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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/315 VAN DE COMMISSIE
van 4 maart 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen
ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten
aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (1), en met name artikel 13, lid 1, onder e),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden personen, entiteiten en lichamen opgesomd die door de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn
aangewezen en wier tegoeden en economische middelen daarom krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden de niet in bijlage IV opgenomen personen, entiteiten en
lichamen opgesomd, waarvan na aanwijzing door de Raad de tegoeden en economische middelen krachtens die
verordening worden bevroren.

(3)

Op 2 maart 2016 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten 16 natuurlijke personen en
12 entiteiten toe te voegen aan de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende
maatregelen, en waarbij de identificatiegegevens zijn geactualiseerd betreffende één persoon en twee entiteiten.
Bijlage IV dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Bijlage V moet ook worden gewijzigd
aangezien zeven entiteiten en een persoon op deze lijst worden vermeld.

(4)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet, te waarborgen, dient deze
verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:
1) Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.
2) Bijlage V wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 maart 2016.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

(1) PB L 88 van 29.3.2007, blz. 1.
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BIJLAGE I

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:
1) In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst
„Natuurlijke personen”:
(a) Choe Chun-Sik (ook bekend als: a) Choe Chun Sik; b) Ch'oe Ch'un Sik. Geboortedatum: 12.10.1954. Nationa
liteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Chun-Sik was de directeur van de Tweede Academie voor Natuurwe
tenschappen (SANS) en had de leiding over het programma voor lange-afstandsraketten van de DVK. Datum van
aanwijzing: 2.3.2016.
(b) Choe Song Il. Paspoortnummer: a) 472320665 (uiterste geldigheidsdatum: 26.9.2017), b) 563120356. Nationa
liteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Datum
van aanwijzing: 2.3.2016.
(c) Hyon Kwang Il (ook bekend als: Hyon Gwang Il). Geboortedatum: 27.5.1961. Nationaliteit: Noord-Koreaanse.
Overige informatie: Hyon Kwang II is afdelingshoofd wetenschappelijke ontwikkeling van de Nationale Dienst
voor ruimtevaartontwikkeling. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(d) Jang Bom Su (ook bekend als: Jang Pom Su). Geboortedatum: 15.4.1957. Nationaliteit: Noord-Koreaanse.
Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(e) Jang Yong Son. Geboortedatum: 20.2.1957. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegen
woordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(f)

Jon Myong Guk (ook bekend als: Cho'n Myo'ng-kuk). Geboortedatum: 18.10.1976. Nationaliteit: NoordKoreaanse. Paspoortnummer: 4721202031 (uiterste geldigheidsdatum: 21.2.2017). Overige informatie: vertegen
woordiger Tanchon Commercial Bank in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(g) Kang Mun Kil (ook bekend als: Jiang Wen-ji). Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: PS 472330208
(uiterste geldigheidsdatum: 4.7.2017). Overige informatie: Kang Mun Kil had de leiding over de overheidsop
drachten op nucleair gebied als vertegenwoordiger van Namchongang, ook bekend als Namhung. Datum van
aanwijzing: 2.3.2016.
(h) Kang Ryong. Geboortedatum: 21.8.1969. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger
Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(i)

Kim Jung Jong (ook bekend als: Kim Chung Chong). Geboortedatum: 7.11.1966. Nationaliteit: Noord-Koreaanse.
Paspoortnummer: a) 199421147 (uiterste geldigheidsdatum: 29.12.2014), b) 381110042 (uiterste geldig
heidsdatum: 25.1.2016), c) 563210184 (uiterste geldigheidsdatum: 18.6.2018). Overige informatie: vertegen
woordiger Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(j)

Kim Kyu. Geboortedatum: 30.7.1968. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Verantwoordelijke
externe aangelegenheden van de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Datum van
aanwijzing: 2.3.2016.

