02018D1544 — NL — 13.10.2021 — 004.001 — 1
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de
inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn
authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

BESLUIT (GBVB) 2018/1544 VAN DE RAAD

►B

van 15 oktober 2018
betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens
(PB L 259 van 16.10.2018, blz. 25)

Gewĳzigd bĳ:
Publicatieblad
nr.
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5

Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit

(GBVB)
(GBVB)
(GBVB)
(GBVB)
(GBVB)

2019/86 van de Raad van 21 januari 2019
2019/1722 van de Raad van 14 oktober 2019
2020/1466 van de Raad van 12 oktober 2020
2020/1482 van de Raad van 14 oktober 2020
2021/1799 van de Raad van 11 oktober 2021

L
L
L
L
L

18I
262
335
341
361

blz.
10
66
16
9
51

datum
21.1.2019
15.10.2019
13.10.2020
15.10.2020
12.10.2021

02018D1544 — NL — 13.10.2021 — 004.001 — 2
▼B
BESLUIT (GBVB) 2018/1544 VAN DE RAAD
van 15 oktober 2018
betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het
gebruik van chemische wapens
Artikel 1
Onder „chemische wapens” wordt verstaan: chemische wapens als ge
definieerd in artikel II van het CWC.

Artikel 2
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de binnenkomst op
of doorreis via hun grondgebied te beletten van:
a) natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, financiële, tech
nische of materiële steun verlenen voor, of anderszins betrokken zijn
bij:
i)

de aanmaak, de aanschaf, het bezit, de ontwikkeling, het vervoer,
de opslag of de overdracht van chemische wapens;

ii) het gebruik van chemische wapens;
iii) alle voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens;
b) natuurlijke personen die een natuurlijke persoon of rechtspersoon,
entiteit of lichaam bijstaan, aansporen of ertoe brengen om deel te
nemen aan enige activiteit als bedoeld in punt a) van dit lid en
daardoor het risico veroorzaken dat dergelijke activiteiten worden
uitgevoerd of tot dat risico bijdragen; en
c) de met de onder a) en b) vermelde natuurlijke personen geassoci
eerde natuurlijke personen,
die op de lijst in de bijlage zijn vermeld.
2.
Lid 1 verplicht een lidstaat niet zijn eigen onderdanen de toegang
tot zijn grondgebied te weigeren.
3.
Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin een lidstaat uit hoofde van
het internationaal recht gebonden is, en wel:
a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;
b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen
door of plaatsvindt onder auspiciën van de Verenigde Naties;
c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immu
niteiten verleent, of
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d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat
tussen de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad) en Italië werd gesloten.
4.
Lid 3 wordt geacht ook van toepassing te zijn op gevallen waarin
een lidstaat als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samen
werking in Europa (OVSE) optreedt.
5.
De Raad wordt naar behoren geïnformeerd over alle gevallen
waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een vrijstelling verleent.
6.
De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opge
legde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van
dringende humanitaire noden of met het oog op het bijwonen van inter
gouvernementele vergaderingen, vergaderingen geïnitieerd door de
Unie, vergaderingen waarvoor de Unie als gastheer optreedt, of ver
gaderingen waarvoor een lidstaat als fungerende voorzitter van de
OVSE als gastheer optreedt, wanneer daar een politieke dialoog wordt
gevoerd die de beleidsdoelstellingen van beperkende maatregelen, zoals
de uitvoering van de wettelijke verboden tegen chemische wapens en de
ontwapening op het vlak van chemische wapens, rechtstreeks bevordert.
De lidstaten kunnen ook vrijstellingen van de op grond van lid 1 opge
legde maatregelen verlenen wanneer de toegang of doorgang noodzake
lijk is voor de afwikkeling van een gerechtelijke procedure.
7.
Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen,
brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt
geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad
binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voor
gestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien één of
meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwa
lificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstel
ling te verlenen.
8.
Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 6 of 7 machtiging
verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de in
de bijlage vermelde personen, geldt deze machtiging alleen voor het
doel waarvoor zij is verleend en alleen voor de daarbij betrokken
personen.

Artikel 3
1.
Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, ei
gendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van:
a) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, die
verantwoordelijk zijn voor, financiële, technische of materiële steun
verlenen voor, of anderszins betrokken zijn bij:
i)

de aanmaak, de aanschaf, het bezit, de ontwikkeling, het vervoer,
de opslag of de overdracht van chemische wapens;

ii) het gebruik van chemische wapens;
iii) alle voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens;
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b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, die
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, op
enige wijze, bijstaan, aansporen of ertoe brengen om deel te nemen
aan enige activiteit als bedoeld in punt a) van dit lid en daardoor het
risico veroorzaken dat dergelijke activiteiten worden uitgevoerd of
tot dat risico bijdragen; en

c) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die
geassocieerd zijn met de onder de punten a) en b) vallende natuur
lijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen,

die in de bijlage zijn vermeld, worden bevroren.

