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Inhoud release 
 
Releasenote Mendix - Release 29/11 
 
V&N 2022 

• MEN-8293 WSDL wijziging voor V&N 2022-1 

• MEN-7535 Aanpassing beschrijving webservice voor versie 2.19 

• MEN-8556 Technische inrichting V&N 2022 ofwel creatie 2022-1 endpoint 

• MEN-8403 Sociaal minimum bedragen, kostengrens en borgtochtprovisie voor 2022  

• MEN-8655 Technische inrichting  V&N 2022-1 

• MEN-8397 WS4: Gemiddelde koopsom NL, NHG Kostengrens en Borgtochtprovisie% voor 2022  

• MEN-8402 Nibud tabellen 2022 voor acceptatie en beheer inlezen 

• MEN-8659 Inrichting V&N 2022 G&A 

• MEN-8920 WS2: EBB rekenservice herzien met gemiddelde koopsom en kostengrenzen 2022 

• MEN-8865 V&N 2022: inkomenstoets in de BRE realiseren en aanbieden via de ESB (voorwerk) 

• MEN-8781 (Integratie?)test V&N 2022-1 

• MEN-8654 SPIKE: V&N 2022: inkomenstoets/restschuldfinancieringtoets in de BRE  

• MEN-8645 V&N 2022: restschuldfinancieringstoets in de BRE realiseren en aanbieden via de ESB 

• MEN-8644 V&N 2022: inkomenstoets in de BRE realiseren en aanbieden via de ESB 

• MEN-8584 'Marktwaarde' en 'executiewaarde' conditioneel bij beheerevent 'taxatierapport' 

• MEN-8583 'Datum in verkoop', 'vraagprijs' en 'verkoopprijs' bij beheerevent 'verkoop' 

• MEN-8409 Desktoptaxatie niet toegestaan bij Regioveiling 

• MEN-8406 Mouse over teksten herzien, Sneltoets en Restschuldfinancieringstoets bijwerken  

• MEN-8389 Ook bij bestaande NHG lening delen is het veld “Einddatum renteaftrek” verplicht 

• MEN-8380 Wsnp kenmerk tonen in Garantie administratie 

• MEN-8379 Wsnp kenmerk toevoegen in het Portaal 

• MEN-8378 Veld Marktwaarde van de woning bij afkoop erfpacht 

• MEN-8377 Rekening houden met Wsnp bij bepalen kredietwaardigheid eigenaar  

• MEN-8292  Desktoptaxatie ook toestaan bij verbouwing, EBV en/of EBB 1/2 (portaal scherm) 

• MEN-8369 Desktoptaxatie ook toestaan bij verbouwing, EBV en/of EBV 2/2 (validaties) 

• MEN-8253 Vervallen HRA, beheertoets OHA (2/2) Berekening 

• MEN-8159 Vervallen HRA, beheertoets anders dan RB 

• MEN-8158 Vervallen HRA, beheertoets OHA (1/2) Scherm 

• MEN-8157 HRA bij toetsing bij aanvullende lening - RB conform beheertoets 

• MEN-9044 niet afgeloste hoofdsom velden geen tooltip in toetsversie 2021-2 en 2022-1 

• MEN-8908 Uitrol release V&N 2022-1 (release candidate) naar accp ketenpartners 

• MEN-9036 Testcases voor ketenpartners aanpassen en uitbreiden op V&N 2022 

• MEN-9093 Release V&N 2022 (van met name RestschuldfinancieringToets) naar accp  

• MEN-9145 Uitrol naar pre-prod en accp-ketenpartner van release 29 november 

• MEN-9103 Regressietest faalt, dat moeten we herstellen voor de release van 29 nov 

• MEN-9144 Approval release 29 november 

• MEN-9143 Regressietest release 29 november op Test1 

• MEN-9094 Release 29 november 2021 – Releasestappen 

• MEN-8901 GAT V&N 2022 
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Story 

• MEN-8928 Sessies intrekken na aanpassen account 

• MEN-8895 Dashboard maken voor inzien klantreis services 

• MEN-8652 ODATA Delta verwijderd 

• MEN-8651 ODATA Delta bijgewerkt 
 
Ticket 

• MEN-7782 Regressie - berekening van LTV/marktwaarde geeft verkeerde waarde 

• MEN-7760 Veldnaam voor totale kosten gewijzigd bij Meerdere financieringsdoelen 

• MEN-7213 Portaal correctietaak: veld Contante waarde niet gevuld in correctietaak  

• MEN-7209 Portaal correctietaak: veld 'Verblijfsvergunning bepaalde tijd  

• MEN-7208 Portaal correctietaak: veld 'Code 2 of 3, door stichting WEW bij finale kwijting  

• MEN-7203 Portaal correctietaak: veld 'Belastingplichtig buitenland' niet gevuld in correctietaak  

• MEN-2971 foute validatie in G&A bij inkomstenbron Arbeidsmarktscan 

• MEN-2710 Bij voorinvullen van Correctietaak wordt alimentatie ontvangst niet ingevuld 
 
Bugs 

• MEN-9088 DBA en aanvraagdatum van 2022-12-31 komen niet door validatie 

• MEN-8906 Portaal: diverse tooltip teksten in NHGToets 2021 aanpassen 

• MEN-8872 BRE: bij toetsen via webservice kredietwaardigheid controle 
 


