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Inhoud release 
 
Releasenote Mendix - Release 11/28 
 
 
Story 

• MEN-8780 Opslaan NHGToets vanuit ESB in Portaal netter oplossen 

• MEN-9624 NAW gegevens verwijderen uit de toetsservice (wsdl)  

• MEN-9625 NAW gegevens verwijderen uit de toetsservice in het Portaal 

• MEN-9645 Aanbieden keuze beheertoets voor NHG of niet-NHG post 

• MEN-9741 verlaging in foutmelding en info bullets 

• MEN-9966 Inkomen uit Prepensioen kunnen opgeven in de NHG toets 

• MEN-10341 Inkomen uit pre pensioen berekenen in NHG toets 

• MEN-10342 Inkomen uit pre pensioen gebruiken in vervolg processen 

• MEN-10901 V&N 2023: herziening bepaling marktwaarde bij nieuwbouw 

• MEN-11735 Inzien logging Beheer API overzichtsscherm 

• MEN-11775 Inzien loggin gegevens Beheer API detailscherm 

• MEN-11841 0.01 Nibud tabellen 2023 voor acceptatie en beheer inlezen 

• MEN-11842 Nibud tabellen 2023 voor beheer inlezen 

• MEN-11844 Sociaal minimum bedragen, kostengrens en borgtochtprovisie voor 2023  

• MEN-11845 Mouse over teksten herzien, Sneltoets en Restschuldfinancieringstoets bijwerken  

• MEN-11846 Inzien logging Garantie API overzichtsscherm 

• MEN-11847 Inzien logging gegevens Garantie API detailscherm 

• MEN-12003 Toetsjaar 2023-1 inbouwen in een branch 

• MEN-12151 MMT: EFP: Aanpassingen erfpacht/ kortingsconstructies G&A app 

• MEN-12152 MMT: EFP: Aanpassing schermen - Aanvullend en oversluiten - Kortingsconstructie 
Volledig afbetalen kortingsdeel (Scherm 1 & 4) 

• MEN-12153 MMT: EFP: Berekening LTV en Kosten verkrijgen bij erfpacht/kortingsconstructie 
met een vermogensrisico 

• MEN-12154 MMT:EFP: Validaties erfpacht en kortingsconstructie invoer 

• MEN-12155 MMT: EFP: Aanpassing schermen - Aankoop woning - Aanbieders & constructies 
(scherm 3) 

• MEN-12156 MMT: EFP: Aanpassing schermen - Aankoop woning - Kortingsconstructie 
vermogensrisico (Scherm 4 & 6) 

• MEN-12157 MMT: EFP: Aanpassing schermen - Aanvullend en oversluiten - Aanbieders & 
constructies (scherm 3) 

• MEN-12163 Aanmaken nieuwe rol voor inzien DKB logging 

• MEN-12181 MMT: EFP: Aanpassing schermen - Aankoop woning - Erfpacht vermogensrisico 
(Scherm 4 & 6) 

• MEN-12236 MMT:EFP: Aanpassingen WSDL in ESB 

• MEN-12295 Aanvullende lening: controle laten vervallen dat hoofdsom van de bestaande lening 
niet groter mag zijn dan de marktwaarde voor verbouwing 

• MEN-12328 Verbeterbudget mogelijke maken voor fysieke taxatie - aanpassen velden (portaal & 
webservice) 
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• MEN-12329 MMT:EFP: Inregeling aanbieders en constructies door FB 

• MEN-12393 Verbeterbudget mogelijke maken voor fysieke taxatie - validaties en berekeningen 

• MEN-12562 HRA berekening herzien en zijn response opleveren aan de markt in de V&N 2023 

• MEN-12565 MMT: EFP: interne Rest service in G&A voor synchroniseren gegevens constructies 
en aanbieders 

• MEN-12582 Afscheid nemen van AantalKinderenTot21 in entiteit Volledigheid_Huishouden 

