het	
rookbeleid.		
	
Op	basis	hiervan	heeft	het	bestuur		besloten	dat	met	ingang	van	het	seizoen	‘16	–	’17,	
conform	de	wet,	de	officiële	SDC	dartcompetitie	wedstrijden	in	een	rookvrije	ruimte	
gespeeld	moeten	worden.		Dartbanen	die	zich	in	een	rookruimte	en/of		in	een	ruimte	
waar	gerookt	wordt	bevinden,	zullen	na	controle	worden	afgekeurd.		
	
In	het	nieuwe	seizoen	zal	de	baancontrolecommissie	proberen	alle	locaties	te	keuren.	
	
Mocht	een	en	ander	vragen	oproepen	kunt	u	zich	wenden	tot	het	bestuur.		
bestuur@sdcdarts.nl		
	
	
Namens	het	bestuur	van	de	SDC	
	
Jos	Groen	(voorzitter)	
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Bijlage:	
	
Voor		Sallandse	Dart	Competitie	is	met	name	paragraaf	5	Artikel	10	lid	1b	en	1e	van	
toepassing.		
	
§ 5. Rookverboden 
 
Artikel 10 
 
 
  1  In de navolgende gevallen is de navolgende persoon of het navolgende 

orgaan verplicht tot het instellen, aanduiden en handhaven van een 
rookverbod: 

  a.  in een gebouw of inrichting, dat onderscheidenlijk die bij de 
Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is: het binnen dat 
lichaam bevoegde orgaan; 

  b.  in een gebouw of inrichting, dat onderscheidenlijk die in gebruik 
is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, 
maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-
cultureel werk of onderwijs: degene die – anders dan in een 
hoedanigheid als bedoeld onder a – over dat gebouw of die 
inrichting het beheer heeft; 

  c.  in een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn 
werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten: de werkgever van 
die werknemer; 

  d.  in andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen 
gebouwen of inrichtingen of delen daarvan: degene die – anders 
dan in een hoedanigheid als bedoeld onder a of b – het beheer heeft 
over het daar bedoelde gebouw of die inrichting of delen daarvan; 

  e.  in een horeca-inrichting: de exploitant van die horeca-inrichting; 
  f.  in een middel voor personenvervoer: de ondernemer die dat 

middel exploiteert; 
  g.  in een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op 

vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen 
luchthavens: de Nederlandse ondernemer die dat vliegtuig 
exploiteert. 

  2  Op het rookverbod, bedoeld in het eerste lid, kunnen bij algemene 
maatregel van bestuur beperkingen worden aangebracht, waarbij onder 
meer kan worden bepaald dat het rookverbod niet geldt voor bij die 
maatregel aangewezen: 

  a.  categorieën van ondernemers; 
  b.  ruimten in gebouwen; 
  c.  andere plaatsen waar werkzaamheden worden verricht.	
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