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Inhoud release 
 
Releasenote Mendix - Release 19/04 
 
 
Bug 

• MEN-10531 Berekening in beheertoets verkeerd indien Avola uitstaat 

• MEN-10373 Er is een runtime error opgetreden 

• MEN-10372 NHG-toets houdt gewijzigd inkomen vast 
 
Story 

• MEN-10482 Tekst bij foutcode 403 wijzigen 

• MEN-10481 Foutmeldingen Toetsen/Melden nalopen of deze nog gebruikt worden 

• MEN-10479 Inkomenstoets & restschuldfinancieringstoets 2021 beschikbaar maken  

• MEN-10358 Wachtwoorden niet meer genereren met een &-teken 

• MEN-10233 ESB - Alleen uitschakelen oude versies webservice Melden 

• MEN-10232 ESB - Alleen uitschakelen oude versies webservice toetsen 

• MEN-10209 Datacorrectie: Besluit 'finale kwijting' wijzigen naar 'geen finale kwijting' 

• MEN-10208 Verwijderen Avola functionaliteit uit Portaal app 

• MEN-10202 Portaal - niet gemelde oude toetsen readonly tonen 

• MEN-10172 G&A - Hertoetsen per datum bindend aanbod 

• MEN-10156 BRE - Module NHGToets_2020_02 wordt overbodig 

• MEN-10155 ESB - opruimen oude versies webservice melden 

• MEN-10154 ESB - opruimen oude versies webservice toetsen 

• MEN-10153 Portaal - oude versies toetsen via Avola opruimen 

• MEN-10152 Portaal - uitschakelen oudere toetsjaren & schermen switchen naar oudere jaren 

• MEN-10151 Kopiëren toetsen 2020 en ouder uitschakelen 

• MEN-10144 Verwijderen openstaande correctietaken van 2020 en ouder 

• MEN-10138 Verwijderen Avola functionaliteit uit Beheer app 

• MEN-9996 Aanpassen afmelden in combinatie met oversluiten 

• MEN-9967 Aantal maanden achterstand berekenen en vastleggen 

• MEN-9870 Validaties van de Klantreis API -  Opruimen van rest/rechtspersoon/v1/autorisatie/ 

• MEN-9777 Opschonen NHGToetsen Portaal 

• MEN-9768 NVB wijzigingen klantreis doorvoeren in G&A 

• MEN-9767 NVB wijzigingen klantreis doorvoeren in Portaal & Claims 

• MEN-9397 Bij opvoeren van portefeuilleoverdracht labelnaam tonen na invoer labelnummer 

• MEN-6009 Aanpassing in criteria om te bepalen of een melding dubbel is 
 
Ticket 

• MEN-10709 500 voor garantie 10xxxxxxx 

• MEN-10333 Ketenpartner kan geen bijlage toevoegen bij een Uitzondering in Beheer 


