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een sofinummer. Hij leeft in een vacuüm, niemand helpt.

Vasco woont al sinds augustus
2020 in de daklozenopvang in
Leiden, omdat hij geen baan of
uitkering heeft. Hij heeft geen idee
hoe lang dit nog gaat duren. „Ik zit
in een vacuüm. Omdat ik geen
paspoort heb, kan ik me niet in-
schrijven in Leiden, heb ik geen
recht op een zorgverzekering of
een baan. Ik kan geen kant op. Ik
heb een paar weken geleden nog
gebeld met de gemeente, maar ze
helpen mij niet als ik me niet kan
registreren, zei een mevrouw.
Pfff...”

„Alle instanties zeggen dat ik
een paspoort nodig heb. Dat heb ik
niet. Portugal wil dat niet verstrek-
ken omdat ik daar niet geregi-
streerd sta.” Naar Portugal gaan
om een en ander te fixen kan ook
niet, want: hij heeft geen paspoort.
„Ik ben eigenlijk een soort levende
gevangene”, zegt hij monter.

Het klinkt allemaal vrij bizar.
Vasco Miguel dos Santos Fernandes
is 35 jaar geleden geboren in Cas-
cais in Portugal als zoon van moe-
der Santos en vader Fernandes. „In
Portugal krijg je de naam van je
beide ouders als achternaam”,
verduidelijkt hij.

Zijn vader en moeder laten hem
en zijn zus daar achter. Moeder
gaat naar Nederland. Zijn zus blijft
daar. Hij vertrekt na acht jaar in
een Portugees pleeggezin naar zijn
moeder in Nederland. 

Geboorteakte 
Vasco heeft wel een geboorteakte
en hij krijgt in 1994 een Portugees
paspoort. Als dat in 1999 verloopt,
zit hij al in Nederland. Hij woont
enige tijd bij zijn moeder en trekt
met haar het hele land door. Zijn
vader kent hij niet. Omdat zijn
moeder niet goed voor hem zorgt,
wordt hij uit huis geplaatst in een
pleeggezin. Maar niemand bekom-
mert zich om zijn paspoort. Ook
wordt hij niet genationaliseerd.
„Hoe had ik dat als 13-jarige jongen
moeten regelen? Ik was daar hele-
maal niet mee bezig. Dat had mijn
moeder moeten doen, maar zij
dacht alleen maar aan zichzelf. De
jeugdzorg die toezicht op mij
hield, heeft het ook niet gedaan.
En in de internaten waar ik heb
gezeten, lette niemand erop.” 

Vasco doet alles met een ver-
blijfsdocument voor Nederland,
dat hij elke vijf jaar verlengt. Maar
dat raakt hij in 2010 in een dronken
bui kwijt. Als hij een nieuw ver-
blijfsdocument wil aanvragen bij

de IND in Hoofddorp, krijgt hij te
horen dat hij een paspoort moet
hebben om zich te legitimeren. Als
hij zegt dat hij dat niet heeft, krijgt
hij het advies om dat in Portugal te
regelen. 

Hij bezoekt de ambassade van
Portugal en hoort daar dat hij
nergens staat geregistreerd. Hij
heeft inmiddels drie advocaten
naar zijn zaak laten kijken, maar
ze hebben het allemaal opgegeven
omdat ze niet verder komen. „Het
is een heel vaag verhaal, ik heb ooit
wel een paspoort gehad. Mijn zus
bewaart daar de kopie van, omdat
ik geen vaste woon- of verblijf-
plaats heb. Ik heb nog wel mijn
geboorteakte. Dat is toch het be-
wijs dat ik daar ben geboren, dan
zou ik daar toch ook geregistreerd
moeten staan?”, zegt hij. 

Het is om treurig van te worden,
maar dat station is Vasco al gepas-
seerd. Ooit gaf hij drie jaar training
aan pupillen bij voetbalvereniging
Noordwijk, maar daar mag hij niet
meer komen omdat hij geen Ver-
klaring Omtrent Gedrag heeft.
Twee relaties liepen stuk vanwege
zijn problemen. Aan een nieuwe
relatie begint hij niet zolang hij
geen paspoort heeft, maar de tijd
dringt. „Want ik wil ook graag
vader worden”, zegt hij. 

