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1. ACHTERGROND EN MOTIVERING  

 

Het algemene kader voor deze oproep tot het indienen van voorstellen is vastgesteld in de 

punten 2.3.2 en 4 van het meerjarig werkprogramma voor 2019 en 2020 voor financiële 

bijstand onder de Connecting Europe Facility (CEF) – Sector telecommunicatie (WP 

2019-2020)
1
, zoals gepubliceerd op de WiFi4EU-pagina op de INEA-website

2
. De 

achtergrond en redenen voor deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn 

beschreven in punt 4.1.1 van het WP 2019-2020.  

 

In het kader van deze oproep wordt een vereenvoudigde subsidie in de vorm van een vast 

bedrag (een "voucher") toegekend.  

 

 

2. PRIORITEITEN & DOELSTELLINGEN 

 

2.1  Prioritaire resultaten 

 

De prioritaire resultaten van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn beschreven 

in punt 4.1.2 van het WP 2019-2020.  

 

Het WiFi4EU-initiatief is een steunregeling om de lokale bevolking en bezoekers in de 

centra van het lokale openbare leven internettoegang van hoge kwaliteit te bieden.  

Lokale draadloze connectiviteit die gratis is en zonder discriminerende voorwaarden, kan 

de digitale kloof helpen dichten, met name in gebieden die een achterstand hebben op het 

gebied van digitale geletterdheid, alsook in plattelandsgebieden en afgelegen locaties. 

                                                 
1
 Uitvoeringsbesluit C(2019) 1021 final van de Commissie 

2 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Het kan ook zorgen voor betere toegang tot onlinediensten die de levenskwaliteit in 

lokale gemeenschappen verbeteren, bijvoorbeeld e-Gezondheid en e-Overheid, nieuwe 

aanbiedingen voor digitale inclusie mogelijk maken, bv. cursussen in computer- en 

internetgebruik, en de ontwikkeling stimuleren van lokale kleine en middelgrote 

ondernemingen die innoverende digitale producten en diensten aanbieden. 

 

2.2 VERWACHTE RESULTATEN VAN DE FINANCIËLE BIJSTAND 

 

De voordelen en verwachte resultaten van deze oproep tot het indienen van voorstellen 

zijn beschreven in punt 4.1.2 van het WP 2019-2020. Naar verwachting zal in het kader 

van deze oproep een indicatief aantal van 3 400 vouchers worden toegekend. 

 

 

3. TERMIJNEN 

 

 

Openstelling van de oproep tot het 

indienen van voorstellen 

4 april 2019 (13:00:00 CEST) 

Sluiting van de oproep tot het indienen 

van voorstellen 

5 april 2019 (17:00:00 CEST) 

Beoordeling van voorstellen april 2019 (indicatief) 

Raadpleging van het CEF-comité mei 2019 (indicatief) 

Vaststelling van het selectiebesluit mei 2019 (indicatief) 

Voorbereiding en ondertekening van de 

subsidieovereenkomsten 

vanaf mei 2019 (indicatief) 

 

 

4. BEGROTING 

 

Het indicatieve bedrag dat zal worden toegewezen op basis van deze oproep tot het 

indienen van voorstellen voor het WiFi4EU-initiatief is 51 miljoen euro. Elke voucher 

die zal worden toegekend heeft een vaste waarde van 15 000 euro. 

 

 

5. ONTVANKELIJKHEIDSEISEN 

 

Er zijn vier ontvankelijkheidseisen: 

 

1. Aanvragen moeten elektronisch worden ingediend via het WiFi4EU-portal
3
. 

 

2. Aanvragen moeten worden ingediend via de EU Login account
4
 die gebruikt is voor 

de registratie van de gemeente
5
. 

