
 

Microsoft begint wereldwijd op 1 oktober 2022  met het uitschakelen van 
basisverificatie voor Exchange Online . 

Microsoft einde basisverificatie wereldwijd op 1 jan 2023  

 

In de afgelopen jaren heeft Microsoft gewaarschuwd voor de afschaffing van de 
basisverificatie in Exchange Online. Omdat het een van de oudste authenticatiemethoden is, 
heeft het tal van beveiligingsfouten. Hackers zullen gemakkelijk accounts aanvallen die 
basisverificatie gebruiken, omdat het alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig 
heeft om in te loggen. Daarom kwam Microsoft op het idee om basisverificatie af te schaffen. 

Wat zijn de gevolgen van afschaffing van basisverificatie? 

Microsoft verklaarde dat het basisverificatie in Exchange Online zou uitschakelen voor het 
volgende:   

o Exchange ActiveSync (EAS)  
o KNAL  
o IMAP   
o Externe PowerShell    
o Exchange-webservices (EWS) Voor Apple apparaten 
o Offline adresboek (OAB)  
o Outlook voor Windows en Mac  

 

Tijdlijn van afschaffing van EXO Basic Authentication  

 

 



Apple iOS Mail-app heeft mogelijk geüpgradede configuratie nodig voor moderne 

authenticatie 

Lopende bedreiging onderstreept noodzaak om basisverificatie uit Exchange Online te 
verwijderen 

In oktober 2022 de basisverificatie voor veel e-mailverbindingsprotocollen zal 

verwijderen bij iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van Exchange Online. Het is een 

groot project waarvoor upgrades van e-mailclients nodig zijn om moderne authenticatie te 

gebruiken om verbinding te maken met mailboxen. De voortdurende activiteiten van 

groepen die wachtwoordspray-aanvallen gebruiken tegen Office 365- tenants zoals 

DEV-0343 (gerapporteerd door het Microsoft Threat Intelligence Center op 11 oktober ) 

onderstrepen de echte bedreiging die bestaat voor accounts wanneer basisverificatie wordt 

ondersteund voor protocollen zoals Exchange ActiveSync . Het rapport merkt ook op dat 

“Office 365-accounts met multifactor-authenticatie (MFA) zijn bestand tegen 

wachtwoordsprays .” 

Om over te stappen op moderne authenticatie, moeten gebruikers hun Exchange-account 

verwijderen uit de configuratie van de e-mailapp en Exchange opnieuw toevoegen aan de e-

mailapp. Indien dit niet werkt kan u de outlook app op uw gsm plaatsen. 
 

TIJDELIJKE OPLOSSING 

 

 

Klik op deze link 

➔ Download Microsoft Outlook voor iOS en Android 
 
Daarna in de app uw e-mail adres ingeven en wachtwoord. 
U zal daarna u e-mails terug ontvangen. 
Tip in deze app zal u uw e-mail en agenda terug vinden! 
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