(k) Kim Tong My'ong (ook bekend als: a) Kim Chin-So'k, b) Kim Tong-Myong, c) Kim Jin-Sok; d) Kim, e) HyokChol). Geboortedatum: 1964. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Kim Tong My'ong is de
voorzitter van de Tanchon Commercial Bank en bekleedde verschillende posities binnen de Tanchon Commercial
Bank, ten minste vanaf 2002. Hij heeft ook een rol gespeeld bij het beheer van de belangen van Amroggang.
Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(l)

Kim Yong Chol. Geboortedatum: 18.2.1962. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegen
woordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(m) Ko Tae Hun (ook bekend als: Kim Myong Gi). Geboortedatum: 25.5.1972. Nationaliteit: Noord-Koreaanse.
Paspoortnummer: 563120630 (uiterste geldigheidsdatum: 20.3.2018). Overige informatie: Vertegenwoordiger
Tanchon Commercial Bank. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
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(n) Ri Man Gon. Geboortedatum: 29.10.1945. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: PO381230469
(uiterste geldigheidsdatum: 6.4.2016). Overige informatie: Ri Man Gon is de minister van het Munitions Industry
Department. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(o) Ryu Jin. Geboortedatum: 7.8.1965. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 563410081. Overige
informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Syrië. Datum van
aanwijzing: 2.3.2016.
(p) Yu Chol U. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Yu Choi U is de directeur van de Nationale
Dienst voor ruimtevaartontwikkeling. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
2) De identificatiegegevens voor de vermelding „Ra Ky'ong-Su (ook bekend als: Ra Kyung-Su). Functie: functionaris bij
de Tanchon Commercial Bank (TCB). Geboortedatum: 4.6.1954. Paspoortnummer: 645120196. Overige informatie:
geslacht: mannelijk. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.” op de lijst „Natuurlijke personen” worden als volgt
vervangen:
„Ra Ky'ong-Su (ook bekend als: a) Ra Kyung-Su, b) Chang, Myong Ho). Geboortedatum: 4.6.1954. Paspoortnummer:
645120196. Overige informatie: a) Geslacht: mannelijk, b) Ra Ky'ong-Su is functionaris bij de Tanchon Commercial
Bank (TCB). In deze hoedanigheid heeft hij transacties voor TCB gefaciliteerd. Tanchon Commercial Bank is in april
2009 door het comité aangewezen als de voornaamste financiële entiteit van de DVK, die belast is met de verkoop
van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen in verband met de assemblage en vervaardiging van
dergelijke wapens. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.”.
3) In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst „Rechts
personen, entiteiten en lichamen”:
(a) Nationale Defensie-academie. Locatie: Pyongyang, Democratische Volksrepubliek Korea. Overige informatie: De
Academie voor nationale defensie is betrokken bij de ontwikkeling van de Noord-Koreaanse programma's voor
ballistische raketten en nucleaire wapens. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(b) Chongchongang Shipping Company. (ook bekend als: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Adres: a) 817
Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DVK, b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu,
Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 5342883, b) De Chongchongang Shipping Company
heeft in juli 2013 getracht, met het schip de Chong Chon Gang, een illegale lading conventionele wapens
rechtstreeks in de DVK in te voeren. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(c) Daedong Credit Bank (DCB) (ook bekend als: a) DCB, b) Taedong Credit Bank). Adres: a) Suite 401, Potonggang
Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DVK, b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon,
Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) SWIFT: DCBK KKPY, b) De Daedong Credit Bank heeft financiële
diensten verleend aan de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en de Tanchon Commercial
Bank. De DCB heeft ten minste sinds 2007 honderden financiële transacties op tegen een waarde van miljoenen
dollars namens de KOMID en de Tanchon Commercial Bank gefaciliteerd. In sommige gevallen heeft de DCB
willens en wetens transacties gefaciliteerd door middel van bedrieglijke financiële praktijken. Datum van
aanwijzing: 2.3.2016.
(d) Hesong Trading Company (ook bekend als: Hesong Trading Corporation). Adres: Pyongyang, DVK. Overige
informatie: de Korea Mining Development Corporation (KOMID) is de moedermaatschappij van de Hesong
Trading Corporation. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(e) Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (ook bekend als: KKBC). Adres: Jungson-dong, Sungri Street,
Centraal District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: de KKBC verleent financiële diensten ten behoeve van de
Tanchon Commercial Bank en de Korea Hyoksin Trading Corporation, een dochteronderneming van de Korea