Problemen
Hij valt overal tussen wal en schip
en zit gevangen in de bureaucratie.
„Nederland zegt dat ik het met
Portugal moet oplossen”, zegt hij.
,,Dat is nogal bizar voor iemand
die hier al 27 jaar woont. Ik heb het
slechter dan een vluchteling want
die krijgt na vijf jaar een verblijfs-
vergunning, een huisje en een
uitkering. Maar ik ben een Europe-
aan en er gebeurt helemaal niets.” 

Door een speling van het lot is
hij in de problemen gekomen. Het
had ook heel anders kunnen lopen,
als zijn pleegouders of de jeugd-
zorg destijds een Nederlands pas-
poort voor hem hadden aange-
vraagd, voordat hij zijn verblijfsdo-
cument kwijtraakte. 

Hoe het verder moet? Hij heeft
in Portugal inmiddels een advocaat
die naar zijn zaak kijkt. „Ze heeft
gezegd dat ik mijn strafblad moet
opsturen om een paspoort te krij-
gen. Daar wacht ik nu ook alweer
maanden op. Mijn strafrechtadvo-
caat weet het ook niet. Hij heeft
het dossier opgevraagd, maar het is
er nog steeds niet. Ik bel hem bijna
wekelijks.” Daarom is Vasco maar
naar de krant gestapt. „Ik heb van
alles geprobeerd, dit is mijn laatste
strohalm.”

Zijn zus Sandra (36), die in Rot-
terdam woont, heeft wel een pas-

poort. Dat heeft zij in Portugal
geregeld. „Ik woon pas zeven jaar
in Nederland’’, zegt ze. ,,Ik ben
hier gekomen om het voor mijn
broer te regelen, maar het lukt
niet. Iedereen laat hem in de steek.
Ik heb een Portugese advocaat voor
hem die het in orde kan maken,
maar dan hebben we zijn strafblad
nodig. Dat eist de Portugese over-
heid. Maar dat krijgen we maar
niet van het ministerie van Justitie.
Waarom weet ik niet, ik geloof dat
ze geen strafblad verstrekken aan
individuele burgers.’’

,,Het is allemaal heel erg krom.
Dit lijkt de Rutte-doctrine wel.
Organisaties verschuilen zich ach-
ter de privacywet en niemand wil
helpen. Het is onwil en luiheid van
de Nederlandse regering. Ik heb
heel erg met mijn broer te doen.

Hij is als kind mishandeld en uit
huis geplaatst en door jeugdzorg
meegenomen van school. Hij heeft
dingen gedaan waardoor hij een
strafblad kreeg. N kunnen ze hem
oppakken omdat hij geen papieren
hebt! Dat strafblad praat ik niet
goed, maar geef hem nu gewoon
een leven.”

Kaapverdiaans
De ouders van Christina en Vasco
hebben een Kaapverdiaanse achter-
grond. „Kaapverdianen stonden er
toen nogal om bekend dat ze hun
kinderen achterlieten. De staat
Portugal had ons moeten erken-
nen, maar die heeft dat nooit ge-
daan en daarom stonden wij niet
geregistreerd. We waren niet de
enigen. Er zijn veel kinderen in
Portugal die hetzelfde is overko-

men. Ik ben op een gegeven mo-
ment met mijn verhaal op de Por-
tugese televisie gekomen. Toen was
het zo geregeld en kreeg ik een
paspoort. De Portugese staat heeft
er zelfs een speciaal loket voor
geopend en de wet gewijzigd. Ik
hoop dat we door publicatie van
dit verhaal iets in gang kunnen
zetten. Vasco wil niet eens een
huis, hij wil alleen maar een pasje,
zodat hij verder kan met zijn le-
ven. Maar het patroon blijft zich
maar herhalen, het is om moede-
loos van te worden.”

Een woordvoerster van de staats-
secretaris van Justitie en Veiligheid
zegt dat ze niet op individuele
gevallen kan ingaan. Voor algeme-
ne vragen verwijst ze naar de site
van de IND.

Ze gaat wel na wie kan zeggen of

Vasco zijn strafblad kan opvragen.
„Ik denk dat de minister daarover
gaat.” Ze stuurt een link van het
juridisch loket waarin staat hoe je
je strafblad kunt opvragen. Daar-
voor heb je een paspoort of identi-
teitsbewijs nodig We zijn weer
terug bij af...

Bij de daklozenopvang in Lei-
den, waar Vasco een maatschappe-
lijk werkster heeft, wil ook nie-
mand reageren ’in verband met de
privacywet’. Na wat berichten over
en weer op Whatsapp schakelt de
maatschappelijk werkster haar
leidinggevende in. Als we haar het
verhaal van Vasco voorleggen,
belooft ze ’er even op te gaan kau-
wen’. Ze belt nooit meer terug. 