                                                 
3 https://www.wifi4eu.eu/#/home 
4 Voor meer informatie over hoe u een EUlogin kan verkrijgen, zie https://webgate.ec.europa.eu/cas  
5 Het verdient aanbeveling de EU-login die gebruikt wordt om de gemeente te registreren, te creëren met het mailadres 

op naam van de burgemeester/het hoofd van de gemeente/de wettelijke vertegenwoordiger, d.w.z. de persoon die 

bevoegd is om de subsidie-overeenkomst te ondertekenen. Raadpleeg de lijst van vaak gestelde vragen 

 

https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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3. Aanvragen moeten volledig zijn, d.w.z. dat de volgende twee ondersteunende 

documenten - die leesbaar moeten zijn - moeten worden geüpload naar het WiFi4EU-

portal: 

1. Het formulier waarbij een wettelijke vertegenwoordiger (de burgemeester of 

het hoofd van de gemeente) zijn instemming bevestigt; dit formulier moet een 

gescande afbeelding van de identiteitskaart/het paspoort van deze persoon 

bevatten
6
 - ("Document 1", zoals vermeld in het WiFi4EU-portal) 

2. Een afschrift van de akte van aanstelling van de wettelijke vertegenwoordiger - 

("Document 2", zoals vermeld in het WiFi4EU-portal) 

  

4. De voorstellen moeten na de opening van de oproep en vóór de in punt 3 vermelde 

uiterste datum worden ingediend.  

 

Aanvragen komen alleen in aanmerking als zij de twee in punt 3 vermelde 

ondersteunende documenten bevatten. 

 

Aanvragen of delen van aanvragen die per e-mail of op papier zijn ingediend, worden 

niet in aanmerking genomen. 

 

Iedere begunstigde krijgt maximaal één voucher voor de gehele duur van het initiatief; 

aanvragen van gemeenten die tijdens de vorige WIFI4EU-oproep een voucher kregen, 

komen niet in aanmerking.  

 

 

6. SUBSIDIABILITEITSCRITERIA 

 

6.1  Wie komt in aanmerking? 

 

Overeenkomstig het WP 2019-2020 kunnen aanvragen alleen worden ingediend door een 

gemeente of een vereniging van gemeenten, namens haar leden, die zich in een EU-

lidstaat, IJsland of Noorwegen bevindt
7
. Aanvragers moeten op de datum van de oproep

8
 

opgenomen zijn in de lijst
9
 van gemeenten en verenigingen van gemeenten.  

 

NB: Verenigingen van gemeenten kunnen namens hun leden, d.w.z. één of meerdere 

gemeenten, een aanvraag indienen. Verenigingen van gemeenten komen echter niet in 

                                                                                                                                                 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans) voor meer informatie over wie 

zich kan registreren en hoe. 
6
 Dit formulier is te vinden op: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

7 Overeenkomstig punt 5.3.1 van het WP 2019-2020 mogen EVA-landen die lid zijn van de Europese 

Economische Ruimte (EER) deelnemen aan de oproep tot het indienen van voorstellen, zelfs als die niet 

uitdrukkelijk in de tekst van het werkprogramma zijn vermeld, met dezelfde rechten en plichten als de 

EU-lidstaten.  
8 In artikel 9, lid 1 bis, van de CEF-verordening (Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen 

(EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) is bepaald dat, waar dat gerechtvaardigd is om onnodige 

administratieve druk te voorkomen en om te vermijden dat voorafgaand aan de oproep toestemming moet 

worden gevraagd voor elke aanvrager, de betrokken lidstaat toestemming geeft voor de categorieën van 

begunstigden (gemeenten of verenigingen van gemeenten) die zijn vastgesteld in punt 5.4 van het WP 

2019-2020, of, indien dit niet het geval is, de Commissie daarvan in kennis stelt.  
9  Zie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-second-call. 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-second-call.
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aanmerking voor vouchers. Vouchers worden alleen toegekend aan individuele 

gemeenten. 