Ryonbong General Corporation. De Tanchon Commercial Bank heeft gebruik gemaakt van de KKBC om het
overboeken te vergemakkelijken van tegoeden van vermoedelijk miljoenen dollars, waaronder overboekingen van
met de Korea Mining Development Corporation verband houdende tegoeden. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(f) Korea Kwangsong Trading Corporation. Adres: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DVK. Overige
informatie: de Korea Ryonbong General Corporation is de moedermaatschappij van de Korea Kwangsong Trading
Corporation. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(g) Ministerie van Nucleaire Energie (ook bekend als: MAEI) Adres: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang,
DVK. Overige informatie: het ministerie van Nucleaire Energie is in 2013 opgericht met het oog op moderni
sering van de nucleaire energiesector van de DVK om de productie van kernmateriaal te verhogen, de kwaliteit
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ervan te verbeteren, en de onafhankelijke nucleaire sector van de DVK verder te ontwikkelen. Als zodanig is het
ministerie bekend als cruciale speler in de ontwikkeling van Noord-Koreaanse kernwapens, en is het belast met
de dagelijkse werking van het kernwapenprogramma; onder dit ministerie vallen andere nucleaire organisaties.
Onder dit ministerie vallen enkele nucleaire organisaties en onderzoekscentra, en twee comités: een comité voor
de toepassing van isotopen en een comité voor nucleaire energie. Het ministerie heeft ook de leiding over een
kernonderzoekscentrum in Yongbyun, de locatie van de bekende plutoniumfaciliteiten in de DVK. Voorts
verklaarde het panel van deskundigen in het rapport van 2015 dat Ri Je- son, voormalig directeur van het
General Bureau of Atomic Energy (GBAE) die in 2009 door het bij Resolutie 1718 (2006) ingestelde Comité
werd aangewezen vanwege betrokkenheid bij of ondersteuning van nucleaire programma's, op 9 april 2014 werd
benoemd tot hoofd van het ministerie. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(h) Munitions Industry Department (ook bekend als: Military Supplies Industry Department). Adres: Pyongyang,
DVK. Overige informatie: het Munitions Industry Department is betrokken bij cruciale aspecten van het
programma voor raketten van de DVK. Het Munitions Industry Department is verantwoordelijk voor het toezicht
op de ontwikkeling van de ballistische raketten van Noord-Korea, met inbegrip van de Taepo Dong-2. Het
departement superviseert de Noord-Koreaanse wapenproductie- en O&O-programma's, waaronder het
programma voor ballistische raketten van het land. De Tweede Economische Commissie en de Tweede Academie
voor Natuurwetenschappen — ook aangewezen in augustus 2010 — zijn ondergeschikt aan het departement. De
afgelopen jaren heeft het departement gewerkt aan de ontwikkeling van de KN08 road-mobile ICBM. Datum van
aanwijzing: 2.3.2016.
(i) Nationale Dienst voor ruimtevaartontwikkeling (ook bekend als: NADA). Adres: DVK. Overige informatie: NADA
is betrokken bij de ontwikkelingen in Noord-Korea op het gebied van ruimtewetenschap en -technologie, met
inbegrip van satellietlanceringen en draagraketten. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(j) Office 39 (ook bekend als: a) Office #39, b) Office No. 39, c) Bureau 39, d) Central Committee Bureau 39, e)
Third Floor, f) Division 39. Adres: DVK. Overige informatie: Noord-Koreaanse overheidsinstantie. Datum van
aanwijzing: 2.3.2016.
(k) Reconnaissance General Bureau (ook bekend als: a) Chongch'al Ch'ongguk; b) KPA Unit 586 c) RGB). Adres: a)
Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DVK, b) Nungrado, Pyongyang, DVK. Overige informatie: het algemeen verken
ningsbureau is de belangrijkste inlichtingenorganisatie van het land. Het is begin 2009 opgericht, en is het
resultaat van het samengaan van de inlichtingenorganisaties van de Koreaanse Arbeiderspartij, de dienst operaties
en Bureau 35, en het verkenningsbureau van het Koreaanse volksleger. Het bureau handelt in conventionele
wapens en controleert de Green Pine Associated Corporation, een Noord-koreaanse firma die handel drijft in
conventionele wapens. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
(l) Tweede Economische Commissie. Adres: Kangdong, DVK. Overige informatie: de Tweede Economische
Commissie is betrokken bij cruciale aspecten van het raketprogramma van het land. De Tweede Economische
Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de productie van ballistische raketten van het land, en leidt
de activiteiten van KOMID. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
4) De identificatiegegevens voor de volgende vermeldingen op de lijst „Rechtspersonen, entiteiten en lichamen” worden
als volgt vervangen:
(a) De vermelding „Namchongang Trading Corporation (ook bekend als: a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam
Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Overige
