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Achtergrondinformatie
Elektronisch melden van reis en lading.

[1]
In binnen- en buitenland melden schippers reis- en ladinginformatie aan de vaarwegbeheerders.
Vaak gaat dit per marifoon. Het Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem -BICS [2]- maakt
elektronisch melden mogelijk. Langs strikt beveiligde elektronische verbindingen wisselen schepen
en vaarwegbeheerders informatie uit. Schepen die moeten voldoen aan de elektronische meldplicht
[3] kunnen BICS hiervoor gebruiken. Anderen kunnen vrijwillig elektronisch melden.
Schippers kennen BICS als de software op hun pc waarmee ze “BICS-berichten” versturen. Ze doen
dit omdat elektronisch melden het verstrekken van gegevens sneller en betrouwbaarder maakt.
Bovendien verloopt dit strikt vertrouwelijk. Zakelijke en privacygevoelige informatie is volledig
afgeschermd. De marifoonkanalen zijn daardoor weer beschikbaar voor louter nautisch- en
veiligheidsverkeer. BICS bestaat sinds 1996 en is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte om snel,
eenvoudig en veilig gegevens uit te wisselen tussen schepen en vaarwegbeheerders.
BICS staat ook voor dé Europese standaard [4] in elektronisch melden. Van Rotterdam tot aan de
Zwarte Zee is BICS bruikbaar voor het aanmelden van reis-, lading- en andere gegevens, afhankelijk
van wat een vaarwegbeheerder verlangt. BICS is daarom dus ook meertalig!
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[5]
In 2014 is BICS-versie 5 uitgekomen. Volledig opnieuw ontworpen en gebouwd. Het is
toekomstbestendig en geoptimaliseerd voor gebruik via internet. BICS-versie 5 vervangt alle
voorgaande versies van BICS en ERI-Net.
BICS-versie 5 is beschikbaar voor schippers, rederijen en walorganisaties. Het nieuwe BICS kunt u
eenvoudig via deze website aanvragen [6] en downloaden [7].
De werking van BICS is gebaseerd op moderne internettechnieken, waarbij BICS wordt bediend via
een internetbrowser. BICS is ook te gebruiken als er geen internetverbinding is. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de BICS-software op de eigen computer. Voor het versturen van de elektronische
melding moet de schipper uiteraard wél een internetverbinding hebben.
Mocht u meer informatie willen hebben over BICS klik dan in het menu op "Documentatie [8]" of
neem contact op met de BICS helpdesk [9].
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