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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/780 VAN DE COMMISSIE
van 19 mei 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 V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden de personen, entiteiten en lichamen vermeld die niet zijn
opgenomen in bijlage IV, maar die zijn aangewezen door de Raad en waarop de bevriezing van de tegoeden en
economische middelen krachtens die verordening van toepassing is.

(2)

Op 19 mei 2016 besloot de Raad 18 personen en één entiteit toe te voegen aan de lijst van personen en
entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn. De vermeldingen met betrekking tot twee
personen zijn geactualiseerd. Bijlage V dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(3)

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
Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage 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, 19 mei 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

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:
1) De volgende vermeldingen worden toegevoegd onder „A. Natuurlijke personen als bedoeld in artikel 6, lid 2,
onder a)”:
„15.

CHOE Kyong-song

Kolonel-generaal in het Koreaanse volksleger. Voormalig
lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse
Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor na
tionale defensie in de DVK. In die hoedanigheid verant
woordelijk voor de ondersteuning of bevordering van
programma's van de DVK inzake kernwapens, ballisti
sche raketten of andere massavernietigingswapens.

16.

CHOE Yong-ho

Kolonel-generaal in het Koreaanse volksleger. Voormalig
lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse
Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor na
tionale defensie in de DVK. Bevelhebber van de lucht
macht. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor de
ondersteuning of bevordering van programma's van de
DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of andere
massavernietigingswapens.

17.

HONG Sung Mu

(ook bekend als HUNG
Sung Mu)

18.

JO Chun Ryong

(ook bekend als CHO
Chun Ryo'ng, JO Chun
Ryong, JO Cho Ryong)

19.

JO Kyongchol

Geboortedatum:
1.1.1942

Adjunct-directeur van het Munitions Industry Depart
ment (MID). Belast met de ontwikkeling van program
ma's betreffende conventionele wapens en raketten,
waaronder ballistische raketten. Een van de belangrijkste
personen verantwoordelijk voor de programma's voor
industriële ontwikkeling van kernwapens. In die hoeda
nigheid verantwoordelijk voor de programma's van de
DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of andere
massavernietigingswapens.

Geboortedatum:
4.4.1960

Sinds 2014 voorzitter van de Tweede Economische
Commissie (TEC) en verantwoordelijk voor het beheer
van de munitiefabrieken en -productiesites van de DVK.
De TEC werd in het kader van Resolutie 2270 (2016)
van de VN-Veiligheidsraad op een lijst geplaatst, van
wege haar betrokkenheid bij belangrijke aspecten van
het rakettenprogramma van de DVK, haar verantwoor
delijkheid voor het toezicht op de bouw van de ballisti
sche raketten van de DVK, en voor het aansturen van
de activiteiten van KOMID — de voornaamste entiteit
inzake wapenhandel in de DVK. Lid van de Nationale
Defensiecommissie. Heeft meegewerkt aan tal van bal
listischerakettenprogramma's. Een van de sleutelfiguren
in de wapenindustrie van de DVK. In die hoedanigheid
verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering
van programma's van de DVK in verband met kernwa
pens, andere massavernietigingswapens of ballistische
raketten.
Generaal in het Koreaanse volksleger. Voormalig lid van
het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbei
derspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale
defensie in de DVK. Directeur van het Commando mili
taire veiligheid. In die hoedanigheid verantwoordelijk
voor de ondersteuning of bevordering van programma's
van de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of
andere massavernietigingswapens.
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20.

KIM Chun-sam

Luitenant-generaal, voormalig lid van het Centraal Mili
tair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een be
langrijk orgaan bevoegd voor nationale defensie in de
DVK. Directeur van de dienst Operaties bij het militaire
hoofdkwartier van het leger van de DVK en eerste
plaatsvervangend hoofd van het militaire hoofdkwartier.
In die hoedanigheid verantwoordelijk voor de onder
steuning of bevordering van programma's van de DVK
inzake kernwapens, ballistische raketten of andere mas
savernietigingswapens.

21.

KIM Chun-sop

Lid van de Nationale Defensiecommissie, een belangrijk
orgaan bevoegd voor nationale defensie in de DVK. In
die hoedanigheid verantwoordelijk voor de ondersteu
ning of bevordering van programma's van de DVK in
zake kernwapens, ballistische raketten of andere massa
vernietigingswapens.

22.

KIM Jong-gak

Geboortedatum:
20.7.1941
Geboorteplaats:
Pyongyang

23.

