BICS Helpdesk

Veelgestelde vragen

Adressen verkeerscentrales

Tel. +31 (0) 10 288 6390 (8.00-23.00 uur)

• Moet ik mij alsnog per marifoon melden hoewel ik me al via BICS, ERInet

Verkeerscentrale Dordrecht

Revierzentrale Duisburg

Fax +31 (0) 10 288 6391

of een stuwprogramma elektronisch heb gemeld?

Van Leeuwenhoekweg 20

Königstrasse 84

GSM-fax +31 (0) 31 10 202 5505

Ja. U moet zich ook via de marifoon melden, omdat positie en vaarrichting

3316 AV Dordrecht

47198 Duisburg

E-mail helpdesk@bics.nl

niet elektronisch gemeld kunnen worden.

T +31 (0) 78 633 7733

T +49 (0) 20 662 0970

F +31 (0) 78 633 7750

F +49 (0) 20 662 097255

rvc-algemeen@rws.nl

RVZ.WSA-Duisburg-Rhein@wsv.bund.de

VHF 71

VHF 18, 21, 22 en 23

Verkeerspost Nijmegen

CARING Gambsheim

Winselingseweg 100

2 Route de l’Ill,

6541 AH Nijmegen

67761, Gambsheim

www.bics.nl
• Ik meld me elektronisch en wil me vervolgens ook bij de verkeerspost melStuwagepakketten-ondersteuning

den. Hoe lang kan het duren voor de gegevens in de verkeerspost zijn?

Containerplanner, Autena Marine support: +31 (0) 24 355 6310

De tijd tussen verzenden en ontvangen kan afhankelijk van uw positie oplo-

Stuwplan 2000, Lyrae support: +31 (0) 62 604 8809

pen tot 15 minuten.
• Ik ben met een containerschip onderweg van Rotterdam naar Basel en laad in

BTB-gegevens

Duisburg containers bij. Wat zijn mijn beginhaven en bestemming?

T +31 (0) 24 343 5610

T +33 (0) 38 859 7659

Vasteland 12e,

De beginhaven is Rotterdam en de bestemming is Duisburg. Vervolgens

F +31 (0) 24 373 2712

F +33 (0) 38 859 7639

3011 BL Rotterdam

stuurt u een nieuwe melding met als beginhaven Duisburg en als bestem-

don-vpnijmegen@rws.nl

caring@equipement.gouv.fr

+31 (0) 10 206 0606

ming Basel.

VHF 64

VHF 19

Revierzentrale Oberwesel

Revierzentrale Basel

Duitsland kom, waar ik de diepgang al elektronisch heb gemeld?

Auf Wiesborn 9

Hiltalingerstrasse 79, 4019 Basel

Ja, in Duitsland hoeft u diepgang alleen in bijzondere gevallen aan te

55439 Oberwesel

Ma-vrij: 5-21 uur, za: 5-13 uur

geven. Daarom wordt een elektronische diepgangsmelding niet verwerkt

T +49 (0) 67 449 3010

T +41 (0) 61 639 9530

en aan verkeersposten doorgegeven. In BICS en Erinet is het echter niet

F +49 (0) 67 449 30119

F +41 (0) 61 631 4522

mogelijk om elektronisch een melding te versturen zonder opgave van de

E rvz-oberwesel@wsv.bund.de

revierzentrale@portof.ch

diepgang.

VHF 18 en 22

VHF18

www.binnenvaart.org
• Moet ik in Nederland de diepgang over de marifoon melden, als ik uit

• Waar kan ik meer informatie vinden over elektronisch melden?

Elektronisch: volgens ERINOT 1.2 standaard

Informatie is beschikbaar op www.elwis.de of www.bics.nl (bijvoorbeeld
over diverse wetsteksten en de Regeling Communicatie Rijksbinnenwateren).
Elektronisch melden - natuurlijk beter

• Waar kan ik het BICS-programma krijgen?
Op de website www.bics.nl.

We g w i j z e r b i j e l e k t r o n i s c h m e l d e n i n d e b i n n e n v a a r t

Achtergrond elektronische meldplicht

Wat moet en wat kan elektronisch
worden gemeld?

Voor u ligt een overzicht van de elektronische meldplicht zoals die

Wanneer moet de schipper zich aanvullend
per marifoon melden?
Zoals altijd al het geval was (positie, vaarrichting en op verzoek de
diepgang) namelijk:

op 1 januari 2010 zal worden ingevoerd. De exacte tekst kunt u

Scheepstype

terugvinden in het RPR artikel 12.01, in het Nederlandse BPR artikel

Scheepsnaam

Als het schip het meldgebied binnenvaart

9.07, in de regeling Communicatie Binnenwateren en in de Zwitserse

Positie en vaarrichting

Voor men een nieuwe reis in een meldgebied begint.

Lobith (km 866) grensstatistiek
Krimpen aan de Lek
(km 989)

Uniek Europees scheepsidentificatienummer en bij zeeschepen het IMO-

Als het schip een meldpunt passeert met het bord B11:

Verantwoordelijkheid

nummer

Als het schip de vaart langer dan 2 uur onderbreekt (begin en einde van de

Laadvermogen

onderbreking).

