WiFi4EU: Wiﬁ-installateurs
WiFi4EU is een initiatief om op duizenden openbare plaatsen overal in Europa apparatuur voor gratis
wiﬁ te installeren. Bent u een installateur en wilt u meer weten over het WiFi4EU-initiatief, de
technische speciﬁcaties en wat er voor u in zit? Lees dan verder.

Wat is WiFi4EU, en hoe werkt het?
WiFi4EU is een initiatief van de Europese Unie. De EU deelt vouchers met een waarde van 15 000
euro uit aan duizenden gemeenten overal in Europa. Met die vouchers mogen gemeenten de
apparatuur en installatiekosten voor gratis wiﬁ betalen. Gemeenten die een voucher ontvangen,
kiezen zelf in welke “centra van het openbare leven” de WiFi4EU-hotspots worden geplaatst. Zij
mogen WiFi4EU-hotspots zowel binnen als buiten laten installeren, als het maar een openbare plaats
is (gemeentehuis, ziekenhuis, plein, voetgangersgebied enz.) waar nog geen gratis wiﬁ beschikbaar
is.
Het is een nieuwe vorm van subsidies: gemeenten krijgen een voucher die zij doorgeven aan de wiﬁinstallateur die de apparatuur komt plaatsen.
Gemeenten die een voucher hebben gekregen, moeten de aanschaf en installatie van wiﬁtoegangspunten aanbesteden volgens de wettelijke aanbestedingsregels. Ze kunnen daarvoor
eventueel de lijst raadplegen van ingeschreven wiﬁ-installateurs in hun regio.

Inschrijven op de WiFi4EU-website
Krijgt een gemeente een voucher, dan heeft ze 18 maanden de tijd om de WiFi4EU-hotspot te laten
installeren. De gemeente moet daarvoor een aanbesteding uitschrijven om een installateur te kiezen.

Bent u installateur en wilt u zo'n opdracht krijgen, dan moet u zich registreren op de WiFi4EU-website.
Alleen op die manier kan de Europese Commissie u na de installatie de voucher uitbetalen.

Hoe kan ik mij als installateur inschrijven?
Elk installatiebedrijf kan zich registreren op de WiFi4EU-website, in de speciale rubriek voor
installateurs. U moet de volgende gegevens invullen:
Gegevens van het bedrijf
Informatie over het geograﬁsche gebied (de landen of gebieden binnen het land) waarin het
bedrijf actief is
Gegevens van een contactpersoon
Naar de WiFi4EU-website

Als u niet geregistreerd bent op de WiFi4EU-website, kunt u de voucher niet laten uitbetalen.

Technische speciﬁcaties
De technische speciﬁcatie voor de WiFi4EU-netwerken staan in vraag 27 van de veelgestelde vragen,
en meer in detail in de oproep tot het indienen van aanvragen en het model van
subsidieovereenkomst. In deze speciﬁcaties staat onder meer het vereiste minimumaantal
toegangspunten binnen en buiten, naast de technische voorschriften voor elk toegangspunt. De
volledige technische speciﬁcaties vindt u in punt 6.2.2 van de oproep tot het indienen van aanvragen.

Betalingsprocedure
De Europese Commissie betaalt de waarde van de voucher, een bedrag van 15 000 euro, binnen 60
dagen rechtstreeks aan de installateur. Eerst controleert zij of gebruikers via de betrokken WiFi4EUhotspot online kunnen. Daarna betaalt zij het bedrag per overschrijving. De installateur en de
gemeente moeten de Europese Commissie via de WiFi4EU-website laten weten wanneer de hotspot
geïnstalleerd en operationeel is. Zodra de Commissie dit heeft gecontroleerd, betaalt zij het bedrag
van de voucher rechtstreeks aan de installateur. Heeft de installatie meer gekost dan de waarde van
de voucher, dan betaalt de gemeente het saldo.
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WiFi4EU: Commission unveils ﬁnal results of the
second call for applications

The European Commission announced the results
of the second WiFi4EU call for proposals, which ran
from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive
vouchers each worth €15,000 to cover the cost of

installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including
town halls, public libraries, museums, public parks
or squares. The total budget for this call was €51
million and applications came from all the
countries taking part in the programme, namely
EU Member States, Iceland and Norway.
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will beneﬁt from the WiFi4EU programme?
How to apply for WiFi4EU? Are there any speciﬁc
conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?
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WiFi4EU: registration opens for EU ﬁnancing of
free wireless internet hotspots in public spaces

The European Commission has launched the
WiFi4EU web portal. As of now, municipalities all
over Europe are invited to register their details
ahead of the ﬁrst call for projects in mid-May, for
the chance to beneﬁt from EU ﬁnancing to build
free public wireless internet hotspots.
PRESS RELEASE | 02 June 2017
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the
Commission reached a political agreement on the
WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.
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WiFi4EU | Gratis wiﬁ voor iedereen in Europa

WiFi4EU is een initiatief om in zoveel mogelijk gemeenten overal in Europa te zorgen voor gratis wiﬁ
op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea
enz.
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WiFi4EU: Citizens

Citizens and guests of local municipalities within the European Union will soon be able to beneﬁt from
a free Wi-Fi connection in public places thanks to WiFi4EU.
Wiﬁ4EU: Municipalities

Municipalities within the European Union are eligible to apply for a voucher as part of the WiFi4EU
initiative. The vouchers, worth €15,000 each, will help provide your community with a free public
connection.
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