informatie: a) gevestigd in Pyongyang, DVK; b) Namchongang is een Noord-Koreaanse handelsmaatschappij,
ondergeschikt aan het General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang was betrokken bij de aankoop
van Japanse vacuümpompen die gesignaleerd zijn in een Noord-Koreaanse kerninstallatie, en bij de aankoop van
nucleair materiaal via een Duitser. Het bedrijf was ook vanaf eind jaren '90 betrokken bij de aankoop van
aluminiumbuizen en andere materialen die speciaal geschikt zijn voor een uraniumverrijkingsprogramma. De
vertegenwoordiger van het bedrijf is een oud-diplomaat die in 2007 de Noord-Koreaanse contactpersoon was
voor de inspectie van de kerninstallatie van Yongbyon door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie
(IAEA). De activiteiten van Namchongang op het gebied van proliferatie zijn een bron van grote zorg gezien de
Noord-Koreaanse proliferatieactiviteiten in het verleden. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.” wordt vervangen
door de volgende vermelding:
„Namchongang Trading Corporation (ook bekend als a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang
Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading
Corporation). Overige informatie: a) gevestigd in Pyongyang, DVK; b) Namchongang is een Noord-Koreaanse
handelsmaatschappij, ondergeschikt aan het General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang was
betrokken bij de aankoop van Japanse vacuümpompen die gesignaleerd zijn in een Noord-Koreaanse kernin
stallatie, en bij de aankoop van nucleair materiaal via een Duitser. Het bedrijf was ook vanaf eind jaren '90
betrokken bij de aankoop van aluminiumbuizen en andere materialen die speciaal geschikt zijn voor een
uraniumverrijkingsprogramma. De vertegenwoordiger van het bedrijf is een oud-diplomaat die in 2007 de
Noord-Koreaanse contactpersoon was voor de inspectie van de kerninstallatie van Yongbyon door de
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Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). De activiteiten van Namchongang op het gebied van
proliferatie zijn een bron van grote zorg gezien de Noord-Koreaanse proliferatieactiviteiten in het verleden.
Datum van aanwijzing: 16.7.2009.”.
(b) De vermelding „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (ook bekend als: OMM). Adres: a)
Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DVK; b) Dongheung-dong Changgwang Street,
Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 1790183; b) Ocean Maritime
Management Company, Limited is de exploitant/beheerder van het schip Chong Chon Gang. Speelde een
belangrijke rol in de organisatie van het vervoer in juli 2013 van verborgen ladingen wapens en aanverwant
materiaal van Cuba naar de DVK. Ocean Maritime Management Company, Limited, heeft op die wijze bijgedragen
aan activiteiten die bij resoluties verboden waren, zoals het bij Resolutie 1718 (2006), als gewijzigd bij Resolutie
1874 (2009), ingestelde wapenembargo, en aan het ontwijken van de bij die resoluties ingestelde maatregelen.
Datum van aanwijzing: 30.7.2014.” wordt vervangen door de volgende vermelding:
„Ocean Maritime Management Company, Limited (ook bekend als: OMM). Adres: a) Donghung Dong, Central
District, PO Box 120, Pyongyang, DVK; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125,
Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company,
Limited speelde een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer in juli 2013 van verborgen ladingen wapens
en aanverwant materiaal van Cuba naar de DVK. Ocean Maritime Management Company, Limited, heeft op die
wijze bijgedragen aan activiteiten die bij resoluties verboden waren, zoals het bij Resolutie 1718 (2006), als
gewijzigd bij Resolutie 1874 (2009), ingestelde wapenembargo, en aan het ontwijken van de bij die resoluties
ingestelde maatregelen, c) Ocean Maritime Management Company, Limited is de exploitant/beheerder van de
volgende schepen met IMO-nummer: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b)Chong Bong (Greenlight)
(Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934,
f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i)
Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) JH 86 8602531, k)Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, l) Jin Tai
9163154, m) Jin Teng 9163166, n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, o) Mi Rim 8713471, p) Mi Rim 2
9361407, q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, r) Orion Star (Richocean) 9333589, s) Ra Nam 2 8625545, t) Ra
Nam 3 9314650, u) Ryo Myong 8987333, v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, w) Se Pho (Rak Won 2)
8819017, x)Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, y)South Hill 2 8412467, z) South Hill 5 9138680,
aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, cc) Tong Hung San (Chong
Chon Gang) 7937317, dd) Grand Karo 8511823, ee) Tong Hung 8661575. Datum van aanwijzing: 28.7.2014.”.
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BIJLAGE II