 

 

 

Voor Britse aanvragers: gelieve er rekening mee te houden dat gedurende het volledige 

subsidietijdvak aan de subsidiabiliteitscriteria moet worden voldaan. Indien het Verenigd 

Koninkrijk tijdens het subsidietijdvak uit de EU treedt zonder dat een overeenkomst met 

de EU is gesloten waarin wordt gegarandeerd dat Britse aanvragers in aanmerking 

blijven komen, wordt uw financiering door de EU stopgezet overeenkomstig 

artikel II.16.3.1, onder a) (Wijziging van de juridische situatie van de begunstigde) van 

de subsidieovereenkomst verlaten
10

. 

 

Voor aanvragers uit Cyprus: Voor gemeenten in de bufferzone, die begrensd en/of 

doorkruist worden door de groene lijn, worden de toegangspunten (wifi-apparatuur) in 

de bufferzone en/of, voor zover van toepassing, in de door de Cypriotische regering 

gecontroleerde zone geïnstalleerd. 

 

6.2  Subsidiabele acties 

 

Het WiFi4EU-initiatief heeft tot doel steun te verlenen voor acties die:  

 

(1) worden uitgevoerd door gemeenten; deze moeten zorgen voor de planning van en 

het toezicht op de binnen- en buiteninstallatie van lokale draadloze 

toegangspunten in openbare ruimten, en moeten zich ertoe verbinden:  

 

a) het (de) WiFi4EU-netwerk(en) volledig operationeel te houden voor een 

periode van drie jaar na de datum van de in artikel 4.2 van de 

subsidieovereenkomst bedoelde bevestiging door het Agentschap;  

b) het (de) WiFi4EU-netwerk(en) te herconfigureren teneinde ze te connecteren 

met de beveiligde authenticatie- en monitoringoplossing, in volledige 

overeenstemming met de eisen van punt 6.2.1
11

. 

 

 (2) gebruikmaken van snelle breedbandconnectiviteit die de gebruikers een 

kwalitatief hoogwaardige internetervaring biedt die: 

 

a) gratis, zonder discriminerende voorwaarden en gemakkelijk toegankelijk is en 

gebruik maakt van de meest recente en de beste beschikbare apparatuur die de 

gebruikers ervan zeer snelle connectiviteit kan bieden;  

b) de toegang tot innovatieve digitale diensten ondersteunt, zoals die welke 

worden aangeboden via infrastructuren voor digitale diensten;  

c) toegang tot de diensten biedt in de relevante talen van de lidstaat in kwestie en, 

in de mate van het mogelijk, in andere officiële talen van de EU; 

                                                 
10 De modelsubsidieovereenkomst is beschikbaar op de webpagina van de oproep: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
11

 De beveiligde authenticatie- en monitoringoplossing zal naar verwachting in de volgende drie jaar worden uitgerold. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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d) ter beschikking wordt gesteld in centra van het lokale openbare leven, met 

inbegrip van buitenruimten die toegankelijk zijn voor het grote publiek in het 

openbare leven van lokale gemeenschappen. 

 

(3) gebruikmaken van de gemeenschappelijke visuele identiteit die door de 

Commissie wordt geleverd (zie punt 11 hieronder); 

 

(4) gericht zijn op de verwerving (of verkrijging via een gelijkwaardige procedure) 

van de nodige apparatuur en bijbehorende installatiediensten, voor zover vereist 

overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en op de installatie van wifi-

toegangspunten in gebieden waar nog geen soortgelijk aanbod van gratis wifi-

connectiviteit bestaat. 

 

De WiFi4EU-voucher moet worden gebruikt om een van de volgende acties te 

financieren, overeenkomstig de eisen van punt 2.2 en de onderstaande technische 

voorschriften: 

a) De installatie van een volledig nieuw openbaar wifi-netwerk 

b) De upgrade van een bestaand openbaar wifi-netwerk  

c) De uitbreiding van de dekking van een bestaand openbaar wifi-netwerk. 

