
 
 
 
 
 
 

Rijkswaterstaat Berichtendienst - Welkomstbrief 
(Registratiebrief met de Berichtendienst account gegevens, uw Berichtendienst-identiteit) 

 

Contactgegevens berichtendienst Helpdesk : 
(alleen voor vragen m.b.t. het berichtendienst account, niet voor vragen over de Meldapplicatie) 
Telefoon :  +31 (0)10-288 63 90 
Fax :  +31 (0)10-288 63 91  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 23.00 uur 1 

 

  Berichtendienst-identiteit van:  
 

EMELDENTEST (71000099)  
 

 

Hierbij ontvangt u de gegevens van uw Rijkswaterstaat Berichtendienst account (uw Berichtendienst-identiteit). 
Het account geeft u toegang tot de Rijkswaterstaat Berichtendienst en is nodig om reis- en ladinggegevens 
elektronisch te kunnen melden aan o.a. Rijkswaterstaat (IVS90) met een daarvoor geschikte meldapplicatie.  

Het bij het account behorende wachtwoord dient u vanwege security redenen zelf aan te maken en verkrijgt u 
na het online activeren van uw account, via deze activatiepagina: https://activation.bics.nl/  

Om op de activatiepagina te kunnen inloggen en uw account te kunnen activeren heeft u een aparte (inlog) 
activatiecode nodig. Deze activatiecode wordt u toegezonden via een SMS op het opgegeven mobiele 
telefoonnummer of via de e-mail (indien geen telefoonnummer is opgegeven). 

Belangrijk: Controleer de onderstaande geregistreerde scheeps- en adresgegevens, als u een fout in de 
geregistreerde gegevens constateert, meldt u dit dan a.u.b. aan de Helpdesk (helpdesk@bics.nl). 

Adresgegevens die geregistreerd zijn Scheepsgegevens die geregistreerd zijn: 

Bedrijf: Rijkswaterstaat  (Scheeps-)naam :  EMELDENTEST  
Adres: Laan der Verenigde Naties 1, 3316 AK, Dordrecht  

Europanummer:  
 0399999  

Contact: contactpersooon    

E-Mail Contact@rijkswaterstaat.nl    

 
Installatie gegevens:  

U heeft de onderstaande gegevens eenmalig nodig bij de installatie van de Meldapplicatie op uw PC. Om de 
Meldapplicatie te installeren volgt u de installatie instructies van uw leverancier.  
 
Voor eventuele vragen en of ondersteuning tijdens de installatie en het gebruik van de Meldapplicatie raadpleegt 
u de Helpdesk van uw leverancier (niet de BICS helpdesk). 

Uw Berichtendienst-identiteit: 

Gebruikersnaam: 710000099  

Wachtwoord:  Zelf aanmaken via https://activation.bics.nl met behulp van 
toegestuurde activatiecode (zie beschrijving op de volgende pagina). 
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Rijkswaterstaat Berichtendienst - Welkomstbrief 
(Registratiebrief met de Berichtendienst account gegevens, uw Berichtendienst-identiteit) 

 

Contactgegevens berichtendienst Helpdesk : 
(alleen voor vragen m.b.t. het berichtendienst account, niet voor vragen over de Meldapplicatie) 
Telefoon :  +31 (0)10-288 63 90 
Fax :  +31 (0)10-288 63 91  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 23.00 uur 2 

Activeren Berichtendienst account (aanmaken wachtwoord) 

Het wachtwoord voor de berichtendienst, dient u vanwege security redenen zelf aan te maken en op te halen, via 
de onderstaande stappen:  

 Ga naar de activatiepagina: https://activation.bics.nl/ 

 Vul uw Identiteit (gebruikersnaam) in op de pagina (9 cijfers aangevuld met “@edi.bics.nl”). 

 Log in met uw activatiecode, die u via SMS op uw mobiel hebt ontvangen. De activatiecode is 
hoofdletter gevoelig. 

 Genereer het wachtwoord behorend bij uw Identiteit (via de “Generate” knop). 

 Kopieer en bewaar het gegenereerde wachtwoord (druk eventueel de pagina af). 
Let op: de activatiecode is slechts 1x te gebruiken om een wachtwoord te genereren, dus zorgt u er 
voor dat u het wachtwoord goed overneemt en bewaart! 

 Na het succesvol genereren van het wachtwoord is ook uw account voor gebruik geactiveerd. 

 Sluit de pagina af of sluit de sessie af via de “Done” knop (u komt weer op de BICS website). 

 Vul het wachtwoord samen met uw identiteit in, tijdens de installatie van uw Meldapplicatie. 

1) Inloggen op de Activatie website: https://activation.bics.nl/ 

   

2) Genereer het wachtwoord via “Generate” knop en kopieer en bewaar het wachtwoord uit het scherm: 

 

3) Gebruik bovenstaande “Identiteit” (naam en wachtwoord) tijdens de installatie van uw Meldapplicatie. 
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