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:
1) De volgende vermeldingen op de lijst „Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)”
worden geschrapt:

„2.

Hesong Trading Cor
poration

Locatie: Pyongyang

Onder zeggenschap van de KOMID (Korea Mining Development Corporation,
door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); voornaamste wa
penhandelaar en belangrijkste exporteur van goederen en apparatuur in ver
band met ballistische raketten en conventionele wapens. Hesong Trading Cor
poration is betrokken bij leveringen met mogelijk gebruik in het programma
voor ballistische raketten.”

„6.

Korea Kwangsong
Trading Corporation

Locatie: Rakwondong, district Pot
honggang, Pyon
gyang

Onder zeggenschap van Korea Ryonbong General Corporation (door de Ver
enigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); defensieconglomeraat gespeciali
seerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in ondersteuning van ver
koopactiviteiten op militair gebied van Noord-Korea.”

„10.

Munitions Industry
Department (ook be
kend als: Military
Supplies Industry
Department)

Locatie: Pyongyang

Houdt toezicht op de militaire industrie van Noord-Korea, waaronder het
Tweede Economisch Comité (SEC) en de KOMID. Hieronder valt ook het toe
zicht op de ontwikkeling van het programma voor ballistische raketten en van
het nucleaire programma van Noord-Korea. Tot kort tijd geleden stond Jon
Pyong Ho aan het hoofd van het Munitions Industry Department; volgens be
paalde informatie zou de voormalige eerste vicedirecteur van het Munitions In
dustry Department (MID), Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang), de huidige directeur
zijn van het MID, die in het openbaar het „Machine Building Industry Depart
ment” wordt genoemd. Chu was belast met het algemene toezicht op het raket
tenontwikkelingsprogramma van Noord-Korea, waaronder de lancering van de
Taepo Dong-2-raket (TD-2) op 5 april 2009 en de mislukte lancering van een
TD-2 in juli 2006.”

