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1. INLEIDING
T-Mobile heeft al vier jaar op rij het best geteste mobiele netwerk van
Nederland. Toch kan het voorkomen dat je op je werk of thuis minder
goed telefonisch bereikbaar bent. Moderne constructie- en isolatiematerialen dempen namelijk ons netwerksignaal waardoor je op
sommige locaties minder goed bereikbaar bent.
T-Mobile investeert continue in de modernisering en uitbreiding van haar
netwerken. Wie een 4G-toestel heeft, kon tot voor kort alleen bellen via 2G
en 3G netwerken. T-Mobile introduceert nu bellen via 4G (VoLTE) en bellen
via wifi (VoWiFi).
Doordat je toestel voortaan meer toegangsmogelijkheden krijgt,
verbetert je telefonische bereikbaarheid sterk. Zowel thuis als op
kantoor. Vergeleken met bellen via 2G en 3G ervaar je een razendsnelle
verbindingsopbouw en heldere spraakkwaliteit, dankzij de VoLTE en
VoWiFi technologieën. Uiteraard zonder extra kosten.

Disclaimer: Dit document is een adviesdocument. T-Mobile is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een goede werking
of voor storingen, problemen of schade als gevolg van maatregelen die op basis van dit document genomen worden.
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2. BELLEN VIA 4G EN WIFI
Mobiele telefoongesprekken verliepen tot nu uitsluitend via 2G en 3G
netwerken terwijl we ook een 4G netwerk hebben. En daarnaast heb je thuis
en op de zaak waarschijnlijk ook wifi-netwerken. Kansen dus. Immers, tot
nu toe werden 4G en wifi-netwerken niet ingezet voor mobiel bellen. Door de
toevoeging van de VoLTE-technologie aan ons 4G netwerk kun je voortaan
bellen via ons 4G netwerk, wat sterker en stabieler is. Door ook de VoWiFitechnologie in te zetten, is het voortaan mogelijk om mobiel te bellen via
wifi-netwerken in Nederland. Dankzij deze nieuwe technologieën ervaar je
een sterk verbeterde telefonische bereikbaarheid.
Wat is 4G-bellen?
Bijna al onze klanten maken dagelijks gebruik van ons
supersnelle 4G netwerk om data te versturen of op te
halen via hun smartphone, tablet of laptop. Via deze 4G
verbinding kun je voortaan ook bellen met een hogere
kwaliteit dan je dat op 2G en 3G voorheen gewend was.
De techniek die dit mogelijk maakt, heet ‘Voice over LTE’
(VoLTE) ofwel ‘bellen via 4G’.
Je mobiele telefoon heeft voortaan meer netwerken om uit
te kiezen en tussen te schakelen om continue de beste
verbinding voor je te maken. Voorheen was je toestel
beperkt tot het selecteren van frequenties op 2G en 3G
netwerken. Daar komen nu de frequenties bij van het 4G
netwerk. Meer mogelijkheden dus voor je toestel om voor
jou de beste verbinding te maken.

Bellen via 4G heeft als groot voordeel dat je toestel op 4G
blijft als je een telefoongesprek ontvangt of zelf maakt.
Dus als je een film bekijkt via 4G en je wordt gebeld,
schakelt je toestel niet meer terug naar 3G waardoor je
film tegen je zin wordt onderbroken. Daarnaast merk je
dat bij bellen via 4G de verbinding sneller tot stand komt
dan je het bij bellen via 3G gewend bent.
Wat is wifi-bellen?
Op sommige locaties zoals thuis of op je werk kan het
voorkomen dat je telefonisch slecht bereikbaar bent.
Dit terwijl je op die plaatsen wel de beschikking hebt
over een goed beveiligd en snel wifi-netwerk. In deze
situaties kan bellen via wifi een goede oplossing zijn om
je telefonische bereikbaarheid te verbeteren.

