
Links en handleidingen

Uw situatie Moet u iets doen?

Bent u verplicht uw reis te melden?

Waarom moet u actie ondernemen?

1 februari 2021

Ik meld met BICS, maar ik heb nog géén 
RWS-account*

Bent u klaar voor de verandering in BICS?

U ontvangt zonder het zelf aan te hoeven vragen een email van Rijkswaterstaat met
daarin uw BICS-identiteit en instructies**. Deze instructies dient u op te volgen.

Maak een RWS-account aan via deze link. Vul daarna het BICS-registratieformulier in op
de BICS-website. U ontvangt binnen enkele werkdagen een email van Rijkswaterstaat

met daarin uw BICS-identiteit en instructies. Deze instructies dient u op te volgen.

Onderneem wanneer nodig actie vóór 22 februari 2021. Na deze datum is
reismelden met oude instellingen niet meer mogelijk.

Heeft u nog vragen?
De BICS-Helpdesk is bereikbaar via:

+31 (0) 88 – 20 22 600
helpdesk@bics.nl

RWS-account wachtwoord vergeten

Download nieuwste versie BICS

BICS gebruikersinformatie

BICS FAQ

* Het RWS-account is ook bekend als het account voor Sluisplanning en/of Vaarweginformatie

Ik meld met BICS én ik heb een RWS-account*

Ik wil mij aanmelden als nieuwe BICS-gebruiker
Maak een RWS-account aan via deze link. Vul daarna het BICS-registratieformulier in op

de BICS-website. U ontvangt binnen enkele werkdagen een email van Rijkswaterstaat
met daarin uw BICS-identiteit en instructies. Deze instructies dient u op te volgen.

Ik maak gebruik van ContainerPlanner in plaats
van BICS

U hoeft niets te doen. Uw account wordt door Autena Marine gereed gemaakt. 
Meer informatie kunt u vinden via deze link.

Ik weet niet zeker in welke categorie ik
val

Vul het BICS-registratieformulier zo volledig mogelijk in op de BICS-website. U ontvangt
binnen enkele werkdagen een email van Rijkswaterstaat met daarin uw BICS-identiteit en

instructies. Deze instructies dient u op te volgen.

Ik wil melden met de Tresco Inland-Ecdis kaart
met BICS geïntegreerd

Ik wil melden met Stuwplan 2000, Stuwplan
5000, of Periskal Inland-Ecdis kaart met BICS

geïntegreerd

Installeer de nieuwste versie van BICS op dezelfde computer als waar u Tresco Navigis
op geïnstalleerd heeft. Klik op "Reisplan/Elektronisch melden(BICS)". Volg daar de wizard

en vul de nog benodigde gegevens in.

Installeer de nieuwste versie van BICS en zorg dat uw gegevens 
(RWS-account en Meld-ID) op orde zijn. 

Containerschepen en tankschepen zijn verplicht te melden, óók bij lege reizen. 
Met ingang van 1 december 2021 geldt dit ook voor riviercruiseschepen, vaartuigen en duwstellen langer
dan 110 meter, zeeschepen, schepen met LNG-aandrijving en bijzondere transporten.

** Heeft u voor 1 februari nog geen email ontvangen? Vul dan het BICS-registratieformulier in

Rijkswaterstaat stapt op 22 februari 2021 over naar een nieuwe berichtendienst genaamd HERMES: het
Nederlandse Single Window voor de Binnenvaart. HERMES zorgt ervoor dat uw data op een veiligere en
snellere manier met de juiste ontvangers gecommuniceerd wordt. U dient de instructies die voor uw
situatie gelden uit te voeren zodat Rijkswaterstaat ook na 22 februari 2021 uw meldingen kan verwerken.

www.bics.nl

Ik meld soms met BICS en soms met
ContainerPlanner, afhankelijk van wat ik vervoer 

Uw ContainerPlanner-account wordt door Autena gereed gemaakt, daarvoor hoeft u
niets te doen. Voor uw BICS-account kiest u de situatie die voor u van toepassing is en

volgt u die instructies.
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