„12.

Reconnaissance Ge
neral Bureau (RGB)
Chongch'al Ch'ong
guk; RGB; KPA Unit
586)

Locatie: Changgwang
Street, Pyongyang,
Noord-Korea; Nun
grado, Pyongyang,
Noord-Korea

Het Reconnaissance General Bureau (RGB) is de voornaamste inlichtingendienst
van Noord-Korea, die in het begin van 2009 werd opgericht door de fusie van
de bestaande inlichtingendiensten van de Koreaanse Arbeiderspartij, de afdeling
Operaties en Office 35, en het Reconnaissance Bureau van de Koreaanse Arbei
derspartij. Het RGB staat onder het directe gezag van het ministerie van Defen
sie en is voornamelijk belast met het vergaren van militaire inlichtingen. Het
RGB handelt in conventionele wapens en heeft de zeggenschap over de NoordKoreaanse onderneming op het gebied van conventionele wapens Green Pine
Associated Corporation (Green Pine).

13.

Tweede Economische
Commissie

De Tweede Economische Commissie is betrokken bij de voornaamste aspecten
van het raketprogramma van Noord-Korea. De Tweede Economische Commis
sie is belast met het toezicht op de productie van de ballistische raketten van
Noord-Korea. Het heeft ook de leiding over de activiteiten van de KOMID (KO
MID werd door de Verenigde Naties aangewezen, 24.4.2009). Het is een orga
nisatie op nationaal niveau die verantwoordelijk is voor onderzoek inzake en
ontwikkeling van geavanceerde wapensystemen in Noord-Korea, met inbegrip
van raketten en waarschijnlijk ook nucleaire wapens. Het maakt gebruik van
een aantal ondergeschikte organisaties, waaronder Korea Tangun Trading Cor
poration, ter verkrijging van technologie, uitrusting en informatie van overzee
met het oog op gebruik in de raketprogramma's en waarschijnlijk ook nucleaire
wapenprogramma's van Noord-Korea.”
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2) De volgende vermelding op de lijst „Natuurlijke personen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)” wordt geschrapt:

„3.

Geboortejaar: 1964
KIM Tong-Myo'ng
(ook bekend als: Kim Nationaliteit: NoordKoreaans
Chin-so'k)

Kim Tong-Myo'ng treedt op namens de Tanchon Commercial Bank (door de
Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009). Sinds (ten minste) 2002
heeft Kim Dong Myong diverse functies bekleed binnen Tanchon; momenteel is
hij president van de bank. Onder het alias Kim Chin-so'k heeft hij tevens een
rol vervuld in het beheer van de belangen van Amroggang (eigendom of onder
zeggenschap van de Tanchon Commercial Bank).”

3) De volgende vermeldingen op de lijst „Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)”
worden geschrapt:

„5.

Korea Kwangson
Banking Corp.
(KKBC) (ook bekend
als: Korea Kwangson
Banking Corp;
KKBC)

Adres: Jungsondong, Sungri Street,
Central District,
Pyongyang

Een ondergeschikte bank, die optreedt namens of op aanwijzing van, in eigen
dom is van of onder zeggenschap staat van de Korea Ryonbong General Corpo
ration (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009). Verleent fi
nanciële diensten ter ondersteuning van zowel de Tanchon Commercial Bank
(door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009) als de Korea Hyok
sin Trading Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit,
16.7.2009); Sinds 2008 heeft de Tanchon Commercial Bank gebruikt gemaakt
van de KKBC om het overboeken te vergemakkelijken van tegoeden, vermoede
lijk ten bedrage van miljoenen dollars, waaronder overboekingen in 2009 van
Birma naar China inzake tegoeden waarbij de KOMID (Korea Mining Develop
ment Corporation, door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009) is
betrokken. Hyoksin, door de VN bestempeld als een van de actoren die betrok
ken zijn bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens, heeft in 2008 ge
probeerd de KKBC te gebruiken in verband met de aanschaf van uitrusting
voor tweeërlei gebruik. KKBC heeft ten minste één dochtermaatschappij in het
buitenland (in Dandong, China).