2G ⁄ 3G ⁄ 4G

4G & Wifi-bellen
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Bij bellen via wifi gebruikt je smartphone het beschikbare
wifi-netwerk als alternatief toegangsnetwerk naar onze
telefooncentrale. Wanneer ons netwerksignaal binnen
te zwak is om een telefoongesprek te voeren, schakelt
je toestel over naar het wifi-netwerk om te bellen. Omdat
je toestel naadloos kan schakelen tussen 4G en wifi kun je
bellend een gebouw in- of uitlopen zonder dat je gesprek
wegvalt. Om dit mogelijk te maken, heb je bellen via 4G
en bellen via wifi beide nodig. Dit naadloos schakelen
tussen bellen via wifi en 4G noemen we de ‘call handover’.
Daarom activeren we beide toegangsnetwerken voor je.

Voor wie?
‘Te goede’ isolatie
Moderne constructie- en isolatiematerialen houden de
warmte binnen, dat is prettig. Echter, een ongewenst
neveneffect van deze materialen is dat zij het mobiele
netwerksignaal van buiten dempen of reflecteren – veel
sterker dan bij oudere gebouwen - waardoor je binnen
geen of soms een onvoldoende sterk signaal binnen krijgt
om te kunnen bellen of internetten.
Thuiswerken
Slechte telefonische bereikbaarheid kan op kantoor
en thuis een probleem zijn. Steeds meer mensen
werken regelmatig vanuit huis en moeten ook voor
hun werk kunnen bellen. Hierdoor wordt telefonische
bereikbaarheid thuis steeds belangrijker. Omdat je
telefoon voortaan kan bellen via wifi en 4G komt
hiermee een oplossing voor dit probleem.

Voordelen bellen via wifi en 4G
• Verbeterde telefonische bereikbaarheid op locaties
waar het mobiele netwerk signaal onvoldoende binnen
komt dankzij wifi-toegang.
• Snellere verbindingsopbouw als je belt via wifi of 4G.
• Gesprekken voeren met HD-Voice kwaliteit via wifi /
en 4G.
• Gewoon bellen met je standaard belfunctie via
2G, 3G, 4G en wifi-netwerken. Je hebt dus geen
aparte app nodig.
Geen extra kosten
• Bellen via wifi en 4G kost niets extra naast je
abonnement.
• Je belt met je belbundel en de beltarieven zijn gelijk
ongeacht of je belt via 2G, 3G, 4G of wifi-netwerken.
• Daartegenover staat dat er geen dataverbruik in
rekening wordt gebracht.

Veiligheid
Bellen via wifi is veilig. Net zo veilig als bellen via 2G,
3G en 4G netwerken. Bij elk telefoongesprek bouwt je
toestel namelijk een versleutelde IPsec verbinding op
met onze telefooncentrale. Hierdoor is je privacy te
allen tijde gewaarborgd.
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3. HOE WERKT BELLEN VIA 4G EN WIFI?
Om te kunnen bellen via 4G of wifi hoef je zelf niets te doen. Je toestel
selecteert en maakt voor jou altijd de beste verbinding. Je toestel heeft
de keuze uit 2G, 3G, 4G en wifi-toegangsnetwerken en, indien nodig,
schakelt je toestel tussen deze netwerken. Ook tijdens het bellen.
Wel moeten je smartphone en wifi-verbinding aan een aantal eisen
voldoen. Daarover lees je hieronder meer.
Wat heb ik nodig?
Voor bellen via wifi en 4G zijn geen grote aanpassingen nodig. Hieronder leggen we uit wat er nodig is om
gebruik te kunnen maken van deze nieuwe toegangsnetwerken voor telefonie.

Altijd het beste bereik
Je telefoon zoekt altijd naar het beste bereik,
maar gebruikt liever 4G dan wifi hiervoor. Dit
komt doordat het T-Mobile netwerk op de meeste
plekken in Nederland sneller en stabieler is dan
een wifi-verbinding.

met de laatste software-updates en providerinstellingen.
Verder moet je vooraf bellen via 4G en bellen via wifi
inschakelen via je toestelinstellingen. Hoe je dat precies
doet, lees je hieronder.
Wifi-netwerk
Om gebruik te maken van wifi-bellen moet je uiteraard
verbonden zijn met een goed wifi-netwerk. Wij bevelen aan
om alleen thuis of op je werk gebruik te maken van wifibellen. Het gebruik van bellen via wifi op openbare locaties
zoals treinen en op vliegvelden raden we af. Door de vele
medegebruikers van openbare wifi is de kans op storingen
en congestie groot. Hierdoor zullen gesprekken plots
kunnen afbreken of van slechte kwaliteit zijn.

