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"Mogelijk vertrek uit België vanwege speculatietaks"
26 oktober 2015

 Onlinebeleggingsbank BinckBank sluit niet uit dat het vanwege de speculatietaks mogelijk uit ons land verdwijnt. De geplande speculatietaks belast winsten uit
beleggingen die minder dan zes maanden na aankoop worden verkocht.

Henny Vrienten te gast op Radio 1 Sessies
26 oktober 2015

 De achtste editie van de Radio 1 Sessies vindt plaats van maandag 16 tot en met donderdag 19 november. Henny Vrienten is de eerste van vier gastcuratoren.

Philips in de problemen bij verkoop lichtactiviteiten
26 oktober 2015

 Het Nederlandse elektronicabedrijf is op onverwachte problemen gestoten bij de verkoop van zijn ledcomponentenbedrijf Lumileds. Dat heeft Philips gemeld tijdens de
presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Justin Bieber grote slokop op MTV Music Awards
26 oktober 2015

 De Canadese zanger heeft vijf prijzen in ontvangst genomen op de MTV Europe Music Awards in Milaan.

1e winnaar van "The voice" brengt na 3 jaar album uit
25 oktober 2015

 In 2012 werd Glenn Claes de winnaar van de eerste editie van "The voice van Vlaanderen". Daarna werd het stil rond de zingende loodgieter.
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Afgelopen week werd het Vlaams Logies InformatieSysteem (VLIS) uitgebreid met een aantal nieuwe functionaliteiten en werd de VLISdatabank gekoppeld aan de
Toerismedatabank van Toerisme Vlaanderen en de Kruispuntbank Vakantiewoningen aan de Kust van CIBKust vzw.

koppeling van het VLIS met de Toerismedatabank van Toerisme Vlaanderen
Door de koppeling van het VLIS met de Toerismedatabank van Toerisme Vlaanderen, wordt de Toerismedatabank (en de hieraan verbonden partners, databanken en
websites) automatisch opgeladen en uptodate gehouden met de meest recente vergunningsgegevens van het toeristische logies. De Toerismedatabank wordt
voornamelijk gebruikt in de promotie van het onthaal van Vlaanderen en Brussel als toeristische bestemming.
koppeling van het VLIS met de Kruispuntbank Vakantiewoningen aan de Kust van CIBKust vzw
Door deze koppeling wordt het mogelijk voor toeristische verhuurkantoren om rechtstreeks via hun kantoorsoftware aanmeldingen en vergunningsaanvragen en 
dossiers in te dienen en te beheren in het VLIS. CIBKust vzw werkt momenteel aan de laatste technische formaliteiten. Deze koppeling verlaagt de administratieve lasten
voor de toeristische verhuurkantoren en dient zo een impuls te geven voor meer vergunde vakantiewoningen aan de Kust.
nieuwe VLISfunctionaliteit: actualiseren van vergunningsdossiers
Naast het indienen en vervolledigen van vergunningsaanvragen en aanmeldingen via het digitaal VLISloket, is het nu ook mogelijk (voor de logiesexploitant of
aangestelde) om de vergunningsdossiers van vergunde logies te actualiseren met nieuwe dossierstukken zoals bv. een nieuw brandveiligheidsattest of
verzekeringsattesten. Het actualiseren van het dossier gebeurt op die manier niet alleen sneller en administratief eenvoudiger, ook zullen de digitaal opgeladen
dossierstukken elektronisch beschikbaar blijven voor de gebruiker.
Zoals reeds gemeld in onze vorige Nieuwsflash (http://www.vlaanderen.be/int/nieuws/openingdigitaalloketvoordevergunningsaanvraagalstoeristischlogies)
kunnen ook aanmeldings en vergunningsdossiers die eerder op papier werden ingediend verder digitaal via het VLISloket beheerd en geraadpleegd worden. Via het
digitaal VLISloket kan de logiesexploitant (of aangestelde) onder meer zijn dossiers bekijken, wijzigingen melden, de exploitatie stopzetten of een overname van de
exploitatie registreren.
Het digitaal VLISloket kan opgeroepen worden via https://vlis.vlaanderen.be (https://vlis.vlaanderen.be/)
De volledige en gebruikershandleiding van het VLISloket (inclusief deze nieuwe functionaliteit) is terug te vinden via de Helpknop van het programma.

Terug naar overzicht (http://www.vlaanderen.be/int/nieuws)
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