
Beste landgenoot,

In geval van nood, zoals bij een natuurramp of (dreigende) onrust is het van levensbelang dat wij u 
kunnen bereiken/informeren. Vanaf heden bieden wij u hiervoor het Kompas online crisis 
contactsysteem aan. Aanmelden is kosteloos, eenmalig en vrijblijvend en neemt minder dan 5 minuten 
in beslag. U hoeft daarna alleen nog uw gegevens te wijzigen als u op reis gaat of verhuist. Kompas 
bewaart en beveiligt uw contactgegevens. De door u opgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt 
om contact met u op te kunnen nemen en u te kunnen helpen in geval van nood. 

Dankzij de door u ingevulde, actuele contactgegevens, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken, de 
ambassade of het consulaat een sms of een e-mail sturen om u te informeren over de 
veiligheidssituatie in een land en/of te vragen of alles in orde is en of u wellicht hulp nodig heeft. Indien 
noodzakelijk kunnen wij hierdoor sneller en gerichter actie ondernemen. Uit ervaring blijkt dat 
thuisblijvers (contactpersonen) zich vaak zorgen maken en in crisissituaties werken telefoon en internet 
vaak niet goed. Dankzij het gelegde contact via ambassade of consulaat kan ook het thuisfront worden 
geïnformeerd. 

Uiteraard realiseer ik me dat mogelijk een deel van uw gegevens, door middel van een eerdere 
registratie, bekend zijn bij de ambassade, maar toch vraag ik u zich aan te melden bij Kompas. Ik hoop 
dat u die moeite neemt, aangezien wij de gegevens die van u bij ons bekend zijn vanwege 
privacywetgeving niet kunnen en mogen overzetten naar Kompas. Per direct zult u uitsluitend via de 
gegevens in Kompas, in noodgevallen worden benaderd, vooraf gewaarschuwd of geïnformeerd 
worden over de actuele situatie mocht daar aanleiding toe zijn. 

Vanaf heden bieden wij u hiervoor het Kompas online crisis contactsysteem, via de website van de 
ambassade, aan. Indien u, eventueel vergezeld van anderen, op reis gaat, verhuist of terugkeert naar 
Nederland, kunt u bovendien uw contactgegevens eigenhandig wijzigen of eventueel uw account 
verwijderen. 

Ik hoop dat u net als ik nut en noodzaak van de aanmelding in het Kompas online crisis contactsysteem 
inziet. Ga daarom snel naar de website van de ambassade en maak uw account aan!

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt contactgegevens uit Kompas uitsluitend om Nederlanders in nood te kunnen helpen. 

Kompas van levensbelang
Aanmelding online contactsysteem


