WiFi4EU
Bringing connectivity to public spaces

#WIFI4EU @connectivityEU

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Wat is WiFi4EU?
De Europese Unie brengt gratis wifi naar openbare parken, pleinen, bibliotheken
enzovoorts…
• 150 miljoen EUR aan EU-investeringen
• Bijna 9 000 gemeenten

Iedereen profiteert ervan!
WiFi4EU geeft gemeenten in de hele EU de financiële
middelen om de plaatselijke bevolking, toeristen en
bezoekers gratis internettoegang te bieden.
Hoe werkt het?
• Gemeenten worden geselecteerd op basis van het
beginsel wie het eerst komt, wie het eerst maalt,
waarbij voor geografische ligging wordt gecorrigeerd.
• De Commissie betaalt de installatie, terwijl de
gemeente de operationele kosten draagt (de
internettoegang moet ten minste 3 jaar blijven
functioneren).
• De plaatselijke bevolking en de bezoekers kunnen
gratis gebruikmaken van WiFi4EU, zonder reclame en
zonder commercieel hergebruik van hun gegevens.

WiFi4EU

Oproep 1
•
•
•
•
•
•
•
•

42 miljoen EUR
2 800 vouchers toegekend
Oproep gelanceerd op 7 november 2018
Maximaal 224 vouchers per land
Minimaal 15 vouchers per land
13 200 aanvragen
3 500 aanvragen in de eerste 5 seconden
Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk zaten
binnen een paar seconden op hun
maximumaantal vouchers

Oproep 2
•
•
•
•
•
•
•
•

51 miljoen EUR
3 400 vouchers toegekend
Oproep gelanceerd op 4 april 2019
Maximaal 510 vouchers per land
Minimaal 15 vouchers per land
Bijna 10 000 aanvragen
97,5 % van de beschikbare vouchers werd
in de eerste 60 seconden aangevraagd
Italië, Duitsland en Spanje zaten binnen
een paar seconden op hun maximumaantal
vouchers

Kaart van de gemeenten die een voucher hebben
gekregen (oproep 1 en oproep 2)
Meer dan 50 % van de gemeenten in landen als Bulgarije,
Kroatië, Ierland, Litouwen, Portugal en Slovenië heeft in
het kader van oproep 1 of oproep 2 een voucher
bemachtigd.

WiFi4EU stap voor stap

1- Registratie

ondersteunende documenten uploaden/actualiseren

2- Aanvraag

wordt behandeld volgens het beginsel “wie het eerst
komt, wie het eerst maalt”, met correctie voor
geografische ligging

3- Selectie

aankondiging winnaars

4- Ondertekening

van de overeenkomsten met de gemeenten

5- Installatie

van de wifi-apparatuur

1- Registratie
4-stapsregistratieproces op de portaalsite

1- Registratie
Gemeenten kunnen hun gegevens redigeren ter voorbereiding op de
nieuwe oproep
(bv. verandering van burgemeester, verandering contactgegevens)

1- Registratie
Twee e-mails ter kennisgeving leiden de gemeenten
door de volgende stappen

2- Aanvraag
Op de portaalsite wordt aangegeven wanneer de oproep open is voor
aanvragen.
Geregistreerde gemeenten ontvangen een individuele kennisgeving.

FAQ: 3.1 – 3.2

2- Aanvraag
Na de aanvraag
•

•
•

Wanneer de aanvraag is ingediend, krijgen de gemeenten eerst een groen popupvenster te zien ter bevestiging dat hun aanvraag is ontvangen en wordt
behandeld
Gemeenten ontvangen later per e-mail een individuele kennisgeving ter
bevestiging van de registratie van hun aanvraag
Voor oproep 3 zal de e-mail ter kennisgeving ook het tijdstip van de aanvraag
bevatten

FAQ: 4.1

3- Selectie
De geselecteerde gemeenten ontvangen een e-mail ter kennisgeving waarin hun wordt
gevraagd de subsidieovereenkomst op de portaalsite te lezen en elektronisch te
ondertekenen wanneer geen sprake is van speciale eisen of wanneer geen speciale
apparatuur nodig is

3- Selectie: Reservelijst
Gemeenten op de reservelijst worden geïnformeerd over hun status en over
wanneer de middelen beschikbaar komen

4- Ondertekening

•
•

Ondertekening en medeondertekening door INEA vereist
De gemeente moet ervoor zorgen dat binnen 18 maanden na ondertekening van
de subsidieovereenkomst de installatie voltooid is en het netwerk operationeel
is.

