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GLOBAL SURVEY: MIGRANTS AND REFUGEES: HOW IS COVID-19 AFFECTING YOU?
Are you living through the COVID-19 pandemic outside your home country? A global team is trying to
find out the impact of the virus on migrants and refugees so that decision-makers and NGOs can provide
better support to cope with the crisis.
The Apart Together survey is coordinated by Ghent University in Belgium, together with academics in
Sweden, UK, France, Denmark, Portugal, Spain, Greece, US, Netherlands and Italy. The questions mostly
relate to the impact of the crisis on the social lives and mental well being of migrants, and ways of
coping. The researchers say the results will be used to inform and support organizations and decisionmakers on how they can better support migrants and refugees during and after the pandemic.
There are 36 questions in the survey, which take about 10-15 minutes to answer. You can leave at any
time or skip questions. It can be filled out on a phone, another handheld device or a computer. It uses
relatively simple language and has been translated into 32 languages. Participants have to be at least 16
years old (18 years for France).
The survey is anonymous – you are only asked to give your sex, age, where you come from and which
country you are in. The data from the questionnaires will be stored or shared on secure servers and in
accordance with EU privacy law.
The survey runs until May 31, 2020. You will find it on https://www.aparttogetherstudy.org/
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1. BASISRECHTEN
SvJ&V: asielaanvragen worden weer gewoon in behandeling genomen
Omdat er weer doorstroom is in de asielketen heeft de staatssecretaris besloten om nieuwe asielaanvragen gewoon in behandeling te nemen. Nieuwe asielzoekers hoeven niet eerst twee weken in
quarantaine. De locatie in Zoutkamp die tijdelijk als eerste asielopvang diende, wordt nu gebruikt als
quarantaine-locatie voor bewoners van het AZC in Sneek waar veel mensen besmet waren met corona.
Zie hier.

2. TOELATINGSBELEID
Rb: Italiaanse die al sinds 1999 in NL woont, heeft toch geen legaal verblijf
EU-burgers hebben legaal verblijf in NL als ze werken of op een andere manier inkomen hebben, en een
zorgverzekering hebben afgesloten. Deze Italiaanse woont al sinds 1999 in NL, heeft enkele jaren legaal
gewerkt, heeft inkomen gehad uit een erfenis, en heeft sinds enkele jaren een bijstandsuitkering. Toch
oordeelt de IND dat ze niet legaal in NL is want ze heeft nooit voldoende verdiend en geen
zorgverzekering gehad. De rechter is het daarmee eens. Zie hier.
Rb: voor verblijf bij Spaanse vader in NL is bewijs afhankelijkheid nodig
Een EU-burger die in een ander EU-land woont, mag zijn partner en kinderen, en andere familieleden die
van hem afhankelijk zijn laten inreizen. Deze vader wilde zijn Marokkaanse volwassen zoon laten
inreizen. Hij had wel regelmatig geld overgemaakt, maar de IND en de rechter vinden dit onvoldoende
bewijs dat de zoon echt van de vader afhankelijk was voor zijn levensonderhoud. Zie hier.

3. CONTROLE
Rb: inreisverbod mag opgelegd worden, ook al is er nog geen definitieve veroordeling.
Een zwaar inreisverbod kan opgelegd worden aan vreemdelingen met een strafblad. Met een
inreisverbod kan een vreemdeling vijf jaar lang de EU niet inreizen, en is verblijf in NL strafbaar. Deze
vreemdeling vraagt om hem nog geen inreisverbod te geven, omdat hij nog niet definitief veroordeeld is.
De rechter vindt dat hij moet uitgaan van de veroordeling, en dus wel een inreisverbod kan opleggen.
Mocht de vreemdeling in hoger beroep alsnog worden vrijgesproken, dan kan hij vragen om opheffing
van het inreisverbod. Zie hier.
Rb: alleen vreemdelingen met strafblad in vreemdelingendetentie
Uit deze uitspraak blijkt dat momenteel alleen vreemdelingen die uit strafdetentie komen of andere
criminele antecedenten hebben, in vreemdelingendetentie gezet worden (Rb Groningen, NL20.9492,
11.5.20).
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Noodfondsen ongedocumenteerden
Fairwork heeft een noodfonds ingesteld voor ongedocumenteerden die hun werk kwijtraakten, zie bij
www.fairwork.nu.
Ongedocumenteerden uit de regio Rotterdam die nu niet meer rond kunnen komen, kunnen ook contact
opnemen met ROS: www.stichtingros.nl.
Ongedocumenteerden uit andere steden kunnen via een daklozenorganisatie contact opnemen met
Netwerk DAK: www.netwerkdak.nl.
Transnational Statement on Migrants' Struggles in Pandemic Times : Breaking Isolation, Claiming a
European Residence Permit
'... Today, when the EU states are negotiating to intensify the exploitation of migrant labor and the
institutional racism which sustains it, it is even more urgent that we speak with one voice. For those who
have been living under the blackmail of residence permit for years; for those who are still undocumented
after many years; for those who will become illegal because of the pandemic; for those who have just
arrived and saw their asylum application denied; for those who are fighting against borders' violence
inside and outside of Europe; for those who suffered and are still suffering sexual violence in the Libyan
camps and elsewhere: we claim an unconditional and unlimited European residence permit, which is not
linked to family status, income and labor. Against racist policies which constantly demand us to provide
essential labor whereas our lives can always be sacrificed, it is time to organize across and beyond the
borders: it is time to assert out freedom against exploitation.'
Collectif des Travailleurs sans papiers de Vitry
Coordinamento Migranti Bologna
http://www.laboursolidarity.org/Transnatinal-Statement-on-Migrants?lang=en
DT&V: landenlijst vertrekbeperkingen
Uit dit overzicht blijkt naar welke landen nu gevlogen kan worden. Het eerste tabblad ‘Overzicht’ laat de
reismogelijkheden zien, zowel voor gedwongen vertrek zonder (depu) of met escorts (depa) en vrijwillig
vertrek. Een nadere toelichting en bijzonderheden per land, bijvoorbeeld wat betreft transits en het
quarantainebeleid, zijn te vinden onder het tabblad ‘Detail’. Het tabblad ‘Toelichting’ geeft een
toelichting over gebruikte termen en bronnen. Zie hier.
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