MISSOC - Gemeenschappelijk Informatiesysteem over sociale bescherming in Europa

Sinds de start in 1990 is het ‘Gemeenschappelijk Informatiesysteem over Sociale Bescherming / Sociale Zekerheid’ (MISSOC)
uitgegroeid tot een centraal informatiesysteem met uitgebreide up-to-date informatie over sociale bescherming in alle
Lidstaten van de EU, de 3 landen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Het MISSOC informatiesysteem is
volledig elektronisch en biedt gebruikers de mogelijkheid om niet alleen beschrijvende of gedetailleerde informatie over sociale
bescherming in een specifiek land te vinden, maar ook de systemen van verschillende landen te vergelijken, in het bijzonder via
gestructureerde tabellen. Het MISSOC informatiesysteem is voor iedereen gratis toegankelijk.

Voor wie is MISSOC
bestemd?

Het MISSOC-netwerk
MISSOC berust op een nauwe samenwerking
tussen:
•
de Europese Commissie: DirectoraatGeneraal voor Werkgelegenheid,
Sociale Zaken en Inclusie, Eenheid
D/3 Actief ouder worden, pensioenen,
gezondheidszorg, sociale diensten.
•
de Nationale Correspondenten: een
netwerk van officiële vertegenwoordigers
van de nationale ministeries of instellingen
die verantwoordelijk zijn voor sociale
bescherming
•
het Secretariaat van MISSOC: een team van
door de Europese Commissie aangestelde
deskundigen

Individuen en organisaties die informatie
zoeken over sociale bescherming in
andere landen of die de verschillende
socialebeschermingsstelsels willen vergelijken,
onderzoeken en analyseren. MISSOC is met
name interessant voor:
•
•
•
•
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Burgers en bedrijven die naar een ander
land verhuizen
Onderzoekers en studenten
Overheden en sociale
zekerheidsinstellingen
Beleidsmakers

MISSOC informatiesysteem
Het MISSOC-netwerk biedt beschrijvende, op onderwerp gerangschikte en analytische informatie over sociale bescherming in het Engels,
het Frans en het Duits (en in 21 andere EU-/EER-talen voor de gidsen over socialezekerheidsstelsels). Deze informatie wordt verzameld en
bijgehouden door de Nationale Correspondenten.
Het informatiesysteem kan geraadpleegd worden via www.missoc.org of http://ec.europa.eu/missoc
Vergelijkende tabellen: gedetailleerde, vergelijkbare en tweemaal per jaar (in januari en juli) geactualiseerde informatie over
socialezekerheidssstelsels in alle deelnemende landen, gepresenteerd in de vorm van twaalf tabellen, elk verdeeld in een groot aantal
categorieën. Daarenboven zorgt een algemene inleiding bij de vergelijkende tabellen voor een transnationale benadering van de
belangrijkste concepten en beginselen van iedere tak van de sociale bescherming. Het betreft de volgende twaalf tabellen:
I. Financiering
II. Gezondheidszorg
III. Ziekte – uitkeringen
IV. Moederschap/vaderschap

Schema’s en
beschrijvingen van

hoe de sociale
bescherming
georganiseerd is

in elk land, welke
tweemaal per jaar, in
januari en juli, worden
geactualiseerd.

V. Invaliditeit
VI. Ouderdom
VII. Nabestaanden
VIII. Arbeidsongevallen & beroepsziekten

Een beschrijving
van de sociale

bescherming van
zelfstandigen

in elk land, welke
tweemaal per jaar, in
januari en juli, wordt
geactualiseerd.

MISSOC gidsen over
socialezekerheidsstelsels: een

overzicht van de belangrijkste
elementen van de takken van de sociale
bescherming per land, die als doel
hebben de systemen in toegankelijke
taal uit te leggen aan een breed publiek,
in het bijzonder aan burgers die binnen
Europa verhuizen. De gidsen worden
eenmaal per jaar (in juli) geactualiseerd
en zijn beschikbaar in 24 EU-/EER-talen.

IX. Gezinstoelagen
X. Werkloosheid
XI. Gegarandeerd minimuminkomen
XII. Langdurige zorg

MISSOC Info: een

jaarlijks overzicht
van de belangrijkste
trends in de
socialezekerheidsstelsels.

MISSOC Analysis:

een analytisch
overzicht van
belangrijke
ontwikkelingen
op specifieke
vlakken van sociale
bescherming. Dit
wordt tweemaal per
jaar opgesteld.

Contactgegevens: MISSOC Secretariaat – Van Campenhoutstraat 37 – 1000 Brussel - BELGIË
T: +32 (0)2 736 14 79 – F: +32 (0)2 736 23 89 – E-mail: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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