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Het raadslid mevrouw Klokkenburg heeft op 2 november 2021 een brief met daarin acht vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

Op VICE verscheen op 28 oktober een artikel over illegale pokeravonden die georganiseerd worden 

in Den Haag.1 Uit het artikel blijkt dat er via besloten Facebookgroepen illegale pokeravonden 

georganiseerd worden, waar grote geldbedragen over tafel gaan. 

 

1)  Is het college bekend met het artikel ‘Met het organiseren van illegale pokeravonden kan je lekker 

verdienen’ van VICE? 

 

Ja. 

 

2)  Deelt het college de mening van de ChristenUnie/SGP dat illegale pokeravonden in Den Haag 

onwenselijk zijn en dat hiertegen opgetreden dient te worden? 

 

Ja. 

 

3)  Heeft het college inzicht in de omvang van deze problematiek, bijvoorbeeld hoeveel gamehouders 

en illegale pokeravonden er zijn in Den Haag? 

 

Nee. 

 

4)  Kan het college aangeven of er meldingen van overlast zijn binnengekomen met betrekking tot 

illegale pokeractiviteiten? Zo ja, hoeveel? 

 

Meldingen over (uiteenlopende vormen van) illegaal gokken geven slechts enig zicht op de omvang van 

de problematiek. Opvallend is dat met name gedurende de recente lockdown periodes in Den Haag 

vaker dan normaal melding werd gedaan van illegale gokactiviteiten (niet specifiek illegaal pokeren). 

Hierop is ook door de politie geacteerd. Specifieke cijfers over meldingen van overlast in relatie tot 

illegale pokeractiviteiten kunnen niet op geautomatiseerde wijze uit de politiesystemen worden 

gehaald. 
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Sinds 1 oktober 2021 zijn er nieuwe regels voor online kansspelen. De geïnterviewde in het artikel 

van VICE verwacht dat daardoor het illegaal pokeren zal toenemen. 

 

5)  Is er door de invoering van de wetswijziging meer inzet vanuit de gemeente op het tegengaan van 

illegaal gokken? 

 

Nee. 

 

6)  Wat doet het college om ervoor te zorgen dat er geen illegale pokeravonden meer georganiseerd 

worden? 

 

De Kansspelautoriteit is belast met het toezicht op pokerspelen. De gemeente heeft hierbij geen 

toezichts- of opsporingsbevoegdheden. Illegale pokeravonden zijn lastig te voorkomen, maar in geval 

van meldingen worden deze onderzocht en wordt hierop geacteerd door de politie. Het college zal de 

zorg omtrent illegale pokeravonden melden bij de Kansspelautoriteit. 

 

7)  Is het college bereid in te zetten op infiltratie in besloten pokergroepen op Facebook om, in 

samenwerking met de politie, in te grijpen in de organisatie van illegale pokeravonden? 

 

Nee, zoals gezegd is de Kansspelautoriteit, en niet het college, belast met het toezicht op deze 

regelgeving. Verder geldt dat het college geen opsporingsbevoegdheden hiervoor in kan zetten. De 

bevoegdheid voor het inzetten van opsporingsbevoegdheden ligt bij het Openbaar Ministerie en de 

politie. 

 

8) Welke verdere mogelijkheden ziet het college om de illegale pokeravonden in Den Haag een halt 

 toe te roepen? 

 

Het college ziet hiertoe, binnen zijn bevoegdheden, geen mogelijkheden. Zie verder het antwoord op 

vraag 6. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 

 

 


