
 

 

Release notes RWS DSO-LV 
 
Datum releasenotes: vrijdag 10 december 2021 
Releasenaam: Koedijk (20.6 ketenrelease) 
 

Release data: 

Omgeving (Geplande) datum 

ACC 13-12-2021 

PRE 17-12-2021 

PRD 22-1-2022? 

DMO ? 

 
Opmerkingen bij Release: 
Gebruikers informeren voor het volgende: 
Een indiening gemaakt met documenten die zijn toegevoegd in stap 7 en daarna een aanvulling 
gestart? Verwijder die aanvulling en begin hem opnieuw. De documenten zijn namelijk initieel niet 
goed overgenomen bij de aanvulling.  

(Zie ook PR12-12851) 

 

Inhoud release: 
 

API: 

API-naam Huidige versie Nieuwe versie 

Ozon toepasbaaropvragen v7 - V7 

ToepasbareRegels-CRUD-RTR-

Gegevens 

V1 (20.2.0) V1 (20.4.0) 

ToepasbareRegels-

Behandeldienstconfiguraties 

V1 (20.2.0) V1 (20.4.0) 

ToepasbareRegels-

Omgevingsoverlegconfiguraties 

V1 (20.2.0) V1 (20.4.0) 

ToepasbareRegels-

SamengesteldeRTRServices 

V1 (20.2.0) V1 (20.4.0) 

ToepasbareRegels-RTR-

Statistieken 

- V1 (20.4.0) 

 
 
 
Functionaliteit: 

Nieuwe functionaliteit Relevante user story 

Updated Prikbord version (which persists human readable version of 

resource owner).  Nieuwe versie van het Prikbord dat: 

 naast de DSO ID ook de (human readable) username van de 

incoming caller logt 

 naast de DSO ID ook de (human readable) username van de 

resource owner persisteert. 

 Voeg ozon-sync als provisioning-data toe voor Prikbord 

 Knooppunt-Provisioning: negeer onbekende geneste velden 

 Knooppunt-Provisioning: Gebruik correcte credentials 

DSO2905-1908 

Verbeterd zoeken: aanmaken tellers - Als gebruikerstoepassing wil ik 

dat bijgehouden wordt op welke (sub)activiteiten / werkzaamheden 

worden gekozen zodat er gesorteerd kan worden op de meest gekozen 

(sub)activiteiten / werkzaamheden 

PR13-8397 

Verbeterd zoeken: tellers terugzetten bij updates  PR13-8398 

Caching van kjar’s wijzigen - Als PO Uitvoeren wil ik dat er meerdere 

kjar's in de cache kunnen zitten zodat een initiatiefnemer minder lang 

hoeft te wachten. 

PR13-8491 

Aanpassen mapping subactiviteiten in de toonbare_activteiten index - 

Als gebruiker van het loket wil ik in mijn zoekresultaten kunnen 

herkennen op welke subactiviteiten mijn term van toepassing is om 

PR13-8508 



 

 

Nieuwe functionaliteit Relevante user story 

daarmee in de frontend alleen de relevante subactiviteiten bij een result 

te kunnen laten zien. 

Nieuwe Service Archivering:  

 Voegt nieuwe archiving-service toe aan DSO-keten. 

 Voegt nieuwe archiving-handler toe aan APIM om archiving-

service vanuit API's te kunnen aanroepen. 

 Cherrypicked fix voor invalide password CPA-user 

DSO2905-1516, DSO2905-1962 en 

DSO2905-1998 

Gebruikers die via het formulier aangemaakt worden moeten voortaan 

in de workflow worden goedgekeurd: 

 Updates in GGS are due to newly added user claims 

 Updates in provisioning are bugfixes/stability improvements 

only. No functional changes 

 Updates in IAM/APIM is only to dev (changed default 

adminBaseHost and tls certificate for devxx on OS4) 

 Updates is wasstraat is in beheer page: added link to workflow, 

removed non working links to EI 

DSO2905-1861 

SW-BEHANDELEN 

 

 PR02-3410 Ontvanger actieverzoek: initiator niet op de lijst, 

huidige ketenpartner wel 

 PR02-3294 SW-Behandelen: Samenwerking een uniek nummer 

geven en tonen (niet alleen in de url) 

 PR02-3351 Security: Verberg gevoelige data in 

integrationhealth voor de buitenwereld 

 PR02-3365 Toolkit update 27.3.0 -> 28.0.0 Sprint 3: 

 PR02-3366 Toolkit update Sprint 5: 28.0.0 -> 31.0.0 

 PR02-3266 WCAG: Focus Management 

 PR02-3269 WCAG: Samenwerking starten 

 PR02-3267 WCAG: Tabellen 

 PR02-3189 WCAG: sw-behandelen: spinners toevoegen bij 

trage operaties 

 PR02-3295 De actieverzoeken logischer ordenen 

Zie hiernaast 

SW-API 

 

 PR02-3392 Aanpassen OpenAPI-spec Sessie-API 

 PR02-3296 Stuur notificatie van nieuwe ketenpartner naar alle 

ketenpartners (dus ook die al deelnemer zijn) 