FAQ: 5.1

4- Ondertekening
Toepassingsgebied van de financiering
Europese Commissie
• Kosten van de apparatuur en de installatie (CAPEX)
• Tot 100 % van de totale kosten van het project
• Waarde van de voucher: 15 000 EUR per gemeente
Gemeenten
• Abonnementen op de internetdienstverlener (OPEX)
• Ten minste 3 jaar in bedrijf
• Geen commercieel gebruik van persoonsgegevens/Geen reclame
• Hoogste snelheid/Minimumdownloadsnelheid 30Mpbs
• Gratis en zonder discriminatie van gebruikers van het netwerk

FAQ: 5.2 – 5.3

5- Installatie
Tijdschema voor installatie
De begunstigden krijgen 18 maanden vanaf de datum van ondertekening door de
Commissie totdat INEA op afstand bevestigt dat het WiFi4EU-netwerk operationeel
is, waardoor het geld voor betaling wordt vrijgegeven
• Zes maanden vóór de deadline wordt een herinnering verstuurd, en drie maanden later
nog eens

Om het wifi-netwerk uit te rollen, moeten de gemeenten:
•
•
•
•

Een wifi-installateur vinden en een contract sluiten over de installatie met
inachtneming van de nationale aanbestedingsregels
Kiezen in welke "centra van het openbare leven" de hotspots worden geplaatst
Op openbare plaatsen de visuele identiteit van WiFi4EU laten zien
De workflow voor validering op de portaalsite voltooien (samen met de
installatiebedrijven)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installatie
Installatie en betaling — Stappen op de portaalsite
1. De wifi-installateur registreert zich op de portaalsite
• Hij voert zijn IBAN-rekeningnummers en zijn dienstverleningsgebied in
2. De begunstigde selecteert een wifi-installateur om de installatie uit te voeren
3. De wifi-installateur
a) voert zijn IBAN-rekeningnummers in (indien dat nog niet is gedaan)
b) wijst aan welk IBAN-rekeningnummer hij voor betaling voor de begunstigde heeft
bestemd
c) mag beginnen het installatieverslag voor die begunstigde in te vullen
d) dient het installatieverslag in (het geselecteerde formulier “financiële
identificatiegegevens” – bank account file, BAF – moet reeds gevalideerd zijn)

4. de begunstigde bevestigt dat het installatieverslag correct is (of verwerpt het)
5. INEA controleert op afstand of het WiFi4EU-netwerk operationeel is
• Opdracht tot betaling De betalingsprocedure kan maximaal 60 dagen duren
• Start van de monitoring van het WiFi4EU-netwerk gedurende drie jaar

5- Installatie
2. De begunstigde selecteert een wifi-installateur om de installatie uit te voeren

5- Installatie
3a. De wifi-installateur voert zijn IBAN-rekeningnummers in
(indien dat nog niet is gedaan)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installatie
3b. De wifi-installateur wijst aan welk IBAN-rekeningnummer hij voor
betaling voor een begunstigde heeft bestemd (BAF ter validering
verstuurd)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installatie
De wifi-installateur registreert zijn bankrekeningnummer op de portaalsite en
bestemt dat nummer voor de betaling van een installatie voor een gemeente
Het agentschap INEA controleert op basis van het IBAN-rekeningnummer en een recent
bankafschrift of een gelijkwaardig document of de bankrekening die van de installateur is.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/informationcontractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en
Zodra de bankrekening is gecontroleerd, ontvangt de wifi-installateur een e-mail. De
status wordt ook weergegeven onder de rubriek "Bankrekening" op de pagina "Mijn
inschrijving".
Installateurs mogen meerdere bankrekeningnummers invoeren
Een installateur kan niet worden betaald als hij niet door een gemeente is geselecteerd of
als de bankrekening niet is gevalideerd!
Waar?
Mijn inschrijving -> Naar de bankrekening