 

6.2.1 Eisen voor de configuratie en connectie van WiFi4EU-netwerken met de 

monitoringoplossing van de Europese Commissie  

 

Met inachtneming van de vierde alinea zorgt de begunstigde ervoor dat de met een 

WiFi4EU-voucher gefinancierde toegangspunten alleen de WiFi4EU-SSID uitzenden en 

dat de in punt 6.2.4 vermelde verplichtingen volledig van toepassing zijn. 

 

De begunstigde ziet erop toe dat het WiFi4EU-netwerk met WiFi4EU-SSID een open 

netwerk is, d.w.z. dat er geen enkele vorm van authenthicatie-informatie (zoals een 

paswoord) nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De begunstigde ziet erop 

toe dat het WiFi4EU-netwerk met WiFi4EU-SSID een https captive portal toont alvorens 

de gebruiker toestemming te geven om verbinding te maken met het internet. 

 

De internetverbinding via de WiFi4EU-SSID vereist geen registratie of authenticatie op 

het captive portal, tenzij vereist uit hoofde van de nationale wetgeving in 

overeenstemming met de wetgeving van de Unie, en kan worden voltooid met één klik 

op een knop in het captive portal.  

 

Vanaf het begin van fase I mag de begunstigde, op eigen verantwoordelijkheid, een extra 

SSID uitzenden voor de in punt 6.2.1.2 bedoelde passend beveiligde connecties. De 

begunstigde mag ook een extra SSID uitzenden op voorwaarde dat die alleen bestemd is 

voor intern gebruik door de begunstigde en geen nadelig effect heeft op de kwaliteit van 

de aan het publiek aangeboden dienstverlening. In beide gevallen maakt de begunstigde 

op passende wijze een onderscheid tussen deze SSID's en het open WiFi4EU-SSID en 

ziet hij erop toe dat de in de punten 6.2.3 en 6.2.4 vermelde verplichtingen volledig van 

toepassing zijn. 

 

Voor toegangspunten die niet met een WiFi4EU-voucher worden gefinancierd, mag de 

begunstigde ook de WiFi4EU-SSID uitzenden (als enige SSID of naast zijn bestaande 

lokale SSID). De begunstigde zorgt ervoor dat de in het onderhavige punt en de punten 
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6.2.3 en 6.2.4 vermelde verplichtingen volledig van toepassing zijn op, ten minste, 

eindgebruikers die zich met de Wifi4EU-SSID connecteren. 

 

De connectie met de monitoringoplossing van de Europese Commissie wordt in twee 

fasen ten uitvoer gelegd. 

 

6.2.1.1 Fase I 

Elke begunstigde is verantwoordelijk voor de registratie, authenticatie, autorisatie en 

administratie van gebruikers overeenkomstig de EU- en nationale wetgeving.  

De begunstigde ziet erop toe dat het captive portal in de WiFi4EU-SSID voldoet aan de 

volgende eisen: 

Het WiFi4EU-netwerk met als SSID "WiFi4EU" maakt gebruik van een https captive 

portal voor de interface met de gebruikers.  

Het captive portal moet gedurende een bepaalde periode eerder geconnecteerde 

gebruikers automatisch herkennen, zodat het captive portal niet opnieuw wordt 

getoond wanneer deze gebruikers zich opnieuw connecteren. Deze periode 

bedraagt maximum 12 uur of wordt elke dag om 00:00 uur automatisch gereset. 

De domeinnaam van het https captive portal moet klassiek zijn (geen IDN) en bestaan uit 

karakters van a tot z, cijfers van 0 tot 9 en koppeltekens (-).  

Visuele identiteit: het captive portal volgt de visuele identiteit van WiFi4EU
12

.  

Het captive portal heeft een embedded tracking snippet waarmee het Agentschap het 

WiFi4EU-netwerk vanop afstand kan monitoren.  

De handleiding voor de installatie van de snippet wordt beschikbaar gesteld via 

de volgende link: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu. De snippet verzamelt geen persoonsgegevens. Hij telt het aantal 

gebruikers van het WiFi4EU-netwerk op, laadt de visuele identiteit van het 

WiFi4EU-netwerk en controleert of deze correct wordt weergegeven. 