Zo werkt het
Als het mobiele netwerksignaal binnen te zwak wordt,
schakelt je toestel automatisch over van 4G naar wifi-bellen.
Andersom werkt dit precies hetzelfde; Zodra het 4G netwerk
sterker is dan je wifi-signaal, schakelt je toestel automatisch
naar 4G. We verbeteren zo je telefonische bereikbaarheid en
continuïteit van gesprekken.

Daarnaast kan het voorkomen dat bellen via wifi helemaal
niet lukt op sommige bedrijfslocaties of openbare
wifi-locaties. Dit kan gebeuren doordat de netwerkbeheerder dit soort gesprekken niet toestaat in zijn
netwerk-firewall. Door de firewall-instellingen aan te
passen kun je ervoor zorgen dat bellen via wifi wordt
toegestaan in het lokale netwerk. Meer hierover lees je
in hoofdstuk 5: Voor de ICT Manager.

Toestel en instellingen
Je hebt een geschikt toestel nodig om te kunnen bellen
via wifi en 4G. Op dit moment zijn in ieder geval de meest
recente modellen van Apple en Samsung al geschikt.
Welke toestellen dit precies zijn, kun je vinden op deze
pagina. Het is belangrijk dat je smartphone is bijgewerkt

Abonnement
Alle T-Mobile abonnementen met een belbundel zijn
geschikt voor bellen via 4G en bellen via wifi. Je hebt
dus geen aanvullend abonnement nodig. Echter, heb je
een prepaid of data-only abonnement bij T-Mobile, dan
kun je geen gebruik maken van bellen via wifi en 4G.
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Bellen via 4G en wifi inschakelen op iPhone
Op geschikte iPhone toestellen moet je zowel
bellen via 4G als bellen via wifi inschakelen.
Hieronder lees je hoe je dit zelf handmatig aan
kuntinstellen.
1. Bellen via 4G inschakelen
• Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk >
Opties mobiele data > Schakel 4G in
• Kies de optie gesprekken en data
om Bellen via 4G in te schakelen
2. Bellen via wifi inschakelen
2.1 Installeer eerst de laatste versie van iOS.
2.2 Voer vervolgens de update voor
aanbiedersinstellingen uit. De pop-up hiervoor
verschijnt na installatie van de iOS update.
Let op: Als deze pop-up niet automatisch
verschijnt, ga dan naar: Instellingen >
Algemeen > Info. Dan verschijnt deze pop-up.
Als dit ook niet lukt dan kun je de nieuwste
versie van de aanbieder-instellingen
downloaden en installeren via iTunes.
Door je iPhone met een kabel te verbinden
aan een computer en iTunes te openen,
wordt automatisch gecontroleerd of de
meest recente versie aanwezig is. Is dat
niet het geval dan krijg je een dialoogvenster.
Klik op Download en werk bij om de update
te downloaden en te installeren.
2.3 Ga vervolgens naar: Instellingen > Mobiel
netwerk
2.4 Schakel daar de optie Bellen via wifi in

Bellen via 4G en wifi inschakelen op Samsung
Hieronder lees je hoe je dit zelf handmatig
kunt instellen.
1. Bellen via 4G inschakelen
• Ga naar Instellingen
• Kies Verbindingen
• Kies Mobiele netwerken
• Schakel daar de optie Bellen via 4G in
2. Bellen via wifi inschakelen
• Ga naar de telefoon-app (groene belknop)
• Ga daarbinnen naar Instellingen
• Schakel daar de optie Bellen via Wi-Fi in

