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Naar het casino: de nieuwe regels 
vanaf 1 oktober 2021
Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 verandert de 

toegangscontrole in casino’s. De overheid heeft 

hier nieuwe regels voor gemaakt. In deze flyer 

leest u hier meer over.

Wat verandert er?
Vanaf vrijdag 1 oktober komt er een landelijk 

toegangssysteem voor casino’s. Dit systeem heet 

CRUKS. Dit is een afkorting van ‘Centraal Register 

Uitsluiting Kansspelen’. CRUKS is een landelijk 

systeem waar alle (tijdelijke) uitsluitingen van 

alle Nederlandse casino’s en casinowebsites 

worden opgeslagen. Voordat CRUKS bestond, 

gold een uitsluiting meestal voor één casino of 

aanbieder. Een uitsluiting in CRUKS geldt voor 

alle casino’s en casinowebsites in Nederland. U 

kunt uzelf inschrijven in CRUKS als u vindt dat u 

teveel speelt en een time-out nodig heeft.

Wat betekent dit voor u?
Iedere keer dat u een casino bezoekt, moet u een ID-

bewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) laten zien. De 

casinomedewerker controleert dan of u in CRUKS staat 

voordat u naar binnen mag.

Een aantal casino’s gebruikt een systeem voor 

snelle toegang waar u zich voor kunt aanmelden. U 

hoeft dan niet meer bij ieder bezoek uw ID-bewijs 

te tonen.

Hoe werkt CRUKS en wat gebeurt er met 
mijn gegevens?
Iedere keer dat u een casino bezoekt na 1 oktober, 

laat u uw ID-bewijs zien aan een casinomedewerker. 

Van uw naam, geboortedatum en BSN-nummer 

wordt een anonieme code gemaakt. Deze code 

wordt in het CRUKS-register gecheckt. Als u niet 

in CRUKS bent ingeschreven, wordt u toegelaten. 

De BSN-gegevens worden direct vernietigd na de 

controle in CRUKS.

Hoe kan ik mij inschrijven in CRUKS?
Als u vindt dat u teveel speelt en een time-

out nodig heeft, kunt u zich laten registreren 

in CRUKS. CRUKS wordt beheerd door de 

Kansspelautoriteit. 

Kijk op www.kansspelautoriteit.nl voor meer 

informatie.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over CRUKS? Kijk dan 

op de website van de Kansspelautoriteit www.

kansspelautoriteit.nl. Contact opnemen kan via 

info@kansspelautoriteit.nl of 070-3021300.
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