Verzoek om het standpunt van de RVA via “ruling”
Wat kunt u via "ruling" vragen?
Ruling biedt u de mogelijkheid om vooraf te weten welke beslissing het
RVA-kantoor zal nemen wanneer u geconfronteerd wordt met de situatie die u
hebt beschreven in uw vraag.
Uw vraag moet gaan over een concrete situatie die nog niet heeft
plaatsgevonden en die onder de beoordelingsbevoegdheid van de RVA valt.
U wil bijvoorbeeld uw deeltijdse betrekking verlaten voor een voltijdse betrekking
in het kader van een wedertewerkstellingsprogramma en u wil weten of u het
attest van uitkeringsgerechtigde werkloze om deze betrekking te bekomen, zal
ontvangen. Vooraleer uw betrekking te verlaten, kunt u het werkloosheidsbureau
hierover ondervragen.
De RVA zal gebonden zijn door zijn schriftelijk antwoord indien:
− de feiten verlopen zoals u ze in dit formulier hebt beschreven;
− de reglementering ondertussen niet gewijzigd is;
− u de feiten correct en volledig hebt beschreven.
Deze procedure is maar geldig in bepaalde specifieke situaties.
Bijvoorbeeld: de strafmaat die zou toegepast worden in geval van inbreuk, valt
niet onder deze procedure.

Hebt u bijkomende informatie nodig?
Indien u meer inlichtingen wenst:
- contacteer uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW);
- lees het infoblad nr. T91 “Kan u vooraf informatie inwinnen omtrent de beslissing
die de RVA zal nemen?“. Dit infoblad kunt u krijgen bij een uitbetalingsinstelling
of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website
www.rva.be.

Wat doet u met dit formulier?
U vult dit formulier in.
U vindt in de linkerkolom informatie die u hierbij zal helpen.
U bezorgt het ingevulde formulier:
− ofwel aan het RVA-kantoor;
− ofwel aan een uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW).

En vervolgens?
De RVA zal u zijn beslissing toesturen, in principe binnen een termijn van één
week.
Indien de beschreven feiten zich voordoen, moet u:
− uw dossier indienen bij de RVA binnen de reglementaire termijn, via een
uitbetalingsinstelling;

− het antwoord van de RVA toevoegen.

FORMULIER

RULING

Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag

Aanvraag om het standpunt van de RVA via
“ruling”
Uw identiteit
Voornaam en naam

..........................................................................................................................................

Straat en nummer

..........................................................................................................................................

Postcode en gemeente

..........................................................................................................................................

Uw INSZ-nummer staat op de keerzijde van uw identiteitskaart of in de
rechterbovenhoek van uw SIS-kaart.
De gegevens “telefoon” en “e-mail” zijn
facultatief.

Rijksregisternr. (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __
Telefoon

..........................................................................................................................................

E-mail

..........................................................................................................................................

Uw aanvraag
Uw vraag moet gaan over een concrete
situatie die nog niet heeft
plaatsgevonden.
U moet de feiten correct en volledig
beschrijven.

Beschrijf de concrete situatie waarmee u geconfronteerd wordt:
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Wat is uw vraag? .................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Bijlagen
Het is aangeraden om zoveel mogelijk
bewijsstukken toe te voegen.

Ik heb de volgende stukken toegevoegd:
 arbeidsovereenkomst
 belofte van aanwerving
 ontslagbrief
 uurrooster lessen / stage
 andere : ....................................................................................................................................................................

Handtekening
Uw verklaringen worden bewaard in
informaticabestanden. Meer informatie over
de bescherming van deze gegevens vindt u in
de brochure over de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, beschikbaar bij de
RVA. Meer info op www.rva.be.
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Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn.

Datum : __ __ / __ __ / __ __ __ __
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