
VERSLAG OVER 2015 
 
 
CISA is opgericht als algemeen nut beogende instelling (ANBI) die werkt in het algemeen be-
lang en ten behoeve van zowel donateurs als niet-donateurs. 
CISA richt zich op de sociale en maatschappelijke belangen van singles, rekening houdend met 
het algemeen belang. De organisatie streeft naar erkenning van de single-situatie met haar soci-
ale duurzame bindingen, als gelijkwaardig aan die van de [traditionele] vormen van bloed- en 
aanverwantschap en geregistreerd partnerschap. 
In 2013 vierde CISA haar 25-jarig bestaan. 
 
Rechten van de Mens 
Op 11 september heeft het College voor de Rechten van de Mens [RvdM] in Utrecht een expert-
bijeenkomst gehouden. De voorzitter Lenie de Zwaan was daarbij uitgenodigd om in een korte 
toespraak de positie van alleenstaanden in de Mensenrechten uiteen te zetten. In de desbetref-
fende publicatie van de RvdM ten behoeve van 'de Politiek' heeft Lenie de gelegenheid gekregen 
daarin in een uitvoerig artikel over de [noodzakelijke] rechten van alleenstaanden te schrijven. 
Daarin heeft zij aangegeven dat artikel 1 van de Grondwet moet worden uitgebreid met de status 
'alleenstaand' en dat het Personen- en Familierecht in het Burgerlijk Wetboek moet worden uit-
gebreid met het persoonsrecht, zodat daarin de singles met hun nabije bindingen, bijvoorbeeld 
maximaal drie goede vrienden, daarin een plaats kunnen krijgen. 
Zie ook onder Publiciteit. 
 
Politiek 
* Vera Bergkamp, die eerder aan het EU-parlement een rapport over de achtergestelde situatie 
van de singles aanbood, beloofde op de positie van alleenstaanden te blijven hameren. 
* In een klankbordgroep van D66, De Familie van Nu, heeft CISA ook een bijdrage kunnen le-
veren. Het was duidelijk dat het voor de aanwezigen een kwestie van wennen was om ook bui-
ten het vertrouwde familieverband hun gedachten te bepalen. Het project is afgesloten met het 
aanbieden van het verslag aan de Tweede Kamerfractie van D66. 
* Gezien de aandacht van D66 voor het alleenstaan, hebben de opmerkingen van Kees van der 
Leer tijdens het Congres van D66 in Rotterdam op 18 april blijkbaar het doel daarvan niet ge-
mist. 
 
Arbeidsrecht 
Per 1 januari 2015 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook voor al-
leenstaande werknemers het Wettelijk kortdurend zorgverlof van maximaal tien dagen per jaar 
ingevoerd. Aldus werd de vele jaren durende strijd daarvoor door CISA beloond. 
 
Inkomstenbelasting 
Bij de financieel specialist van D66, Wouter Koolmees, heeft CISA wederom de onevenredig-
heid in belastingdruk van alleenstaanden ten opzichte van tweeverdieners aan de orde gesteld. 
Dat heeft zich tot op heden nog niet vertaald in een herzien, eerlijker systeem van de belasting-
heffing. 
 
Publiciteit 
Op de Expertbijeenkomst van het College voor de Rechten van de Mens heeft Lenie de Zwaan 
een korte toespraak gehouden over toevoeging van alleenstaand in de Grondwet en het Burger-
lijk Wetboek [Zie ook onder Rechten van de Mens]. 
Tevens heeft zij deelgenomen aan de Talkshow Het geluk van alleenzijn in de Rode Hoed te 



Amsterdam. 
Voor Radio BV.nl is zij telefonisch kort geïnterviewd. 
Op 11 juni heeft Lenie de Zwaan in Den Haag een vraaggesprek gehad met een journaliste van 
een Vlaamse radiozender over het CISA-model van de Sociale Familie.  
Nettie Roes heeft in De Balie te Amsterdam op 13 april de singles-avond Het rijk alleen bijge-
woond. 
Ook heeft zij deelgenomen aan een aantal gesprekken in de Jaarbeurs te Utrecht om de Vakan-
tiebeurs voortaan single-vriendelijker te maken, te beginnen in 2016. 
 
Individu en Samenleving 
Het informatieblad Individu & Samenleving is in 2015 tweemaal verschenen: winter en zomer. 
Behalve aan donateurs en abonnees wordt het blad ook gezonden aan onder andere politici, 
politieke partijen en maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen. 
 
Nieuwe media 
De nieuwe media laten ook CISA niet onberoerd. Zo zijn we onder meer aanwezig op Facebook 
en wordt er gewerkt aan een nieuwe website. 
 
Internationaal 
Ook in het buitenland neemt het percentage alleenstaanden gestaag toe. Ook zij keren zich tegen 
de achterstelling van alleenstaanden. CISA heeft contacten met zusterorganisaties in diverse 
Europese landen en in de Verenigde Staten. Het is de bedoeling deze contacten verder uit te 
bouwen en ook op Europees niveau een vuist te maken. 
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