 PR02-3410 Ontvanger actieverzoek: initiator niet op de lijst, 

huidige ketenpartner wel 

 PR02-3455 SW-API: document met een autorisatie kan niet 

worden verwijderd (door notificatie record) 

 PR02-3290 Postgress instanties refactoren 

 PR02-3395 SW-API: vreemd teken zoals haakje verboden in 

bestandsnaam 

 PR02-3351 Security: Verberg gevoelige data in 

integrationhealth voor de buitenwereld 

Zie hiernaast 

SESSIE-API 

 

 PR02-3392 Aanpassen OpenAPI-spec Sessie-API (maar wordt 

(nog) niet ontsloten via apim) 

 PR02-3290 Postgress instanties refactoren 

Zie hiernaast 

CONTENT-API 

 

 PR02-3351 Security: Verberg gevoelige data in 

integrationhealth voor de buitenwereld 

Zie hiernaast 

PORTAL Zie hiernaast 



 

 

Nieuwe functionaliteit Relevante user story 

 

 PR02-3277 Applicaties in beheerportaal toevoegen als menu-

items 

 PR02-3351 Security: Verberg gevoelige data in 

integrationhealth voor de buitenwereld 

 PR02-3365 Toolkit update 27.3.0 -> 28.0.0  

 PR02-3276 URL beheerportaal verplaatsen naar URL met 

subdomein 

 PR02-3398 beheerportaal - inlogselectiepagina niet langer uit 

CMS halen 

 PR02-3399 beheerportaal - homepage niet langer uit CMS 

halen 

Activiteiten zoeken met Elastic search PR12-12122 

Als Bevoegd gezag wil ik testberichten kunnen indienen zodat ik zeker 

weet dat het ook in productie werkt. 

PR12-13203 

Als initiatiefnemer wil ik bij het zoeken van activiteiten suggesties 

krijgen zodat ik sneller de juiste activiteit vind. 

PR12-12899 

Als bevoegd gezag wil ik dat een testdatum uitgewisseld wordt tussen 

gebruikerstoepassingen zodat ik niet steeds dezelfde datum hoef in te 

vullen. 

PR12-12763 

Twee instanties (staging en 'productie') van Alexia in 1 omgeving PR12-12171 

Als initiatiefnemer wil ik dat alerts verdwijnen als deze niet meer 

relevant zijn, zodat ik verder kan met mijn (andere) taak. 

PR12-11248 

Als bevoegd gezag wil ik een stagingomgeving, zodat ik nieuwe regels in 

context kan zien vòòrdat ze geldig zijn, deel 2 

PR12-10547 

Als initiatiefnemer wil ik bij het zoeken van verfijnde activiteiten 

suggesties krijgen zodat ik sneller de juiste activiteit vind. 

PR12-12134 

Als initiatiefnemer wil ik dat ook subactiviteiten worden doorzocht en 

getoond zodat ik sneller de juiste vind 

PR12-12121 

 
 
Technische fix: 

Aanpassing Relevante user story 

Api Omgevingsdocumenten-ToepasbaarOpvragen/v5 wordt niet langer 

door Kadaster ondersteund en dient verwijderd te worden. 

BDR-3596 

fix error in provisioning when short-sha is a number: Wanneer de short-

sha voor dso-keten in de provisioning alleen uit cijfers bestaat, gaf dit een error 

omdat er door yaml .00 achter gezet werd. Dit is nu opgelost door dit te quoten. 

BDR-3465 

maak rtr cor test configureerbaar. Met deze MR wordt het mogelijk om 

de inhoud van een rtr test te configureren. Dit is nodig om deze test 

correct uit te kunnen voeren op zowel PRE als alle andere omgevingen. 

BDR-2680 

APIM change: New version of apikeyhandler. Changed the isValidToken 

time to 1 minute 

 

DSO2905-1942 

Voortaan worden bij een deployment de values.yaml, resources.yaml:  

De wens bestaat om de diverse configuratiebestanden uit elkaar te 

trekken, waardoor het beheer van de configuratie zal versimpelen. De 

aanpassingen in deploy.yaml zorgen ervoor, dat voortaan bij een 

deployment de values.yaml, resources.yaml en switches.yaml 

meegenomen worden uit zowel de default-directory als vanuit de 

omgevings-directory. 

BDR-2500 

Bugfix: Bij het scheduled indexeren van elasticsearch (tijdens laden 

inceptiondata perfromancetest) verschijnen warnings in 

AfgeleideActiviteitServiceImpl: More than one active entity found on 

date 

PR13-8500 

Added a database check to the Liveness probes for Prikbord and 

Machtigingen. They will now restart if the database is not present. 