Tweede Kamerlid Renske Leijten
van de SP, bekend van haar inzet
voor de slachtoffers van de toesla-

genaffaire, reageert direct als ze
het verhaal heeft gelezen. „Vasco is
in de gevangenis van de bureaucra-
tie beland”, zegt ze. Ze verwijst
door naar SP-Tweedekamerlid
Jasper van Dijk, die eerder vragen
stelde over het feit dat statushou-
ders geen paspoort kunnen krijgen
omdat het land van herkomst niet
wil meewerken. Daardoor kunnen
ze geen kant uit, omdat ze geen
rechten hebben.

Onzekerheid
Maar het gaat hier om een Europe-
aan. „Dat klopt en daar gelden
weer andere regels voor”, zegt Van
Dijk. „Dit lijkt een heel specifiek
geval.” Hij heeft over deze groep
niet eerder iets vernomen. Hij weet
dus ook niet om hoeveel gevallen
het gaat.

Van Dijk vindt het in het alge-
meen ’niet kunnen’ dat iemand zo
lang in onzekerheid verkeert. Hij
heeft recent vragen gesteld over
statushouders die zich niet kunnen
naturaliseren terwijl ze al twintig
jaar in Nederland wonen en hier
zelfs zijn geboren. „Dat betekent
dat ze niet kunnen stemmen, geen
hypotheek krijgen, niet kunnen
trouwen en niet naar het buiten-
land kunnen.” Van Dijk wil weten
of de staatssecretaris erkent dat
naturalisatie voor iedereen beter is
en zorgt voor een goede integratie.
Ook in het geval van Vasco. „Hij
valt tussen wal en schip en ik vind
dat dit moet worden opgelost.
Daarom ga ik dit aan de orde stel-
len bij de behandeling van de be-
groting van asielzaken, eind deze
maand.”

INTERVIEW Portugese man wacht al 27 jaar op een paspoort

Vasco is gevangen
in niemandsland
De 35-jarige Vasco Miguel dos Santos Fernandes uit Leiden woont al 27 jaar in
Nederland. Toch heeft hij geen paspoort, bankrekening, huis of relatie. Hij heeft
alleen een sofinummer. „Niemand helpt mij, ik word aan mijn lot overgelaten.”
De SP vindt dit niet kunnen. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk gaat staatssecre-
taris Ankie Broekers Knol van justitie en veiligheidom opheldering vragen tij-
dens de begrotingsbehandeling van asielzaken in de Tweede Kamer, eind no-
vember.
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Statelozen
Hoogleraar Immigratierecht
Peter Rodrigues van de
universiteit Leiden legt uit dat
Vasco behoort tot een groep
statelozen. „Daarvan zijn er tien
miljoen op de wereld. In 2019
telde Nederland officieel zo’n
13.000 staatloze inwoners –
mensen zonder nationaliteit.
Maar ook 43.000 mensen met
een ’onbekende nationaliteit’
wonen in ons land, van wie een
onbekend aantal in feite
staatloos is maar daar niet het
bewijs voor kan leveren dat
door de overheid gevraagd
wordt.
Dat wil echter niet zeggen dat
zij allemaal in de knel zitten. 
In het geval van Vasco gaat het
om een Europeaan die zijn
’uniburgerschap heeft verloren’
en in een ’prisonarsdilemma’ is
beland oftewel een
gevangenendilemma, in een
niemandsland. Hoe dat moet
worden opgelost, is zeer de
vraag. Wel gloort er een
sprankje hoop, zegt de
hoogleraar. „Er moet een
vaststellingsprocedure voor
statenloosheid komen. Er is een
wetsvoorstel in voorbereiding
maar dat moet nog door de
Tweede Kamer en daarna door
de Eerste Kamer worden
aangenomen. Hoe lang dat
gaat duren, kan ik niet zeggen,
maar er kan zo een jaartje of
twee overheen gaan.”

❜❜Ik ben een
soort

gevangene, ik
kan geen kant

op

Vasco Miguel dos Santos Fernandes zit al 27 jaar in een niemandsland omdat hij geen paspoort heeft. Hij kan niet werken, krijgt geen huis en kan niet trouwen terwijl hij dolgraag vader wil worden.
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