5- Installatie
3c. De wifi-installateur mag beginnen het installatieverslag voor die
begunstigde in te vullen

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installatie
3d. De wifi-installateur dient het installatieverslag in (het geselecteerde
BAF moet reeds gevalideerd zijn)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installatie
4. De begunstigde bevestigt dat het installatieverslag correct is (of verwerpt
het)
Met deze stap bevestigt de gemeente dat de installatie correct functioneert en voldoet
aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de subsidieovereenkomst met INEA

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installatie
4. De begunstigde bevestigt dat het installatieverslag correct is (of
verwerpt het)
Met deze stap bevestigt de gemeente dat de installatie correct functioneert en
voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de subsidieovereenkomst met
INEA
- Binnen 18 maanden na ondertekening van de subsidieovereenkomst is de
installatie voltooid en het netwerk operationeel.
- De wifi-netwerken worden geïnstalleerd op plekken waar nog geen
soortgelijk gratis wifi-aanbod bestaat.
- In de openbare ruimten met een WiFi4EU-verbinding moeten de netwerken
duidelijk de visuele identiteit van WiFi4EU laten zien.
- Het netwerk biedt ten minste een downloadsnelheid van 30 Mbps. De
snelheid van het backhaulnetwerk moet ten minste gelijk zijn aan de
verbindingssnelheid die de gemeente voor haar eigen behoeften gebruikt. De
backhaulconnectiviteit moet uiterlijk 18 maanden na de ondertekening van de
subsidieovereenkomst een snelheid van 30 Mbps bereiken. Zie deel 6.2 van de
tekst van de oproep en de subsidieovereenkomst (met name bijlage I)
Een installateur kan niet worden betaald als de gemeente de installatie niet
bevestigt.

5- Installatie

De knop
waarmee de
gemeente de
installatie kan
bevestigen komt
beschikbaar
zodra de wifiinstallateur het
installatieversl
ag heeft
ingediend.

5- Installatie

Nadat de gemeente de
installatie heeft bevestigd,
ontvangt de wifi-installateur
een e-mail en controleert
INEA het dossier en zal het de
wifi-installateur binnen 60
dagen betalen, mits het
netwerk operationeel is en
aan de voorwaarden voldoet.

5- Installatie

5. INEA controleert op afstand of het WiFi4EU-netwerk operationeel is
o Snippet moet op de juiste wijze op het captive portal worden geïnstalleerd
o Per WiFi4EU-netwerk hebben minstens 10 gebruikers zich geconnecteerd
o De visuele identiteit van WiFi4EU wordt op passende wijze getoond op het
captive portal
 INEA geeft opdracht tot betaling van de wifi-installateur
• De betalingstermijn (60 dagen) wordt na zeven dagen zonder de controle op
afstand opgeschort

 Start van de monitoring van het WiFi4EU-netwerk gedurende drie jaar

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installatie
Technische eisen
De technische specificaties van de uitrusting worden beschreven in punt 6.2.2 van
de oproep en in artikel I.2 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst tussen de
gemeenten en de Commissie.

FAQ: 9.X

5- Installatie
Technische eisen
De begunstigde ziet erop toe dat elk toegangspunt:













geschikt is voor gelijktijdig "dual-band"-gebruik (2,4 Ghz - 5 Ghz);
minstens vijf jaar wordt ondersteund;
een gemiddeld storingsvrij interval van ten minste 5 jaar heeft;
minstens voor alle toegangspunten van elk WiFi4EU-netwerk over een specifiek,
gecentraliseerd en uniek punt van beheer beschikt;
IEEE 802.1x ondersteunt;
verenigbaar is met IEEE 802.11ac Wave I;
IEEE 802.11r ondersteunt;
IEEE 802.11k ondersteunt;
IEEE 802.11v ondersteunt;
ten minste 50 gebruikers tegelijk aankan zonder verslechtering van de
prestaties;
ten minste 2x2 multiple-input-multiple-output (MIMO) heeft;
voldoet aan Hotspot 2.0 (Passpoint-certificeringsprogramma van de Wi-Fi
Alliance)

