
 

 

Release notes RWS DSO-LV 
 
Datum releasenotes: vrijdag 22 april 2022 
Releasenaam: Overloon-1 (22.2 ketenrelease) 
 
Release data: 

Omgeving (Geplande) datum 

ACC 28 april 2022 

PRE 4 mei 2022 

PRD 11 mei 2022 

DMO ? 

 

Inhoud release: 
 
API: 

API-naam Huidige versie Nieuwe versie 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

Functionaliteit: 

Nieuwe functionaliteit Relevante user story 

Beheer  

  

  

Gebruikerstoepassingen  

Als initiatiefnemer wil ik zien waarom een werkzaamheid aan mijn zoekcriterium 

voldoet, zodat ik sneller de juiste vind. 

PR12-12125 

Als gebruiker die op een locatie activiteiten zoekt wil ik geen suggestie van een 

activiteit krijgen die geen resultaten heeft voor sub-activiteiten op die locatie 

PR12-14315 

  

  

Portalen en Samenwerken  

  

  

Knooppunt  

  

  

Toepasbare Regels (Uitvoeren)  

  

  

 
 

Technische fix: 

Aanpassing Relevante user story 

Beheer  

Intpatch eh platform change: Deze MR bevat configuratiewijzigingen om aan te 

sluiten op het nieuwe eHerkenning-platform van OneWelcome. 

BDR-3855 

FBDSO-586 

DSO2905-2183 

Pipeline cleanups:  

 Ozon sync naar een stage eerder  
 Test certs verwijderd. (Kan niet meer op deze manier na uitfasering 

wasstraat)  

 



 

 

Aanpassing Relevante user story 

 Jobs die niet meer gebruikt worden verwijderd. 

Intbhr add kto environment: Endpoints voor Kadaster testomgevingen 'kpf' en 'kta' 

toegevoegd aan dso-keten/values.yaml 

 

Fix api test image: Created container for the api test job, and now it can do the 

test. 

 

RTO verbeelden url- en versieaanpassing. Aangepast in: 

 keten-tests 

 values.yaml 

 

  

Gebruikerstoepassingen  

geo location groups: Voor het gebruik van locatiegroepen in de PDFs moeten 

alexia-frontend-jobs en alexia-backend-jobs ook de config voor 

Omgevingsdocumenten-ToepasbaarOpvragen hebben 

PR12-13567 

Int12 logging verbeteren agv veelvoorkomende fouten oplossen in 'alexia-

backend-jobs' 

PR12-14141 

Haal filtering van niet ingetrokken machtigen weg PR12-10244 

  

Upgrade naar JasperReports 6.19.0 + Itext7 PR12-12040 

Pas initContainers toe om liquibase migraties in k8s solide uit te voeren PR12-12588 

Maatregelcheck: handmatig manipuleren van URL in adresbalk resulteert in 

ongewenste situaties 

PR12-12781 

Publish naar Sigrid vanuit GitLab PR12-12890 

uitfaseren of upgraden react-bootstrap PR12-12941 

Verwijderen Geometry Intersects migratie PR12-13011 

Verwijder cache PR12-13052 

BS testen weer groen krijgen (licentie is weer beschikbaar) PR12-13060 

Mutex factory verwijderen controleren en testen PR12-13574 

Toolkit sprint 5 PR12-13727 

Back button resulteert in UnexpectedRollbackException PR12-13863 

Verwijder migratie code die geschreven was om toestemmingsType te bepalen PR12-13865 

Validatiefout bij wijzigen vooringevuld antwoord is te negeren PR12-13885 

UI-Tests: Voorkom EntityExistsException (dataset issue) PR12-13958 

Fix mutation tests job PR12-14024 

Datum inwerkingtreding aanpassen PR12-14327 

Verbeteren SIG score - tbv component entanglement Alexia backend PR12-14454 

Bij een onverwachte fout uit indienen ontbreekt de details sectie PR12-14455 

PDF snapshots unit tests werken niet allemaal PR12-14571 

Uitfaseren ConfigurationSettings PR12-14577 

Wiremock: Wijzig de melding voor een ingetrokken machtiging aan zodat er geen 

codes meer in voorkomen 

PR12-14588 

Grote bestanden uploaden is niet mogelijk PR12-14590 

Fix dependency vulnerabilities job PR12-14591 

Geen toelichting bij documenten PR12-14608 

Document vragen in Wiremock optioneel maken. PR12-14620 

Fix dependency vulnerabilities job PR12-14627 

Verbeter ontwikkelmogelijkheden bestandsencryptie PR12-14633 

SPIKE: tbv pr12-14507 PR12-14718 

Typo in query autocomplete werkzaamheden PR12-14732 

Fix CVE-2022-22965 Spring4Shell PR12-14754 

Bijwerken security issues Sigrid PR12-14567 

Access-Control-Allow-Origin goed configureren PR12-14745 

Gekozen locatie tab niet geselecteerd na navigeren in de wizard PR12-14774 

  

Portalen en Samenwerken  



 