Het captive portal bevat een disclaimer waarin de gebruikers duidelijk worden gewezen 

op het feit dat WiFi4EU een openbaar netwerk is. De disclaimer moet ook de 

aanbevelingen bevatten die gewoonlijk bij wijze van voorzorg worden verstrekt wanneer 

het internet via dergelijke netwerken wordt gebruikt. 

De begunstigde mag met de voucher ook andere WiFi4EU-netwerken opzetten, die 

allemaal een andere domeinnaam en een ander captive portal hebben. De verplichting 

van artikel 9 van de subsidieovereenkomst om het WiFi4EU-netwerk actief te houden 

gedurende een periode van drie jaar na de controle door het Agentschap geldt voor alle 

WiFi4EU-netwerken die met dezelfde voucher zijn gefinancierd. 

Fase I is van toepassing tot de begunstigde een kennisgeving ontvangt dat fase II 

geactiveerd is. Als de begunstigde deze kennisgeving heeft ontvangen, is hij 

overeenkomstig artikel 9 van de subsidieovereenkomst verplicht om de configuratie van 

                                                 
12 Zie: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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het netwerk aan te passen aan de eisen van punt 6.2.1, zoals verder toegelicht in de 

kennisgeving, binnen de in die kennisgeving vermelde termijn. 

 

6.2.1.2  Fase II 

In een latere fase wordt op EU-niveau een systeem voor beveiligde authenticatie en 

monitoring opgezet; deze oplossing kan evolueren tot een gefedereerde architectuur.  

Zodra het systeem voor beveiligde authenticatie en monitoring operationeel is, 

herconfigureert de begunstigde, overeenkomstig artikel 9 van de subsidieovereenkomst, 

zijn WiFi4EU-netwerk(en) om ze met dit systeem te connecteren. Deze herconfiguratie 

houdt in dat het open WiFi4EU-SSID behouden blijft, met gebruik van een WiFi4EU-

SSID voor passend beveiligde connecties (doordat de begunstigde zijn lokaal beveiligd 

systeem verandert in het gemeenschappelijke of eenvoudigweg door het 

gemeenschappelijk toe te voegen als derde SSID) en dat ervoor wordt gezorgd dat de 

oplossing de WiFi4EU-netwerken kan monitoren op het niveau van het toegangspunt.  

Elke begunstigde blijft verantwoordelijk voor de registratie en authenticate van 

gebruikers voor de open WiFi4EU-SSID en voor de lokale SSID voor beveiligde 

verbindingen, als deze bestaat, en de autorisatie en administratie van gebruikers voor alle 

SSID, overeenkomstig de EU-wetgeving en nationale wetgeving. 

 

6.2.2 Technische voorschriften voor de wifi-apparatuur van het (de) WiFi4EU-

netwerk(en): 

De begunstigde installeert een aantal toegangspunten, al naargelang de waarde van de 

voucher op de desbetreffende markt. Hij installeert in elk geval minstens het volgende 

aantal, al naargelang de combinatie van toegangspunten binnen en buiten: 

 

Minimumaantal toegangspunten 

buiten 

Minimumaantal toegangspunten 

binnen 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

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 
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 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). 

 

6.2.3 Eisen inzake kwaliteit van de dienst 

Om te garanderen dat het door WiFi4EU gefinancieerde netwerk in staat is een 

gebruikerservaring van hoge kwaliteit te bieden, abonneert de begunstigde zich op een 

aanbieding die gelijkwaardig is aan de snelste voor het grote publiek beschikbare 

internetverbinding in het desbetreffende gebied, met een downloadsnelheid van minstens 

30 Mbps. De begunstigde ziet er ook op toe dat deze backhaulsnelheid minstens 

gelijkwaardig is die welke - in voorkomend geval - door de begunstigde wordt gebruikt 

voor zijn interne connectiviteitsbehoeften.  

