
Verslag EUMASS Council meeting 
 
Afgelopen 7-9 Februari heeft de EUMASS meeting in Brussel plaats gevonden. 
 
Op 7 Februari 2013 was er een Executive meeting, waarin bestuurszaken zijn 
besproken en de Council meeting is voorbereid. 
 
Op 8 Februari 2013 was er een bijeenkomst van de Executive en de Scientific 
Committee om in grote lijnen de inhoud van het congres in 2014 te bespreken. 
 
’s Middags vond, zoals gebruikelijk, het wetenschappelijk programma plaats, 
waaraan ditmaal Prof. Dr. Haije Wind een bijdrage heeft geleverd met een zeer goed 
ontvangen voordracht over de academisering van de verzekeringsgeneeskunde in 
Nederland. 
 
Op 9 Februari 2013 vond de Council meeting plaats. Wij waren te gast bij ESIP. De 
president van dit European Social Insurance Platform, Dr. Franz Terwey heeft een 
korte uiteenzetting gegeven over de doelstellingen en werkwijze van ESIP. Deze 
presentatie wordt op de EUMASS-website geplaatst. Tevens is besloten om de 
contacten die al wel bestonden tussen EUMASS en ESIP, meer te structureren en 
om, daar waar mogelijk, gezamenlijk op te trekken in het veld van de Europese 
sociale zekerheid. 
 
De afgevaardigde van het Poolse Sociale Verzekeringsinstituut (ZUS) heeft een 
voordracht gegeven, die eveneens op de EUMASS-website geplaatst zal worden. 
Daarmee is Polen lid geworden van EUMASS. 
 
Na een korte terugblik op het congres in Padova, is uitgebreid stil gestaan bij de 
voorbereidingen van het volgende EUMASS congres, dat van 11-13 September 2014 
in Stockholm in het Clarion Hotel Sign zal worden gehouden. 
Het Scientific Committee heeft, bij monde van de voorzitter Dr. Wout de Boer, de 
doelstellingen en de grote lijnen uiteengezet. 
Vervolgens heeft het Zweedse Organisatie Committee, dat m.n. voor de logistieke 
aspecten verantwoordelijk is, aangegeven hoe het met de voorbereidingen staat. 
Het voorlopige tijdspad is als volgt: 

• 15-03-2013: 1e aankondiging en congress website in de lucht. 
• 01-10-2013: 2e aankondiging, inclusief voorlopig programma; vanaf nu 

mogelijk om in te schrijven voor deelname aan het congres. 
• 01-11-2013: abstracts kunnen worden ingestuurd. 
• 01-02-2014: deadline voor insturen van abstracts. 
• 01-05-2014: deadline voor “early bird” tarief; na deze datum betaalt men het 

volle inschrijfgeld voor congresdeelname. 
 
Op de EUMASS-website zal een link naar de congres website komen. 
 
Vervolgens is een aantal huishoudelijke zaken, waaronder het financiële jaarverslag 
2012, besproken. 
 
Tevens is besloten dat het XXIe EUMASS Congres in 2016 in Ljubljana zal 
plaatsvinden.  
 
Annette de Wind 


