JAARVERSLAG CISA 2020
Ondanks de coronacrisis heeft CISA activiteiten kunnen ontplooien. De vrijwilligers hebben vanaf half maart
hun werkzaamheden vanuit huis verricht. Dat had consequenties voor de bereikbaarheid van het kantoor.
Media
Op 20 mei verscheen in het Algemeen Dagblad het artikel 'Alleen = duurder', over de hogere kosten van
levensonderhoud voor alleenstaanden en andere vormen van achterstelling. Daarin is Lenie de Zwaan
geciteerd en werd ook CISA genoemd.
Digitale nieuwsbrief
De nieuwsbrief per e-mail, begonnen in 2019, heeft in 2020 voortzetting gekregen.
Papieren nieuwsbrief
In mei is er een korte nieuwsbrief naar alle donateurs en abonnees gestuurd met informatie over de coronamaatregelen van CISA en met het jaarverslag 2019.
De nieuwsbrief Individu & Samenleving verscheen in de week voor Kerstmis.
Behalve aan donateurs en abonnees wordt het blad ook gezonden aan onder andere politici, politieke
partijen en maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen.
Bestuur
Het contact binnen het bestuur heeft zich voornamelijk via e-mail afgespeeld.
In de maand mei kreeg het bestuur bericht over een erfenis van een in april overleden donateur. Deze
erfenis is in november uitgekeerd.
Politiek




Naar aanleiding van de plannen van minister Ollongren tot verlaging van de toewijzingsgrens voor
sociale huurwoningen voor alleenstaanden heeft CISA in juli aan de portefeuillehouders Wonen van
alle politieke partijen in de Tweede Kamer een dringende oproep gestuurd om het wetsvoorstel niet
te steunen. Op deze oproep is geen enkele reactie ontvangen.
In november kwam er goed nieuws: in overleg met de linkse partijen heeft de minister het plan
ingetrokken.
Op onze brief aan Vera Bergkamp (D66) van september 2019 inzake de plannen om de
discriminatiegronden in de Grondwet uit te breiden is tot op heden geen reactie ontvangen.

Van familierecht naar persoonsrecht
Naast gezin, geregistreerd partnerschap en duurzaam samenwonenden moeten alleenstaanden in de
Grondwet en in het Burgerlijk Wetboek eveneens een plek krijgen. Ook zij gaan duurzame bindingen aan.
Daarom streeft CISA ernaar in de Grondwet en het Burgerlijk Wetboek ook het vriendschapsverband op te
nemen als duurzame sociale binding. Wanneer in de Grondwet en het Burgerlijk Wetboek het criterium
familierecht wordt vervangen door persoonsrecht, kunnen daaronder alle vormen van nabije relaties tussen
personen worden begrepen. Dat moet het ook mogelijk maken dat de nabestaanden van alleenstaanden
evenals die van partners onder andere fiscaal gunstig kunnen erven.
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