6.2.4 Verplichtingen inzake heffingen, advertenties en gegevensgebruik  

1. De begunstigde ziet erop toe dat de toegang tot het WiFi4EU-netwerk door 

eindgebruikers gratis is, d.w.z. zonder vergoeding, hetzij in de vorm van een directe 

betaling, hetzij op andere wijze, en dat het WiFi4EU-netwerk geen commerciële 

advertenties bevat en persoonsgegevens niet laat hergebruiken voor commerciële 

doeleinden. 

2. De begunstigde ziet erop toe dat exploitanten van elektronische-

communicatienetwerken toegang verstrekken aan eindgebruikers zonder discriminatie, 

d.w.z. zonder afbreuk te doen aan beperkingen uit hoofde van het Unierecht of nationale 

regelgeving conform het Unierecht, en rekening houden 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 

teneinde de werking van de netwerken te bevorderen, te monitoren of te verbeteren. Elke 

vorm van opslag of verwerking van persoonsgegevens wordt geanonimiseerd 

overeenkomstig de relevante privacyverklaring voor de desbetreffende dienst(en). 

 

6.3 Uitsluitingscriteria 

 

Een aanvrager wordt uitgesloten van deelname aan de oproepprocedure als hij zich in een 

van de in artikel 136 van het Financieel Reglement vermelde situaties bevindt
13

. De 

aanvrager wordt verzocht een verklaring op erewoord te ondertekenen via het WiFi4EU-

                                                 
13 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot 

vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging 

van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, 

(EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 

541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, zie https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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portal. Het portal bevat ook een link naar een lijst van de uitsluitingssituaties die vermeld 

zijn in artikel 136 van het Financieel Reglement.  

 

 

7. SELECTIEPROCEDURE
14

 

 

Vouchers worden toegewezen op "first come, first served"-basis, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van het elektronische tijdstempel van de succesvolle indiening van de aanvraag 

in het WiFi4EU-portal. Het tijdstempel wordt vastgesteld op het ogenblik dat de 

aanvraag bij de centrale server wort ingediend, op basis van de centrale serverklok in 

CEST (Central European Summer Time - plaatselijke tijd Brussel). Om te garanderen dat 

de financiering geografisch evenwichtig is gespreid, worden voorts ook de volgende 

criteria gebruikt bij de selectie van de aanvragen: 

 

1. In het kader van deze oproep worden minstens 15 vouchers per lidstaat en 

EER-land (IJsland en Noorwegen) toegekend, voor zover voldoende aanvragen 

worden ontvangen uit deze landen. 

 

2. Het totale aantal vouchers per lidstaat en EER-land (IJsland en Noorwegen) 

mag niet meer dan 15 % bedragen van de begroting van de oproep.  

 

Per deelnemend land kan een reservelijst met een beperkt aantal aanvragen worden 

opgesteld; deze lijst kan worden opgenomen in het selectiebesluit van de Commissie. 

Indien na de publicatie van het selectiebesluit budget beschikbaar wordt, kunnen 

aanvragen uit de reservelijst worden geselecteerd. De aanvragen worden uit de 

reservelijst geselecteerd op basis van de bovenvermelde criteria. De reservelijst is alleen 

geldig voor deze oproep en aanvragers die worden geselecteerd uit de reservelijst worden 

individueel op de hoogte gebracht.  

 

8. OVEREENSTEMMING MET DE EU-WETGEVING 

 

Overeenkomstig artikel 23 van de CEF-verordening wordt alleen financiering verstrekt 

voor acties die in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving.  

 

9. FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

9.1  Vorm van de subsidie 

 

De subsidie neemt de vorm aan van een vast bedrag van 15 000 euro, dat betaald wordt 

op voorwaarde dat de volledige actie goed is uitgevoerd. 