5- Installatie

Verplichtingen inzake heffingen, advertenties en gegevensgebruik
1. De toegang van de eindgebruikers tot het WiFi4EU-netwerk moet gratis zijn (geen
betaling, geen commerciële advertenties en geen hergebruik van persoonsgegevens
voor commerciële doeleinden)
2. De eindgebruikers moeten zonder discriminatie toegang krijgen, waarbij rekening
moet worden gehouden met de behoefte aan een vlotte werking van het netwerk en
in het bijzonder aan een eerlijke toewijzing van capaciteit tussen de gebruikers op
piekmomenten.
3. Verwerking voor statistische en analytische doeleinden kan regelmatig plaatsvinden
om de werking van de netwerken te bevorderen, te monitoren of te verbeteren.
Persoonsgegevens moeten worden geanonimiseerd overeenkomstig de betrokken
privacyverklaring(en) voor de desbetreffende dienst.

5- Installatie - SSID

SSID-regels
Fase 1:
• Uniek gemeenschappelijk SSID voor “WiFi4EU” in de hele EU
• “Knop voor toegang in één klik” voor gebruikers: captive portal, geen
wachtwoorden
• Mogelijkheid om een extra SSID voor intern gebruik van de begunstigde
(internet der dingen, werknemers enz.) toe te voegen
• Mogelijkheid om een extra SSID toe te voegen voor beveiligde
verbindingen op lokaal niveau

Fase 2:
• Aanvullende beveiligde gemeenschappelijke SSID voor beveiligde en
naadloze toegang voor gebruikers met een EU-brede
authenticatiedienst voor gebruikers
 Overal gemakkelijk toegankelijke en beveiligde openbare
WiFi4EU-netwerken!

5- Installatie
Eén enkel authenticatiesysteem
• Doel: Een veilige oplossing bieden voor wifiauthenticatie met een gemakkelijke toegang in
de hele EU.
• Vorig jaar gestarte, aan het in de handel
brengen voorafgaande analyse van de
oplossingen op de markt. Bevinding: er zijn
oplossingen zonder persoonsgegevens
beschikbaar
• Aanbesteding Publicatie verwacht: tweede
kwartaal 2019.
• Helpdesk ter ondersteuning van gemeenten
bij de herconfiguratie

Monitoring
Regels voor monitoring
•

Monitoring op afstand van het WiFi4EU-netwerk gedurende drie jaar
• Gemeenten zijn verplicht WiFi4EU gedurende drie jaar operationeel te houden
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. WiFi4EU-netwerk mag in de loop van
een jaar niet meer dan 60 dagen buiten werking zijn
• Gemeenten zijn verplicht het WiFi4EU-netwerk te herconfigureren om in fase 2 verbinding te
maken met de ene authenticatiedienst

•

Informatie over de monitoring op afstand
• Aantal gebruikers dat zich per dag connecteert per WiFI4EU-netwerk (per toegangspunt in
fase 2)
• De visuele identiteit van WiFi4EU wordt op passende wijze getoond op het captive portal
• Raming van de snelheid per gebruiker en van de latentie van de verbinding per WiFi4EUnetwerk
• Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd

•
•
•

Gemeenten krijgen na zeven dagen waarin WiFi4EU buiten werking is of niet aan de
voorwaarden voldoet, een automatische kennisgeving
Als het WiFi4EU-netwerk 60 dagen niet werkt of niet aan de voorwaarden voldoet,
wordt een terugvorderingsprocedure ingeleid
INEA kan gedurende de periode van drie jaar aanvullende controles uitvoeren (op
afstand of ter plekke) en een terugvorderingsprocedure inleiden indien niet aan de
voorwaarden wordt voldaan

BCOs

BCO’s als intermediair

• Antwoorden op vragen en
verzoeken
• Opleidingen organiseren en
ondersteuning bieden
• Gemeenten helpen om de
voorwaarden voor deelname en de
volgende stappen te begrijpen
• Helpen bij het coördineren van
relevante entiteiten
• Wifi4EU en aanvullende initiatieven
promoten

Vragen
Voor alle vragen kunt u contact opnemen met EDCC — Europe Directcontactcentrum
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_nl

Ik dank u voor uw
aandacht!
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