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1. Introductie 

Publieke WiFi draagt aanzienlijk bij aan de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum of –gebied. Het 

draagt bij aan city-marketing en toerisme, ondersteunt het ‘oude winkelen’, en levert bruikbare 

informatie voor zowel winkeliers en gemeenten. Het is belangrijk dat Nederlandse gemeenten. Daarbij 

is de capaciteit van het 4G-netwerk anno 2018 vaak nog ondermaats in gebieden waar veel mensen 

samenkomen (e.g. winkelgebieden, binnensteden). 

De Europese Commissie heeft een WiFi4EU-webportaal geopend. Gemeenten en aangewezen 

vertegenwoordigers kunnen zo in aanmerking komen voor financiering om gratis draadloze internet-

hotspots te installeren in openbare ruimten, zoals bibliotheken, museums, openbare parken en 

pleinen. Slechts 70 Nederlandse gemeenten hebben zich ingeschreven om vanaf 15 mei 2018 een 

aanvraag in te dienen. 

2. Hoe verlopen de aanvragen?  

Er is tot 2020 een bedrag van 120 miljoen euro uit de EU-begroting vrijgesteld ten behoeve van 

maximaal 8 000 gemeenten in de EU, Noorwegen en IJsland. Op deze webpagina kunnen gemeenten 

of vertegenwoordigers zich via een simpel registratieformulier inschrijven voor de oproep. Het proces 

loopt als volgt:  

• Registratiefase: vanaf 20 maart 2018 kunnen gemeenten zich inschrijven op het portaal 
www.WiFi4EU.eu. 

• Aanvraagfase: Op 15 mei 2018 vindt de eerste oproep plaats en kunnen de geregistreerde 
gemeenten een aanvraag indienen voor een eerste reeks van 1 000 WiFi4EU-vouchers (ter 
waarde van 15 000 euro per stuk). De vouchers worden verdeeld volgens het principe "wie het 
eerst komt, het eerst maalt". 

• Toekenningsfase: de Commissie maakt bekend welke 1 000 gemeenten in het kader van de 
eerste oproep financiering krijgen, waarbij rekening wordt gehouden met het geografische 
evenwicht. Elk deelnemend land krijgt 15 vouchers of meer. De komende twee jaar vinden nog 
vier oproepen plaats. 

3. Voorwaarden 

Enkel gemeenten, openbare lichamen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mogen zich 

registreren voor het indienen van een aanvraag. De volledige lijst staat op deze webpagina. Bij het 

registreren voor een aanvraag gelden de volgende voorwaarden: 

• Elk wifinetwerk moet zorgen voor een snelle breedbandverbinding die drie jaar lang gratis en 
zonder discriminerende voorwaarden een hoogwaardige internettoegang garandeert. 

• Wifinetwerken die overlappen met een bestaand gratis particulier of publiek aanbod in 
dezelfde openbare ruimte komen niet voor financiering in aanmerking.  

• De financiering dekt alleen de kosten van aanschaf en installatie van draadloze 
internettoegangspunten om een lokaal wifi-netwerk op te zetten.  

https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://www.wifi4eu.eu/#/beneficiary-landing
http://www.wifi4eu.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-first-call


• De toegangspunten moeten de door de Commissie te verstrekken gemeenschappelijke visuele 
identiteit gebruiken, incl. de SSID “WiFi4EU” en de bijbehorende onlinetools. 

• Ontvangers van een WiFi4EU-voucher bestellen de nodige apparatuur en/of bijbehorende 
installatiediensten volgens de toepasselijke wetgeving om ervoor te zorgen dat WiFi4EU-
projecten de concurrentie niet onnodig verstoren. Zij schaffen de meest recente en beste wifi-
apparatuur op de markt aan. 

Na de inschrijving ontvangt u een email waarin u wordt gevraagd om 2 bewijsstukken te uploaden:  

• een ondertekende scan van de toestemming om een aanvraag in te dienen en een kopie van 
het identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de burgemeester van de gemeente 

• een document waaruit blijkt dat u de gemeente vertegenwoordigt (zoals een 
aanstellingsbesluit) 