Zo bel je via wifi
• Je toestel ondersteunt en is ingesteld voor 		
bellen via wifi en 4G
• Je hebt een T-Mobile abonnement met een 		
belbundel
• Je bent verbonden met een (veilig) wifi-netwerk
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4. WAAR MOET JE OP LETTEN?
Bellen via wifi is een uitkomst voor mensen die telefonisch slecht bereikbaar
zijn op locaties waar het mobiele netwerksignaal onvoldoende sterk naar
binnen komt. Voorwaarde hierbij is dat je in deze ruimtes wel de beschikking
hebt over een sterk en stabiel wifi-signaal. Hieronder leggen we je meer uit
over deze en andere zaken waar je op moet letten.
Wifi-netwerk
Als je wifi-netwerk thuis of op de zaak niet bijzonder
stabiel is dan kan jouw ervaring met bellen via wifi
tegenvallen. Een slechte wifi-verbinding die steeds
wegvalt, zorgt er immers ook voor dat je gesprekken
ook zullen wegvallen. Daarom is het belangrijk dat je
wifi-dekking in alle ruimtes goed is.
Handovers van gesprekken
Bellen via 4G en bellen via wifi heb je beide nodig voor
een naadloze overgang van je gesprek als je een gebouw
bellend in of uit wil lopen. Je toestel schakelt automatisch
tijdens het gesprek tussen de 4G- en wifi-zenders. Dit
schakelen noemen we de ‘call handover’ tussen 4G buiten
en wifi binnen. Zorg daarom dat je op je smartphone
altijd wifi hebt ingeschakeld. Hierdoor verbetert jouw
telefonische bereikbaarheid binnen gebouwen waar ons
mobiele netwerk onvoldoende sterk binnen komt.
Openbare netwerken
Het gebruik van openbare wifi-netwerken zoals op een
vliegveld of in een trein raden we af voor bellen via
wifi. Op dit soort locaties moeten namelijk een groot
aantal deelnemers een beperkt aantal wifi-kanalen
met elkaar delen. Daarbij komt dat het achterliggende
internetverbinding ook met alle deelnemers worden
gedeeld. Hierdoor is de kans groot dat je gesprek niet
tot stand komt, plots afbreekt of dat je een slechte
gesprekskwaliteit ervaart.

Buitenland
Bellen via wifi ondersteunen we niet in het buitenland.
Technisch werkt bellen via wifi anders waardoor je in het
buitenland andere (soms hogere) tarieven zou moeten
betalen dan bij bellen via 2G/3G. Daarom hebben we
VoWiFi geblokkeerd voor gebruik in het buitenland. Dankzij
de EU Roaming regulering bel je in de EU-zone voordelig
wanneer je roamt op 2G/3G netwerken in het buitenland.
Noodoproepen naar 112
Jouw toestel schakelt automatisch over naar het 2G/3G
netwerk om 112 te bellen. Bellen via wifi en bellen via 4G
ondersteunen het rechtstreeks bellen naar 112 nog niet.
Bel je naar 112 en zit je op een locatie waar ons netwerk
geen bereik heeft dan maakt jouw toestel verbinding via
het 2G/3G netwerk van een andere mobiele provider.
Kwaliteit van bellen via wifi
We hebben ons mobiel netwerk verder ontwikkeld zodat
je toestel voortaan ook kan bellen via ons 4G netwerk.
Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt dat je
mobiel kunt bellen via je eigen wifi-netwerk met vaste
internetverbinding in Nederland. Het maakt niet uit welke
internet service provider je hiervoor gebruikt. Tot voor
kort kon je toestel alleen bellen via 2G en 3G netwerken.
Dankzij het toevoegen van bellen via 4G en wifi kan je
toestel voortaan de beste verbinding kiezen uit ons 2G,
3G, 4G netwerken én je lokale wifi-netwerk.
Omdat T-Mobile end-to-end eigenaar is van haar
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netwerken, zijn we in staat onze telefoniedienst ook
te managen op kwaliteit en te sturen op de Quality of
Service voor bellen.
Echter, voor bellen via wifi ligt dat anders. Omdat bij
bellen via wifi je verbinding voor een deel loopt via een
wifi-radio, wifi-apparatuur en een internetverbinding
kunnen we om diverse redenen (technisch en
beheermatig) juist op dát stukje verbinding de spraakkwaliteit en Quality of Service niet managen. Een
voorbeeld daarvan is dat het wifi-radiospectrum ‘vrij’ is en
dus van iedereen is. We noemen dit ook wel ‘unmanaged’
radiospectrum. Hierin ligt al een belangrijk reden voor het
niet kunnen garanderen en managen van spraakkwaliteit
van wifi-bellen. Congestie op de radiokanalen kan
voorkomen op wifi-netwerken. Wanneer je andere dingen
doet zoals een email sturen of ontvangen via de wifi merk
je dit doorgaans niet: op een gegeven moment is je email
verstuurd of er is er één in je inbox verschenen.
Echter, wanneer je een ‘live’ telefoongesprek voert en de