 

Aanpassing Relevante user story 

Spelling van Burgerservicenummer is verkeerd op Login pagina: "r" ontbreekt PR02-3767 

Fix Spring Framework RCE in alle java projecten PR02-3760 

Actieverzoek indienen bij een organisatie die geen ketenpartner is PR02-3751 

e2e-tests sw-behandelen falen op develop en master PR02-3747 

De response van PATCH /samenwerkingen geeft een OIN als naam terug PR02-3740 

Wanneer je als gebruiker niet bewust uitlogt, blijf je in de backend ingelogd PR02-3737 

Idle-timeout na 15 minuten inactiviteit werkt niet meer PR02-3736 

e2e-tests beheerportaal werken lokaal niet PR02-3734 

logo's portalen werken lokaal maar deels PR02-3733 

los vulnerabilities Portal op PR02-3731 

sw-behandelen: Samenwerking-detail-submenu vervangen door child routes PR02-3727 

Bij toevoegen van een document gaat de validatie fout PR02-3726 

Starten samenwerken geschikt maken voor STAM 2.0 (S5!!) PR02-3681 

Portaal/Beheerportaal messaging werkt niet PR02-3678 

Loket: Verbeteren vindbaarheid Maatregelen op Maat (PI22, S1) PR02-3677 

Hernoemen van containers zodat deze niet de deployment naam bevatten PR02-3652 

content-api / sessie-api swagger is niet bereikbaar PR02-3598 

File upload plugin uitfaseren i.h.k.v. migratie naar Cypress 9.3.x PR02-3586 

Verwijderen ActivateEventsPlugin en (activate) handler PR02-3527 

OAuth redirectUri’s gelijktrekken PR02-3445 

Loginpagina verplaatsen naar het portaal ipv in het CMS PR02-3254 

Als team PR02 willen we de tegeltjes hardcoded/configurabel maken binnen Loket 

zodat we voor configuratie niet afhankelijk zijn van Iprox 

PR02-3046 

Werkzaamheid "raam of gevel veranderen" heeft een typo PR02-3810 

De knoppen voor de veelgekozen werkzaamheden werken niet meer PR02-3814 

  

Knooppunt  

Fix Expiry time refresh token: Current time is incorrect DSO2905-2267 

eHerkenning logout fix: Added eHerkenning logout parameters 

Eidas: broker url --> https://eh01.staging.iwelcome.nl/broker/sso/1.11 + 

broker_certificate_file --> eh02.staging.iwelcome.nl.crt + artifact_resolve_url -

-> https://eh02.staging.iwelcome.nl/broker/ars/1.11 

DSO2905-2291 

2FA fix: 2FA is now only enabled for user that log in with dso inlogmiddel and don't 

have the rol: testgebruiker 

DSO2905-2306 

Int2905 elasticsearch updates: Auditing and archiving now use a more up to date 

version of elasticsearch (with new log4shell fix). 

DSO2905-2092 

Fix-ValidateAbonnementenResponse: De XML-namespaces van de Berichtenbox 

ValidateAbonnementenResponse wil nog wel eens spaties bevatten. Hierdoor gaat 

het bepalen of een Berichtenbox Abonnement bestaat fout, omdat de xpath met 

namespaces was. Dit is veranderd in een xpath zonder namespaces, dus met 

'local-name' xpath-functie. 

DSO2905-2310  

Wasstraat uitschakelen stap 3 (vooralsnog op TEST) DSO2905-2076 

OBO-1381 

  

Toepasbare Regels (Uitvoeren)  

Mising network policy for rabbitmq (from inception-drools-executie) PR13-9154 

Downloaden STTR in frontend geeft 404 PR13-9140 

Alleen relevante exceptions loggen PR13-9050 

Ontwerp en afstemming CRUD RTR v2 PR13-9089 

Kenmerk toevoegen aan de subactiviteiten index tbv filtering PR13-8976 

Aanpassen RTR Frontend – Bronverwijzingen PR13-6006 

Services bepalenActiviteiten en bepalenSubactiviteiten verwijderen, fase 1 PR13-8296 

Lokaal draaien van applicaties in sync brengen PR13-8993 

Update versies en dependencies PR13-9053 



 

 

Aanpassing Relevante user story 

Refactor feature file Bepalen Werkzaamheden Service Geef Juridisch Gerelateerden 

returns correct related werkzaamheden for added juridische relations from an 

activity 

PR13-8978 

Verwijderen initContainers tbv postgres migratie PR13-8854 

Check voor pending OZON sync op rtr-service PR13-9064 

Bepalen bevoegd gezag geeft een onverwacht resultaat PR13-8992 

RTR front end doet extreem lang over opstarten op PRE PR13-8999 

Performance verbetering werkzaamheden queries PR13-8972 

  

 
 
Ondersteunde standaarden: 

 STAM, versie 1.6 en 2.0 

 VerzoekIndienenOphalen-XSD, versie 1.6 en 2.0.0. 

 STTR versie 

 