 

9.2  Wijze van betaling 

 

Overeenkomstig de voorwaarden van de subsidieovereenkomst wordt de voucher aan het 

wifi-installatiebedrijf uitbetaald zodra bevestigd is dat de installatie werkt zoals bepaald 

in de subsidieovereenkomst. De betaling gebeurt zo snel mogelijk, en uiterlijk na 60 

dagen, op de bankrekening die het wifi-installatiebedrijf in het WiFi4EU-portal heeft 

                                                 
14 Zie bijlage 4 van het WP 2019-2020 
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ingegeven. Er zij op gewezen dat het wifi-installatiebedrijf een geldig en leesbaar 

bankafschrift of gelijkwaardig document moet uploaden naar het WiFi4EU-portal. 

 

Als de begunstigde: 

 

a) de verplichting om de wifi-installatie gedurende drie jaar actief te houden niet 

nakomt;  

b) zijn WiFi4EU-netwerk(en) niet herconfigureert om het (ze) te connecteren met 

de beveiligde authenticatie- en monitoringoplossing, in volledige 

overeenstemming met de eisen van punt 6.2.1. 

kan de voucher worden teruggevorderd van de begunstigde. 

  

Het Agentschap mengt zich niet in de contractuele relaties tussen de begunstigde en het 

wifi-installatiebedrijf. 

 

 

9.3 Andere financiële overwegingen 

 

9.3.1  Niet-cumulatieve gunning 

 

Een actie kan slechts één subsidie uit de EU-begroting krijgen. In geen geval worden 

dezelfde kosten tweemaal uit de EU-begroting gefinancierd. 

  

9.3.2 Verbod op terugwerkende kracht 

Subsidies mogen niet met terugwerkende kracht worden toegekend voor acties die al zijn 

voltooid op de datum van inwerkingtreding van de subsidieovereenkomst. 

 

 

10. SUBSIDIEOVEREENKOMST 

 

Gemeenten die met succes een aanvraag hebben ingediend, worden door het INEA 

uitgenodigd om een subsidie-overeenkomst te ondertekenen, waarin de bedragen in 

euro's zijn vermeld en de financieringsvoorwaarden zijn uiteengezet. Over de 

modelsubsidieovereenkomst, die beschikbaar is in alle officiële talen van de EU, kan niet 

worden onderhandeld
15

.  

 

Het wordt sterk aanbevolen dat de wettelijke vertegenwoordiger (burgemeester/hoofd 

van de gemeente) de subsidieovereenkomst ondertekent. Als de wettelijke 

vertegenwoordiger echter een andere persoon wenst aan te duiden voor de ondertekening 

van de subsidieovereenkomst (de zogenaamde "gemachtigde"), moeten de volgende 

aanvullende documenten vóór de ondertekening van de subsidieovereenkomst worden 

geüpload naar het WiFi4EU-portal: 

 

1. Formulier gemachtigde
16

 - "Document 3", zoals vermeld in het WiFi4EU-

portal 

                                                 
15 De modelsubsidieovereenkomst is beschikbaar op de webpagina van de oproep:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
16 Dit formulier is te vinden op: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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2. Identiteitskaart/paspoort van de gemachtigde - "Document 4", zoals vermeld in 

het WiFi4EU-portal 

 

Er zij op gewezen dat de gemachtigde de subsidieovereenkomst niet kan ondertekenen 

tenzij hij/zij daartoe zijn/haar eigen EU-login
17

 heeft gecreëerd.  

 

 

11.  PUBLICITEIT 
 

Zie de WiFi4EU-pagina van de INEA-website (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-

europe-facility/cef-telecom/wifi4eu) voor de regels inzake visuele identiteit die de 

begunstigden moeten naleven als ze publiciteit maken voor het WiFi4EU-initiatief. 