Oorzaken van slechte ervaringen met wifi
• Congestie veroorzaakt door een groot aantal
gelijktijdige gebruikers op jouw wifi-netwerk leidt
tot een slechte ervaring met bellen via wifi.
Deze opstopping ontstaat doordat vele gebruikers
samen een beperkt aantal wifi-radiokanalen
met elkaar moeten delen. Congestie wordt ook
veroorzaakt door gebruikers van andere, nabij
gelegen wifi-netwerken. Ook deze gebruikers
moeten dezelfde wifi-radiokanalen met jou en
de andere gebruikers delen.
• Naast congestie kunnen er ook op wifi-frequenties
radiostoringen optreden die leiden tot een slechte
ervaring met bellen via wifi. Sommige apparaten
kunnen onbedoeld stoorsignalen genereren. Een
oude magnetron bijvoorbeeld waarvan de afdichting
van het deurtje niet meer goed afsluit, kan ‘lekken’.
Dit is een storend radiosignaal in de 2,4GHz
frequentieband. Dit is juist een frequentieband waar
wifi-apparatuur op werkt! Ook is het bekend dat
sommige merken wifi-repeaters en wifi-meshwerken

datapakketjes komen te laat of onregelmatig aan dan merk
je dat onmiddellijk aan een storing die je ervaart. Bellen
is dus veel kritischer dan het ontvangen van een bericht
bijvoorbeeld. Immers als je een email één duizendste van
een seconde eerder of later in je inbox verschijnt, maakt
voor jou niet uit. Maar wel storingen in je gesprek. Congestie
in wifi-netwerken en daarmee storingsgevoeligheid voor
bellen komt doordat wifi-netwerken in hun oorspronkelijke
ontwerp zélf geen voorzieningen om hebben om
dataverbruik en het aantal gebruikers actief te managen om
congestie te voorkomen voor telefonie. Dit in tegenstelling
tot mobiele 2/3/4G netwerken.
In andere woorden: doordat het aantal gebruikers op je
eigen wifi-netwerk een beperkt aantal wifi-kanalen met
elkaar moeten delen, en dat niet alleen, dit delen van wifikanalen moet ook gedaan worden met de gebruikers van
het wifi-netwerk van je buren, kan en zal het voorkomen
dat de gesprekskwaliteit van bellen via wifi op- en neergaat.

voor thuisgebruik tegenvallende ervaringen geven
met bellen via wifi.
• Verder is het belangrijk dat je wifi-apparatuur op alle
plekken met voldoende sterk signaal kan worden
ontvangen. Muren en vloeren van gewapend beton
dempen het wifi-radiosignaal aanzienlijk. Hierdoor
kan het voorkomen dat je niet in alle ruimten een
voldoende sterk wifi-signaal ter beschikking hebt.
En dan zal het bellen via wifi ook tegenvallen. In
grotere panden wordt om deze reden de wifi-dekking
verzorgd met meerdere wifi access points. Bij de
aanleg van een bedrijfs-wifi is het cruciaal dat er
voldoende wifi access points aanwezig zijn en de
lay-out zodanig is gekozen dat in alle werkruimten
het wifi-signaal voldoende sterk aanwezig is. Als je
twijfels hebt over je wifi-installatie raden we aan om
contact op te nemen met de installateur van je wifiapparatuur. Jouw installateur kan je adviseren over
je wifi-installatie en eventueel helpen de dekking in
diverse werkruimten voor je te optimaliseren.
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5. VOOR ICT-BEHEERDERS
Om optimaal gebruik te kunnen maken van bellen via wifi moet je in je
bedrijf beschikken over een goed ontworpen wifi-netwerk. Net als voor
het gebruik van computers is het ook voor bellen via wifi belangrijk dat
de wifi-dekking in alle werkruimten optimaal is. Wanneer bijvoorbeeld
‘gaten’ zitten in de wifi-dekking van je wifi access points zal dat problemen
opleveren voor mensen die bellend rondlopen waarbij het gesprek via
wifi loopt. Het telefoongesprek zal afbreken wanneer de medewerker al
bellend een ‘blind spot’ inloopt.

