JAARVERSLAG CISA 2021
Ook dit jaar hebben de vrijwilligers hun werkzaamheden vanuit huis verricht. Dat had consequenties
voor de bereikbaarheid van het kantoor.
Publiciteit
In de maand april zijn er onafhankelijk van elkaar twee petities gestart om de achterstelling van
alleenstaanden onder de aandacht van de politiek te brengen en deze ertoe te bewegen aan de
achterstelling een eind te maken. Samen werden ze ruim vijftienduizend keer ondertekend. Een van
de petities werd ondersteund door het Humanistisch Verbond alsmede door CISA.
Digitale nieuwsbrief
De e-mailnieuwsbrief, begonnen in 2019, is in 2021 driemaal verzonden.
Papieren nieuwsbrief
De nieuwsbrief Individu & Samenleving verscheen tweemaal. In het voorjaar werd een nummer
uitgebracht ter gelegenheid van de Tweede-Kamerverkiezingen; in het najaar een nummer dat
voornamelijk gewijd was aan twee petities inzake de achterstelling van alleenstaanden.
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 vond voornamelijk digitaal plaats.
Politiek
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.
Den Haag, april 2022


CISA | Centrum Individu en Samenleving
Op de bres voor singles | Standing up for singles
Postbus 97788 | 2509 GD Den Haag (NL) | cisa@cisasite.nl | www.cisasite.nl