KIM Rak Kyom

Viersterrengeneraal, bevelhebber van de Strategic Forces
(ook bekend als de Strategic Rocket Forces), die tegen
woordig naar verluidt het gezag zou voeren over vier
strategische en tactische raketeenheden, met inbegrip
van de KN08-brigade (ICBM). De Verenigde Staten heb
ben de Strategic Forces op een lijst geplaatst vanwege
hun rol in activiteiten die concreet hebben bijgedragen
tot de proliferatie van massavernietigingswapens of de
overbrengingsmiddelen daarvoor. Voormalig lid van het
Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiders
partij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale de
fensie in de DVK. Volgens berichten in de media
woonde KIM de ICBM-motortest van april 2016 bij aan
de zijde van KIM Jong-un. In die hoedanigheid verant
woordelijk voor de ondersteuning of bevordering van
programma's van de DVK inzake kernwapens, ballisti
sche raketten of andere massavernietigingswapens.

(ook bekend als KIM
Rak-gyom)

24.

KIM Won-hong

Geboortedatum:
7.1.1945
Geboorteplaats:
Pyongyang
Paspoortnummer:
745310010

25.

PAK Jong-chon

Vicemaarschalk in het Koreaanse volksleger, voormalig
lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse
Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor na
tionale defensie in de DVK. In die hoedanigheid verant
woordelijk voor de ondersteuning of bevordering van
programma's van de DVK inzake kernwapens, ballisti
sche raketten of andere massavernietigingswapens.

Generaal, directeur van de afdeling Staatsveiligheid. Mi
nister bevoegd voor staatsveiligheid. Lid van het Cen
traal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij
en de Nationale Defensiecommissie, de belangrijkste or
ganen voor aangelegenheden inzake nationale defensie
in de DVK. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor
de ondersteuning of bevordering van programma's van
de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of an
dere massavernietigingswapens.
Kolonel-generaal in het Koreaanse volksleger, bevelheb
ber van de volksstrijdkrachten van de DVK, adjunctstafchef en directeur van de afdeling vuurkracht. Hoofd
van het militaire hoofdkwartier en directeur van de af
deling artillerie. Voormalig lid van het Centraal Militair
Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk
orgaan voor aangelegenheden inzake nationale defensie
in de DVK. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor
de ondersteuning of bevordering van programma's van
de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of an
dere massavernietigingswapens.
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26.

RI Jong-su

Viceadmiraal. Voormalig lid van het Centraal Militair
Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk
orgaan voor aangelegenheden inzake nationale defensie
in de DVK. Bevelhebber van de Koreaanse zeemacht,
die betrokken is bij de ontwikkeling van programma's
voor ballistische raketten en de ontwikkeling van de nu
cleaire capaciteit van de Koreaanse zeemacht. In die
hoedanigheid verantwoordelijk voor de ondersteuning
of bevordering van programma's van de DVK inzake
kernwapens, ballistische raketten of andere massavernie
tigingswapens.

27.

SON Chol-ju

Kolonel-generaal van de volks-strijdkrachten van de
DVK en politiek directeur van de luchtmacht en -verde
diging, die toezicht houdt op de ontwikkeling van ge
moderniseerde luchtdoelraketten. In die hoedanigheid
verantwoordelijk voor de ondersteuning of bevordering
van programma's van de DVK inzake kernwapens, bal
listische raketten of andere massavernietigingswapens.

28.

YUN Jong-rin

Generaal, voormalig lid van het Centraal Militair Comité
van de Koreaanse Arbeiderspartij en lid van de Natio
nale Defensiecommissie, de belangrijkste organen voor
aangelegenheden inzake nationale defensie in de DVK.
In die hoedanigheid verantwoordelijk voor de onder
steuning of bevordering van programma's van de DVK
inzake kernwapens, ballistische raketten of andere mas
savernietigingswapens.

29.

PAK Yong-sik

Viersterrengeneraal, lid van de afdeling Staatsveiligheid,
minister van Defensie. Lid van het Centraal Militair Co
mité van de Koreaanse Arbeiderspartij en de Nationale
Defensiecommissie, de belangrijkste organen voor aan
gelegenheden inzake nationale defensie in de DVK. Was
aanwezig bij het testen van ballistische raketten in
maart 2016. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor
de ondersteuning of bevordering van programma's van
de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of an
dere massavernietigingswapens.

30.