6.

Office 39 of The Ko
rean Workers' Party
(ook bekend als: Of
fice #39; Office No.
39; Bureau 39; Cen
tral Committee;
Third Floor Division
39.)

Adres: Second KWP
Government Buil
ding (Koreaans:
Ch'o'ngsa), Chungs
o'ng, Urban Tower
(Korean'Dong),
Chung Ward, Pyon
gyang, Chung-Guyok
(Central District), So
song Street, Kyon
grim-Dong, Pyon
gyang; Changgwang
Street, Pyongyang.

Bureau 39 van de Koreaanse Arbeiderspartij is betrokken bij illegale economi
sche activiteit ten behoeve van de Noord-Koreaanse regering. Het heeft overal
in het land onderafdelingen die fondsen verzamelen en beheren, en is verant
woordelijk voor het verwerven van vreemde valuta voor het partijkader van de
Noord-Koreaanse Arbeiderspartij door middel van illegale activiteiten, bijvoor
beeld drugshandel. Bureau 39 controleert een aantal entiteiten in Noord-Korea
en in het buitenland met behulp waarvan het tal van illegale activiteiten ver
richt, zoals de productie, smokkel en distributie van narcotica. Bureau 39 is
ook betrokken bij pogingen tot aanschaf van luxegoederen en de overbrenging
ervan naar Noord-Korea. Bureau 39 is een van de belangrijkste organisaties die
tot taak hebben valuta en handelswaar te verwerven. De entiteit staat naar ver
luidt onder rechtstreeks bevel van KIM Jong-Il; zij heeft zeggenschap over di
verse handelsondernemingen waarvan sommige zich bezighouden met illegale
activiteiten, zoals Daesong General Bureau, onderdeel van de Daesong group,
de grootste ondernemingsgroep van het land. Volgens sommige bronnen heeft
Bureau 39 vertegenwoordigingen in Rome, Peking, Bangkok, Singapore, Hong
kong en Dubai. Voor de buitenwereld verandert Office 39 regelmatig van naam
en presentatie. De directeur van Office 39, JON Il-chun is reeds opgenomen op
de sanctielijst van de EU.
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Bureau 39 produceerde methamfetamine in Sangwon (provincie Zuid-Pyongan)
en was ook betrokken bij de distributie van methamfetamine onder op kleine
schaal opererende Noord-Koreaanse smokkelaars, met het oog op de distributie
ervan in China en Zuid-Korea. Bureau 39 heeft tevens papaverboerderijen in de
provincies Noord-Hamkyo'ng en Noord-Pyongan, en produceert opium en her
oïne in Hamhu'ng en Nachin. In 2009, was Office 39 betrokken bij de mislukte
poging om twee in Italië vervaardigde luxe jachten met een waarde van meer
dan 15 miljoen US-dollar te kopen en via China naar Noord-Korea uit te voe
ren. De door de Italiaanse autoriteiten tegengehouden poging tot uitvoer van
de voor Kim Jong-Il bestemde jachten vormde een schending van de VN-sanc
ties tegen Noord-Korea krachtens UNSCR 1718; deze sancties verplichten de
lidstaten er specifiek toe het leveren, verkopen of overbrengen van luxe goede
ren naar Noord-Korea te voorkomen. Bureau 39 heeft in het verleden de Banco
Delta Asia gebruikt om opbrengsten van illegale activiteiten wit te wassen. De
Banco Delta Asia is in september 2005 door het Amerikaanse ministerie van
Financiën bestempeld als „primair zorgpunt in verband met witwaspraktijken”
op grond van sectie 311 van de Amerikaanse Patriot Act, omdat zij een onaan
vaardbaar risico op witwassen en andere financiële misdrijven vertegenwoor
digde.”