Wifi access points
Grote bedrijfspanden met meerdere ruimten en
verdiepingen zullen met meerder wifi access points zijn
uitgerust. Als het belangrijk is dat medewerkers kunnen
rondlopen terwijl ze bellen via wifi stelt dit extra eisen
aan je wifi-installatie. De volgende zaken zijn hierbij van
belang:
• Goede lay-out van de wifi access points met het oog op
een naadloze wifi-dekking
• 1 SSID gemeenschappelijk voor alle access points
• De gebruikers kennen en hebben het wifi wachtwoord
in hun toestel geprogrammeerd
• Alle medewerkers die moeten kunnen bellen via wifi
moeten ook over een mobiele telefoon beschikken die
bellen via wifi en 4G ondersteunt
• Het geheel van ‘WiFi Controller’ en de ‘WiFi Access
Points’ bepaalt of deze access points onderling de
‘VoWiFi call handover’ ondersteunen. Als de handover
niet wordt ondersteund dan valt het telefoongesprek
weg zodra de medewerker loopt van een access point
naar een andere. Valt het telefoongesprek weg dan
zal de medewerker opnieuw moeten bellen om zijn
conversatie te hervatten.
T-Mobile is niet gespecialiseerd in de aanleg van wifinetwerken. Ook hebben we zelf geen overzicht van de

kenmerken van merken en typen voor wifi-apparatuur.
Heb je twijfels of wil je graag een expert raadplegen dan
raden we je aan om contact te zoeken met de installateur
van je wifi-installatie.
Wat is wifi-bellen?
Op sommige locaties zoals thuis of op je werk kan het
voorkomen dat je telefonisch slecht bereikbaar bent. Dit
terwijl je op die plaatsen wel de beschikking hebt over
een goed beveiligd en snel wifi-netwerk. In deze situaties
kan bellen via wifi een goede oplossing zijn om je
telefonische bereikbaarheid te verbeteren.
Bij bellen via wifi gebruikt je smartphone het beschikbare
wifi-netwerk als alternatief toegangsnetwerk naar onze
telefooncentrale. Wanneer ons netwerksignaal binnen
te zwak is om een telefoongesprek te voeren, schakelt
je toestel over naar het wifi-netwerk om te bellen.
Omdat je toestel naadloos kan schakelen tussen 4G en
wifi kun je bellend een gebouw in- of uitlopen zonder
dat je gesprek wegvalt. Om dit mogelijk te maken, heb je
bellen via 4G en bellen via wifi beide nodig. Dit naadloos
schakelen tussen bellen via wifi en 4G noemen we de
‘call handover’. Daarom activeren we beide
toegangsnetwerken voor je.
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Firewall instellingen
Je firewall moet het bellen via wifi toestaan. Dit gaat
meestal goed zonder extra handelingen. Mocht je merken
dat gesprekken niet worden doorgelaten, controleer dan
je firewall instellingen. In het kader hieronder geven we
de firewall instellingen om bellen via wifi toe te staan
met T-Mobile.

Benodigde firewall instellingen
Protocol

Port

Protocol name

UDP
UDP
UDP
UDP
IP Proto 50
IP Proto 50
IP Proto 51
IP Proto 51

4500
4500
500
500
N/A
N/A
N/A
N/A

IPSec
IPSec
IPSec ISAKMP
IPSec ISAKMP
IPSec ESP
IPSec ESP
IPSec AH
IPSec AH
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