HONG Yong Chil

Adjunct-directeur van het Munitions Industry Depart
ment (MID). Het MID — door de VN-Veiligheidsraad op
2 maart 2016 op een lijst geplaatst — is betrokken bij
belangrijke aspecten van het rakettenprogramma van de
DVK. Het MID is verantwoordelijk voor het toezicht op
de ontwikkeling van de ballistische raketten van de
DVK, met inbegrip van de Taepo Dong-2, de wapenpro
ductie- en O&O-programma's. De Tweede Economische
Commissie en de Tweede Academie voor Natuurweten
schappen — ook op een lijst geplaatst in augustus
2010 — ressorteren onder het MID. De afgelopen jaren
heeft het MID gewerkt aan de ontwikkeling van de
KN08 road-mobile ICBM. HONG heeft KIM Jong-un ver
gezeld op een aantal evenementen die betrekking had
den op de ontwikkeling van de programma's van de
DVK inzake kernwapens en ballistische raketten en
wordt geacht een belangrijke rol te hebben gespeeld bij
de kernproef van de DVK op 6 januari 2016. Vicedirec
teur van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbei
derspartij. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor
de ondersteuning of bevordering van programma's van
de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of an
dere massavernietigingswapens.
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31.

NL

RI Hak Chol

(ook bekend als RI Hak
Chul, RI Hak Cheol)

32.

YUN Chang Hyok
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Geboortedatum:
19.1.1963 of 8.5.1966
Paspoortnummers:
381320634,
PS 563410163

Geboortedatum:
9.8.1965
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Voorzitter van de Green Pine Associated Corporation
(„Green Pine”). Volgens het Sanctiecomité van de VN
heeft Green Pine veel van de activiteiten van de Korea
Mining Development Trading Corporation (KOMID)
overgenomen. KOMID is in april 2009 door het Comité
op de lijst geplaatst en is de grootste wapenhandelaar
van de DVK en de belangrijkste uitvoerder van goede
ren en uitrusting op het gebied van ballistische raketten
en conventionele wapens. Green Pine is ook verant
woordelijk voor ongeveer de helft van de wapens die en
aanverwant materiaal dat vanuit Noord-Korea wordt
uitgevoerd. Green Pine kreeg sancties opgelegd voor de
uitvoer van wapens of aanverwant materiaal uit NoordKorea. Het is gespecialiseerd in de bouw van vaartuigen
en de bewapening daarvan voor de zeemacht, zoals
duikboten, militaire vaartuigen en raketsystemen, en
heeft torpedo's en technische bijstand geleverd aan
Iraanse bedrijven in de defensiesector. Green Pine is
door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op een
lijst geplaatst.
Adjunct-directeur van het Satellite Control Centre,
de National Aerospace Development Administration
(NADA). Voor de NADA gelden sancties krachtens Re
solutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad vanwege
betrokkenheid bij de ontwikkeling van wetenschap en
techniek in de ruimtevaartsector van de DVK, voor on
der meer satellietlanceringen en raketdragers. Bij Reso
lutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad is de DVK
veroordeeld voor het lanceren van een satelliet op
7 februari 2016, omdat gebruik is gemaakt van techno
logie met betrekking tot ballistische raketten en voor
het overtreden van de Resoluties 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013) en 2094 (2013). In die hoe
danigheid verantwoordelijk voor de ondersteuning of
bevordering van programma's van de DVK inzake kern
wapens, ballistische raketten of andere massavernieti
gingswapens.”

2) De volgende vermelding wordt toegevoegd onder „B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6,
lid 2, onder a)”:

„17.

Strategic Rocket Forces

Eenheid die binnen de nationale strijdkrachten van de
DVK belast is met de ontwikkeling en operationele uit
voering van programma's inzake ballistische raketten of
andere massavernietigingswapens.”

3) De volgende vermeldingen onder „A. Natuurlijke personen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)” worden
vervangen:

„3.

CHU Kyu Chang

(ook bekend als JU Kyu
Chang)

Geboortedatum:
25.11.1928
Geboorteplaats:
Provincie Zuid-Ham
gyo'ng

Lid van de Nationale Defensiecommissie, een belangrijk
orgaan voor aangelegenheden inzake nationale defensie
in de DVK. Voormalig directeur van het departement
munitie van het Centraal Comité van de Koreaanse Ar
beiderspartij. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor
de ondersteuning of bevordering van programma's van
de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of an
dere massavernietigingswapens.”
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PAEK Se-bong
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Geboortejaar: 1946
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Voormalig voorzitter van de Tweede Economische
Commissie (verantwoordelijk voor het ballistisch pro
gramma) van het Centraal Comité van de Koreaanse Ar
beiderspartij. Lid van de Nationale Defensiecommissie.”