 

 

12.  INFORMATIE VOOR AANVRAGERS & INDIENINGSPROCEDURE  

 

12.1  Informatie voor aanvragers 

 

Op de WiFi4EU-pagina van de INEA-website staat praktische informatie over deze 

oproep tot het indienen van voorstellen (de modelsubsidieovereenkomst, WP 2019-

2020): https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

Het is raadzaam dat de aanvragers deze website en de twitter-feed van het INEA 

(@inea_eu) regelmatig raadplegen tot de uiterste termijn voor het indienen van 

aanvragen. 

 

Alle vragen met betrekking tot deze oproep moeten worden gesteld aan de helpdesk van 

de oproep, die kan worden geraadpleegd via het WiFi4EU-portal
18

. De helpdesk 

antwoordt rechtstreeks aan het e-mailadres van waarop de vraag is verzonden.  

 

Antwoorden op terugkerende vragen kunnen worden opgenomen in de lijst van vaak 

gestelde vragen op de website van de digitale eengemaakte markt
19

, die ook kan worden 

geraadpleegd via de webpagina van de oproep. 

 

12.2  Indieningsprocedure 

 

Aanvragen kunnen alleen elektronisch worden ingediend, op voorwaarde dat de vereiste 

documenten zijn geüpload naar het WiFi4EU-portal met de EU Login die gebruikt is 

voor de registratie van de gemeente in het portal. De aanvragen moeten worden 

ingediend na de datum waarop de oproep wordt geopend: 4 april 2019 om 13:00:00 

CEST (plaatselijke tijd Brussel) en vóór de uiterste termijn van de oproep: 5 april 2019 

om 17:00:00 CEST (plaatselijke tijd Brussel). De aanvragen mogen in alle officiële 

talen van de EU worden ingediend.  

 

De aanvrager kan op elk ogenblik op de knop klikken om zijn aanvraag in te dienen. 

Pogingen om een aanvraag in te dienen vóór de formele opening van de oproep, zoals 

aangegeven door de centrale serverklok, worden automatisch geweigerd. De aanvrager 

wordt hier onmiddellijk van in kennis gesteld en kan daarna opnieuw proberen. De 

                                                 
17 Voor meer informatie over hoe u een EUlogin kan verkrijgen, zie https://webgate.ec.europa.eu/cas 
18 Zie www.wifi4eu.eu 
19 Zie 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
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://webgate.ec.europa.eu/cas
http://www.wifi4eu.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
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aanvrager ontvangt een bevestiging als zijn aanvraag met succes is ingediend na de 

opening van de oproep. 

 

Zie ook punt 6 hierboven voor wat de vereiste ondersteunende documenten betreft.  

 

De aanvragers worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de selectieprocedure.  

  

 

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Bij elke reactie op een oproep tot het indienen van voorstellen worden persoonsgegevens 

(zoals namen en adressen) opgeslagen en verwerkt via het WiFi4EU-portal. Deze 

gegevens worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.  

 

Tenzij anders is vermeld, worden de vragen en alle gevraagde persoonsgegevens alleen 

verwerkt met het oog op de toekenning van vouchers in het kader van de oproepen tot het 

indienen van voorstellen en, voor wat de succesvolle aanvragen betreft, voor het beheer 

van de subsidies. De persoonsgegevens in de aanvraag (voornaam, naam, e-mailadres, 

positie van de betrokkene in de organisatie, identiteitskaart/paspoort) zullen binnen de 

grenzen van Verordening (EU) 2018/1725
20

 en op "need to know"-basis worden 

verwerkt. 

 

Het DG CONNECT is de enige dienst die verantwoordelijk is voor de 

gegevensverwerking. 

 

De privacyverklaring op de homepage van het WiFi4EU-portal bevat nadere informatie 

over de verwerking van de persoonsgegevens van aanvragers. 

 

Als de begunstigde in een van de situaties verkeert die vermeld zijn in artikel 136 en 

artikel 141 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046
21

, mag de Commissie 

persoonsgegevens opslaan in het systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting 

(EDES). Voor meer informatie, zie de WiFi4EU-privacyverklaring: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124. 

 

 

                                                 
20 Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 
21 Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124
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