Op de vaarwegen waar de reglementen van toepassing zijn kan

Lengte en breedte vaartuig

Als de gemelde gegevens wijzigen tijdens de reis (vaarrichting, positie,

de elektronische melding door de schipper plaatsvinden. Anderen

Soort, lengte en breedte van koppelverband

aantal personen, in Nederland ook de diepgang)

(verladers, tussenpersonen of terminals) kunnen wel voor hem

Diepgang , op verzoek van de bevoegde autoriteit

Als het schip het meldgebied verlaat, op het moment hij niet meer meld-

melden, maar niet de positie, de diepgang en de vaarrichting. In alle

Vaarroute

plichtig is.

gevallen blijft de schipper eindverantwoordelijke voor de inhoud van

Laadhaven

de elektronische melding.

Loshaven

Wie moet en wie kan zich		
elektronisch melden op de Rijn?
Alle schepen of Samenstellen die één of meer containers met
gevaarlijke stoffen (conform ADNR) vervoeren

• UN-nummer of stofnummer
• De officiële naamgeving voor transport, waar nodig aangevuld
		 met de technische beschrijving
• Klasse, classificatiecode en indien
			 beschikbaar verpakkingsgroep

Schepen of koppelverbanden die meer dan twintig containers

• De totaalhoeveelheid gevaarlijke stoffen, waarop de voorgaande

vervoeren

		 informatie van toepassing is. Bij andere goederen: soort lading

Schepen die onder ADNR varen.

		 (naam en hoeveelheid)

Tankschepen.

Aantal blauwe lichten/kegels

Schepen langer dan 110 meter.

Aantal personen aan boord

Koppelverbanden groter dan 140 meter lang en 15 meter breed,

Aantal containers aan boord

die niet ADNR-plichtig zijn (niet tussen Basel en Lauterburg)

UKW

18

tot Km

989

Krimpen aan
de Lek

876

Pannerden

1) IVS90

953

Gorinchem

866

Lobith

2) Verkeerspost Nijmegen /
IVS90

866

Lobith

639

Rolandseck

3) Revierzentrale Duisburg

639

Rolandseck

352

Lauterbourg

4) Revierzentrale Oberwesel

352

Lauterbourg

174

Stauwehr Märkt

5) Revierzentrale
Gambsheim (CARING)

174

Stauwehr
Märkt

149

Straßenbrücke
Rheinfelden

6) Revierzentrale Basel

3

DUISBURG
Duisburg (km 780)

KEULEN
Afvaart (km 639)
Opvaart (km 639)

Revierzentrale Oberwesel

FRANKFURT

4

tot Km

Wisselverkeer
Rhein/Main
Wisselverkeer
Rhein/Neckar

MANNHEIM
Lauterbourg
(km 352)

Afvaart (km 352)
Opvaart (km 352)

STRAATSBURG

5
Op- en afvaart
(Stauwehr Märkt km 174)

Stauwehr
Märkt

BASEL

Meldpunten elektronisch melden Rijn afvaart
van Km

Wesel (km 813)

Monding SRK

6

Bij begin en eind van de reis
(km 174 - 149)

Straßenbrücke Rheinfelden
(km 149)

Meldpost
6) Revierzentrale Basel

174

Stauwehr
Märkt

352

Lauterbourg

5) Revierzentrale
Gambsheim (CARING)

Op z’n laatst voordat het schip een meldgebied binnenvaart.

352

Lauterbourg

639

Rolandseck

4) Revierzentrale Oberwesel

Zeeschepen.

Voor men een nieuwe reis in een meldgebied begint.

639

Rolandseck

858

3) Revierzentrale Duisburg

Bijzondere transporten, conform artikel 1.21 (BPR en RPR).

Als zich in de verplicht elektronisch te melden gegevens tijdens de reis

Emmerich
(Spijk)

In Nederland kunnen alle andere schepen zich elektronisch melden

veranderingen voordoen.

858

Emmerich
(Spijk)

953

Gorinchem

2) Verkeerspost Nijmegen
/ IVS90

876

Pannerden

989

Krimpen aan
de Lek

1) Verkeerspost Nijmegen
/ IVS90

Passagiersschepen.

2

Meldpost

Stauwehr
Märkt

aan de Lek)

ANTWERPEN

KOBLENZ

174

die niet ADNR-plichtig zijn (alleen tussen Pannerden en Krimpen

Emmerich voor afvaart
(km 858)
Lobith voor opvaart
(km 866)

DORDRECHT

Wisselverkeer Rhein/Mosel

Straßenbrücke
Rheinfelden

Wanneer moet er elektronisch worden
gemeld?

Pannerden

Rolandseck

149

Koppelverbanden groter dan 110 meter lang en 12 meter breed,

Gorinchem
(km 953)

Meldpunten elektronisch melden Rijn opvaart
van Km

Spijk (km 858) afvaart

ROTTERDAM

Hochrheinschifffahrtspolizeiverordnung, artikel 12.01.

Gegevens gevaarlijke stoffen

Lobith (km 866) opvaart

1

AMSTERDAM

Legenda meldplichtig traject
Pannerden tot Krimpen aan de Lek

Meldbereik voor het elektronisch
melden op de Rijn

Gorinchem tot Lauterbourg

Meldplaats

Lauterbourg tot Rheinfelden

Meldpunt