• MEN-12669 MMT: EFP: Domain models en interne services/processen uitbreiden met data 
erfpacht/kortingsconstructies 

• MEN-12679 MMT: EFP: Berekening borgtochtprovisie bij erfpacht/kortingsconstructie met een 
vermogensrisico 

• MEN-12682 MMT:EFP: Validaties erfpacht en kortingsconstructie afhankelijk van berekeningen 

• MEN-12707 Aanpassing veld ErfpachtOfKortingsconstructie in WSDL 2.20 

• MEN-12708 MMT: EFP: Inregeling aanbieders en constructies door FB - tweede versie 

• MEN-12719 MMT: EFP: Berekening maximaal EBB bij erfpacht/kortingsconstructies met 
vermogensrisico 

• MEN-12720 Respons op request Beheer APIs wijkt af van swagger 

• MEN-12721 Uitbreiding taxatietype meenemen in vervolgprocessen 

• MEN-12722 MMT:EFP: Aanpassingen WSDL in ESB - tweede versie 

• MEN-12851 REO - overzichtspagina anders inrichten 

• MEN-12860 REO - velden toevoegen en verwijderen / tabblad Veiling 

• MEN-12863 REO - Mogelijk om een veilingdossier te starten als er een ingediend 
toestemmingsverzoek is verwijderen 

• MEN-12866 REO - wijziging in rollen workflow REO 

• MEN-12868 REO - Rappel functionaliteit verwijderen  

• MEN-12869 REO - toevoegen en verwijderen velden (overige tabbladen) 

• MEN-12870 REO - Wijzigen voor ingevulde waarden vanuit DKB 

• MEN-12875 REO - Verwijderen taken 'aanleveren stukken' en 'verwerken veilingdossier' 

• MEN-12891 Inzien garantie Portaal: tonen ErfpachtOfKortingsconstructie gegevens 

• MEN-12893 REO - verduidelijken taxatiegegevens - tabblad REO 

• MEN-12973 EBV wordt ten onrechte meegenomen bij desktoptaxatie en fysieke taxatie voor 
verbeterbudget 

• MEN-13097 Portaal scherm 4: 'Marktwaarde na verbouwing (excl. energiebesparende 
voorzieningen)' tonen als Bedrag energiebesparende voorzieningen EN Bedrag volledig afbetalen 
kortingsdeel is gevuld  

• MEN-13330 Webservice EBB berekening (gebruikt door NHG site) aanpassen op toetsjaar 2023 
 
Ticket 

• MEN-7818 Resultaat voor 'Indicatie maximale lening met NHG op basis van inkomen' incorrect 

• MEN-12794 Uitschakelen IP filter functionaliteit in Portaal met rol Adviseur_Beheerder 

• MEN-12914 Odata mogelijkheden uitschakelen 
 
Bug 

• MEN-12538 Controle op verblijfsvergunning bepaalde tijd klopt niet 

• MEN-12694 NHG toets keurt aanvragen onterecht goed bij kortlopend aflossingsvrij leningdeel 

• MEN-12890 Bij switchen naar NHGToets 2023 heten alle aanvragers Eerste Aanvrager 
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• MEN-13017 Inactieve gebruikersaccounts opschonen 

• MEN-13042 Oppakken koppeltaak: openen garantie is nieuw tabblad werkt niet 

• MEN-13215 V&N2023: Melden van een garantie voor Nieuwe lening aankoop met reden 
nieuwbouw of zelfbouw niet mogelijk via het Portaal 

• MEN-13221 Uitvoeren van een correctietaak vanwege foutief bouwjaar loopt vast op scherm 3, 
en geen validatie bouwjaar op scherm 7 

• MEN-13223 Afhandeling Resultaat op scherm 4 niet volledig bij wijzigen van erfpacht- of 
kortingsconstructie verbeteren 

• MEN-13280 Bij stappen van scherm 3 naar 4 foutmelding in console: Fout bij 
OphalenGemeenteBijPostcode 

 


