
 

OPENBAAR 
   
 

1 

 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 5:37 
van de Algemene wet bestuursrecht tot invordering van verbeurde dwangsommen 
 
Datum: 8 april 2021 
Kenmerk: 13865.001/01.082.093 
Openbaarmaking onder kenmerk: 13865.001/01.237.092 
 
 

Besluit  

Samenvatting 
 
Bij besluit van 1 december 20201 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit 
(hierna: de raad van bestuur) een last onder dwangsom opgelegd aan Lovelto Mar LTD. 
De raad van bestuur stelt vast dat Lovelto Mar LTD de opgelegde lastgeving heeft 
overtreden en dat van rechtswege dwangsommen ter hoogte van € 6.000,- zijn 
verbeurd door Lovelto Mar LTD. De raad van bestuur besluit over te gaan tot 
invordering. 

Juridisch kader 
 

1. Artikel 5:33 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bepaalt dat een 
verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is 
verbeurd. 
 

2. Artikel 5:37, eerste lid, van de Awb bepaalt dat het bestuursorgaan, alvorens aan 
te manen tot betaling van de dwangsom, bij beschikking omtrent de invordering 
van een dwangsom beslist. 

  

                                           
1 Kenmerk 01.076.651 
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Besluit last onder dwangsom 
 

3. Op 1 december 2020 heeft de raad van bestuur aan Lovelto Mar LTD de volgende 
last onder dwangsom opgelegd: 
 

1. Lovelto Mar LTD dient uiterlijk binnen 48 uur na dagtekening van dit 
besluit de overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok te 
staken en gestaakt te houden. Lovelto Mar LTD kan dit doen door alle 
reclame- en wervingsuitingen voor kansspelen, waarvoor geen 
vergunning ingevolge de Wet op de kansspelen is verleend, te beëindigen 
en beëindigd te houden. Dit geldt voor de gecontroleerde website en alle 
andere bij Lovelto Mar LTD in eigendom zijnde websites. 

2. Voor iedere dag of gedeelte van de dag na het verstrijken van de hiervoor 
genoemde begunstigingstermijn waarop Lovelto Mar LTD haar 
dienstverlening ten behoeve van kansspelen, waarvoor geen vergunning 
ingevolge de Wet op de kansspelen is verleend, voortzet, verbeurt 
Lovelto Mar LTD een dwangsom van € 3.000,- per dag of gedeelte van 
een dag, tot een maximum van € 30.000,-. 

 
4. De termijn waarbinnen Lovelto Mar LTD moest voldoen aan bovengenoemde 

lastgeving is geëindigd op 4 december 2020. 
 

5. Tegen het besluit van 1 december 2020 heeft Lovelto Mar LTD geen bezwaar 
gemaakt. De last onder dwangsom is hiermee onherroepelijk. 

Overtreding  
 

6. Een toezichthouder van de Kansspelautoriteit heeft in het kader van het toezicht 
op de opgelegde last onder dwangsom op 5 en 6 december 2020 een controle 
uitgevoerd. De toezichthouder heeft daarbij geconstateerd dat Lovelto Mar LTD 
niet aan de lastgeving heeft voldaan. De bij deze controle uitgevoerde 
toezichtshandelingen en bevindingen zijn vastgelegd in een verslag van 
ambtshandelingen.  
 

7. Tijdens de controle is geconstateerd dat op de website 
https://www.onlinecasinohex.nl verschillende aanklikbare reclame-uitingen 
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dan wel reclame-uitingen en/of reviews met aanklikbare links voor diverse 
advertenties zijn aangetroffen voor onvergunde online kansspelen. 
 

8. Op basis van deze bevindingen wordt geconcludeerd dat Lovelto Mar LTD 
reclame maakt voor kansspelen waarvoor geen vergunning op grond van de Wet 
op de Kansspelen (hierna: Wok) is verleend. Hiermee handelt Lovelto Mar LTD in 
strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok. De overtreding is niet 
beëindigd en beëindigd gehouden. Lovelto Mar LTD heeft dan ook, na de in de 
last onder dwangsom genoemde termijn, de Wok overtreden. 

Zienswijze  
 
9. Bij brief van 12 februari 20212 heeft de Kansspelautoriteit een voornemen 

invordering dwangsommen gestuurd naar Lovelto Mar LTD. In deze brief is Lovelto 
Mar LTD in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Hiervan is geen 
gebruik gemaakt. 

Vaststelling en invordering verbeurde dwangsommen 
 
10. Het verbeuren van dwangsommen geschiedt van rechtswege. Gelet op het 

bovenstaande stelt de raad van bestuur, onder verwijzing naar het besluit van 1 
december 2020, vast dat Lovelto Mar LTD in totaal € 6.000,- (2 x € 3.000,-) aan 
dwangsommen heeft verbeurd, omdat niet aan de lastgeving is voldaan. De raad 
van bestuur besluit op grond van artikel 5:37 van de Awb over te gaan tot het 
invorderen van deze verbeurde dwangsommen.  
 

11. Het bedrag van €6.000,- dient binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit te 
zijn overgemaakt op het rekeningnummer NL07ABNA0501634479, ABN-AMRO ten 
name van Kansspelautoriteit onder vermelding van het dossiernummer 13865.001 
en kenmerk 01.082.093. 
 

12. Tot slot wordt er op gewezen dat het besluit (de last onder dwangsom) nog steeds 
van kracht is. Dit houdt in dat Lovelto Mar LTD nog steeds moet voldoen aan de 
genoemde lastgeving en dat op de naleving daarvan wordt gecontroleerd. Indien 

                                           
2 Kenmerk 01.079.602. 
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wordt geconstateerd dat dit niet het geval is, kan voor deze lastgeving nog 
maximaal € 24.000,- aan dwangsommen worden verbeurd. 
 

’s-Gravenhage, 8 april 2021 
 
Hoogachtend, 
 
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 
namens deze, 
 
w.g. 
 
mr. Marc P.P.M. Merx 
Hoofd afdeling Handhaving 
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Bezwaar maken 

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te 
dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw 
bezwaarschrift sturen naar het volgende adres: 
 
Kansspelautoriteit 
Afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling 
Postbus 298 
2501 CG Den Haag 
 
U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde 
geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift. 
 
Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat: 
 
• uw naam en adres;  
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; 
• een kopie van de beslissing; 
• de gronden van uw bezwaar; 
• uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde. 
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