DSO2905- 



 

 

Aanpassing Relevante user story 

SW-BEHANDELEN 

 

 PR02-3390 Portal-image heeft critical vulnerabilities 

 PR02-3443 content-api/sw-behandelen/portaal develop sonar 

faalt 

 PR02-3413 spring-projecten produceren onwerkbaar veel 

logging 

Zie hiernaast 

SW-API 

 

 PR02-3432 Integration health endpoint van SW-API werkt niet 

meer 

 PR02-3437 TBO-1159 | 21 10 2855| Fout bij plaatsen 

document in de samenwerkingsvoorziening 

 PR02-3426 Tech: Upgrade sonar 

 PR02-3113 Uniform maken van K8s objecten 

 PR02-3443 content-api/sw-behandelen/portaal develop sonar 

faalt 

 PR02-3435 sigrid faalt op sw-api 

 PR02-3406 sql-fouten in sw-api initcontainer-script 

ondervangen 

 PR02-3440 sw-api sonar develop faalt 

 PR02-3441 swapi owasp gate faalt op develop 

Zie hiernaast 

SESSIE-API 

 

 PR02-3443 content-api/sw-behandelen/portaal develop sonar 

faalt 

Zie hiernaast 

CONTENT-API 

 

 PR02-3443 content-api/sw-behandelen/portaal develop sonar 

faalt 

Zie hiernaast 

PORTAL 

 

 PR02-3416 BUG: Portal integration-health-endpoints verstikken 

de content-api-iprox-communicatie 

 PR02-3390 Portal-image heeft critical vulnerabilities 

 PR02-3365 Toolkit update 27.3.0 -> 28.0.0  

 PR02-3276 URL beheerportaal verplaatsen naar URL met 

subdomein 

 PR02-3398 beheerportaal - inlogselectiepagina niet langer uit 

CMS halen 

 PR02-3399 beheerportaal - homepage niet langer uit CMS 

halen 

Zie hiernaast 

Remove chart version exception PR12-13512 

Machtiging: hyperlink/website url phishing fix - Bevinding uit de pentest: 

bij het opvoeren van een machtiging is het mogelijk om, bijvoorbeeld in 

projectnaam, htlm-tags of een hyperlink toe te voegen, die vervolgens 

in het e-mailbericht wordt opgenomen. 

Door in de e-mail alleen platte tekst op te nemen kunnen we dit 

voorkomen. 

DSO2905-1965 

Ozon fix op versionering locatie: aanpassen RTR front-end PR13-8090 

Validatie op aanwezigheid van locaties in activiteit aanpassen PR13-8568 

Aanpassen analyzer PR13-8459 

Handmatige integratietest ism Ozon: mutatie van locatie geldigheid 

binnen een activiteit 

PR13-8486 

Resources-files reshuffled - Het gebruik van configuratiebestanden van 

een omgeving (values.yaml, resources.yaml etc.) blijkt in DSO-KETEN af 

BDR-3630 



 

 

Aanpassing Relevante user story 

te wijken van DEPLOYMENT. Het gevolg hiervan was, dat het bestand 

'minimum-resources.yaml' niet langer opgepakt werd in DSO-KETEN. Dit 

is nu gefixed. 

Provisioning af laten ronden - Om te voorkomen dat de provisioning 

onbedoeld opnieuw start als een pod verwijderd wordt, laten we de 

provisioning nu gewoon completen. De provisioning CI jobs zijn ook 

aangepast om hier mee te werken. 

De check_provisioning job maakt nu ook artifacts voor alle provisioning, 

en als de provisioning goed is gegaan ruimen we alle pods ook op, als 

$DELETE_PODS op 'true' staat. 

BDR-3359 

BDR-2904 

Document use of certificates in keten-tests - De pipeline maakt 

automatisch een certificaat om te gebruiken bij het testen. 

 

Update kubernetes-deployer naar helm v3.7.1 BDR- 

Toon alleen sub-content van subactiviteiten waarop een search hit is PR12-13414 

Timeout van Kadastralekaartservice beter afstellen PR12-13270 

Fix nginx vulnerabilities PR12-13244 

Vragen rond herbruikbare conclusie als verborgen stuurvraag 

behandelen. 

PR12-13206 

Toolkit sprint 4 PR12-12965 

Checks rond document toevoegen en verwijderen op back-end PR12-12953 

Foutmelding over activiteit na wijzigen locatie. PR12-13636 

Authority Status van niet aangesloten BG/BH geeft 404 en geen status 

inactief 

PR12-13628 

Tekst 'Voor deze activiteit hoeft u geen vragen te beantwoorden' 

ontbreekt in PDF 

PR12-13556 

Afwijkende markup zorgt ervoor dat uitlijning icoon 'verzoeknaam 

wijzigen' niet klopt 

PR12-13525 

Vraag komt onterecht in verzoekPDF terecht PR12-13442 

Bij het openen van stap 1 van een project verschijnt niet altijd een 

spinner 

PR12-13438 

Verkeerde waarde voor application_id wordt gelogd PR12-13434 

INT12: vooringevulde gegevens komen niet in verzoekPDF PR12-13132 

Aanvullen met een verzoek bijlage resulteert in fout PR12-12851 

REGRESSIE: extra kaartlaag bij Geovragen in Maatregelencheck PR12-13577 

Fout bij document toevoegen op int12 PR12-13512 

In de verzoek PDF worden antwoorden bij verkeerde vragen 

weergegeven 

PR12-13644 

  

 
 
 


