
 
Datum: 5 januari 2021 
Onderwerp: Welkomstbrief met uw BICS-identiteit 
 
 
 
Geachte BICS-gebruiker, 

 
Hierbij ontvangt u de gegevens van uw BICS-identiteit die u nodig heeft tijdens de installatie van 
de nieuwe BICS-software. Het account geeft u toegang tot de Rijkswaterstaat Berichtendienst en 

daarmee tot de mogelijkheid om berichten met BICS te kunnen versturen en te ontvangen. 

Uw BICS-identiteit 
RWS-account (Gebruikersnaam): «SIAM_Gebruikersnaam» 

Meld-ID (“7000-nummer”): «MeldID» 
 

 
De BICS-software gaat vanaf versie 5.5 op een andere manier communiceren met de vernieuwde 

Berichtendienst, namelijk via een zogenaamde Webservice. De genoemde BICS-identiteit geldt 
voor de configuratie van deze nieuwe manier van communiceren. In deze brief leggen wij u uit 
wat u hiervoor moet doen. 
Let op: Doe dit vóór 22 februari 2021. Na deze datum kunt u uw reis niet meer op de huidige 
wijze melden! 
 
Belangrijk: Controleer de onderstaande geregistreerde gegevens voordat u met de installatie van 

de BICS-software begint. Als u een fout constateert, meld dit dan a.u.b. aan de BICS-helpdesk 
(helpdesk@bics.nl). 

Contactgegevens: Scheepsgegevens: 

Email: «Email» Scheepsnaam: «Scheepsnaam» 

  Scheepsnummer: «Scheepsnummer» 

  Scheepstype: «Scheepstype» 
 

 

BICS-softwareversie 5.5 installeren 
De onderstaande stappen geven aan hoe u de 5.5 versie van BICS moet installeren en 
configureren (als u versie 5.5 van BICS al heeft geïnstalleerd, volg dan de stappen in de volgende 
paragraaf): 
1. Download de BICS-software via: https://www.bics.nl/?q=nl/node/100000019 

o In het menu “Gebruik van BICS” op 

de BICS-website vindt u uitgebreide 
installatie- en gebruiksinstructies 
van de BICS-software; 

2. Open het gedownloade bestand om de 
installatie te starten en klik door totdat u 

om accountgegevens wordt gevraagd, zoals 
te zien is op de afbeelding; 

3. Vink Webservice aan in het scherm als deze 
niet al aangevinkt staat en voer uw 
accountgegevens in zoals die zijn vermeld 
bovenaan deze brief: 

o Gebruikersnaam: Uw RWS-account 
o Wachtwoord: Het wachtwoord van 

uw RWS-account. Bij een vergeten 

wachtwoord kunt u deze resetten 
via deze link 

o Meld ID: Uw Meld-ID 

mailto:helpdesk@bics.nl
https://www.bics.nl/?q=nl/node/100000019
https://iam.rijkswaterstaat.nl/iam/authentication/passwordReset


4. Vul in het volgende scherm uw 

contactgegevens in (het 

Identificatienummer is het ENI-nummer); 

 

5. Klik door totdat de BICS-software begint te 
installeren en wacht tot de installatie 
voltooid is. 

 
 

Wat als u de 5.5 versie van de BICS-software al geïnstalleerd heeft? 
Deze paragraaf is alleen van toepassing als u versie 5.5 van de BICS-software al in gebruik heeft 
genomen (u kunt onder het kopje Updates op de hoofdpagina van BICS zien welke softwareversie 
u in gebruik heeft). Wat u in dit geval moet doen, is de software configureren waardoor u ook op 
de nieuwe manier elektronisch kunt melden. Dit doet u als volgt: 
1. Log in op BICS. In het hoofdscherm klikt u 

rechts bovenin op Instellingen; 

 

2. Klik vervolgens links bovenin op 

Systeeminstellingen in het zojuist geopende 
menu; 

3. In het vakje ‘Berichtendienstaccount’ klikt u 

op Wijzigen. Dit opent het scherm, zoals te 
zien is op de afbeelding; 

4. In dit scherm vinkt u Webservice aan. Zodra 
u dit doet krijgt u een aantal lege vakken te 

zien: 
o Bij Gebruikersnaam vult u uw RWS-

account in, zoals vermeld bovenaan 
deze brief 

o Bij Wachtwoord vult u het 
wachtwoord van uw RWS-account. 

Bij een vergeten wachtwoord kunt u 
deze resetten via deze link 

o Bij Afzender-identificatie en EDI-
mailboxnummer vult u uw Meld-ID 
in, zoals vermeld bovenaan deze 
brief 

5. Na het invullen van de bovenstaande 

informatie klikt u onderaan dit scherm op 

Opslaan. 
 
U bent nu gereed voor het nieuwe elektronisch 
melden! 
 
 

Opstarten en inloggen in de BICS-software 
1. Na de installatie kunt u BICS opstarten via de snelkoppeling op uw bureaublad. Als deze 

snelkoppeling ontbreekt gebruikt u het adres http://localhost:80 of http://localhost in uw 
browser; 

2. Zodra BICS opgestart is kunt u inloggen met de Gebruikersnaam: bics2, en het Wachtwoord: 

bics2. 

https://iam.rijkswaterstaat.nl/iam/authentication/passwordReset
http://localhost/
http://localhost/


 

Voor aanvullende BICS-gebruiksinformatie kunt u terecht op: 

https://www.bics.nl/?q=nl/node/100000079. 
 
Mocht u tijdens, of na de installatie van de BICS-software nog vragen hebben, neem dan contact 
op met de BICS-helpdesk, of kijk op https://www.bics.nl. De contactgegevens van de helpdesk 
zijn onderaan deze brief te vinden. 
 

Contactgegevens BICS-helpdesk 
Website:
  

www.bics.nl  

Telefoon: +31 (0) 88 – 20 22 600 
E-mail: helpdesk@bics.nl  
Openingstijd

en: 

maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur 

 
Succes met het gebruik van BICS en het nieuwe elektronisch melden! 
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