2.
Er worden geen tegoeden of economische middelen op directe of
indirecte wijze ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de
bijlage genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3.
In afwijking van de leden 1 en 2 kan de bevoegde autoriteit van
een lidstaat, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming geven
voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoe
den of economische middelen, indien zij heeft vastgesteld dat de be
trokken tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoef
ten van de in de bijlage genoemde natuurlijke personen of rechts
personen, entiteiten of lichamen, en de leden van het gezin van die
natuurlijke personen die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen
voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of genees
kundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of
nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor het betalen van redelijke honoraria en
het vergoeden van gemaakte kosten in verband met de verlening van
juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor het betalen van honoraria of kosten
voor het routinematig houden of beheren van bevroren tegoeden of
economische middelen;

d) noodzakelijk zijn voor het betalen van buitengewone lasten, mits de
bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten
en de Commissie ten minste twee weken voordat zij de toestemming
verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat spe
cifieke toestemming moet worden verleend, of

e) gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening
van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale or
ganisatie die immuniteit geniet op grond van het internationaal recht,
voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van
de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in
kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.
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4.
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een
lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren
tegoeden of economische middelen mits aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een
scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop
de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam
bedoeld in lid 1, op de lijst in de bijlage is geplaatst, dan wel van
een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of admi
nistratieve beslissing of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechter
lijke beslissing;
b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden
aangewend om te voldoen aan vorderingen die bij de dergelijke
beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de gren
zen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de
rechten van de houders van die vorderingen;
c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de
bijlage geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of
lichaam, en
d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde
van de betrokken lidstaat.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in
kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.
5.
Lid 1 belet niet dat een op de lijst in de bijlage geplaatste natuur
lijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, betalingen doet die
verschuldigd zijn uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór de
datum waarop die natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of li
chaam op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vast
gesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ont
vangen door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of li
chaam bedoeld in lid 1.
6.
Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren reke
ningen van:
a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;
b) betalingen die verschuldigd zijn overeenkomstig contracten, overeen
komsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de
datum waarop de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen op
deze rekeningen van toepassing werden, of
c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van een gerechtelijke,
administratieve of scheidsrechterlijke beslissing die in de Unie is
gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is,
mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onderworpen blijven
aan de in lid 1 bedoelde maatregelen.

Artikel 4
1.
De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge ver
tegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheids
beleid met eenparigheid van stemmen de lijst in de bijlage vast en
past deze aan.
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2.
De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon,
entiteit of lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit, met
inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks,
indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een
kennisgeving, zodat die persoon, die entiteit of dat lichaam daarover
opmerkingen kan indienen.

3.
Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw
bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde
besluit en brengt hij de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon,
de betrokken entiteit of het betrokken lichaam daarvan op de hoogte.

Artikel 5
1.
In de bijlage worden de redenen voor opneming van de in de
artikelen 2 en 3 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, enti
teiten en lichamen vermeld.

2.
De bijlage bevat ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig
is voor het identificeren van de betrokken natuurlijke of rechtspersonen,
entiteiten of lichamen. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die
informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en ge
boorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, ge
slacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot
rechtspersonen, entiteiten of lichamen, kan dergelijke informatie bestaan
uit namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer
en plaats van vestiging.

Artikel 6
Vorderingen in verband met de afbreuk die, direct of indirect, geheel of
gedeeltelijk, aan de uitvoering van contracten of andere overeenkomsten
is gedaan door de uit hoofde van dit besluit ingestelde maatregelen, met
inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderin
gen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering,
met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie,
garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contraga
rantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze
vorderingen worden ingesteld door:

a) in de bijlage opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen,
entiteiten of lichamen;

b) een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend
voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde
personen, entiteiten of lichamen.

Artikel 7
Teneinde de in dit besluit opgenomen maatregelen zo veel mogelijk
effect te doen sorteren, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke
beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen.
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Artikel 8
Dit besluit is van toepassing tot en met 16 oktober 2022. Dit besluit
wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt verlengd, of zo nodig gewij
zigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn
bereikt.
▼B
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan
in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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BIJLAGE
LIJST VAN NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN,
ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2
EN 3

▼M1
A. NATUURLIJKE PERSONEN

Naam

1. Tariq YASMINA

Motivering

Ook bekend als: Tarq Yas
mina

Tariq Yasmina treedt op als verbindingsfunc
tionaris tussen het Scientific Studies and Re
search Centre (SSRC) en het presidentieel pa
leis, en is als zodanig betrokken bij het ge
bruik van chemische wapens door het Syrische
regime en de voorbereidingen daarvoor. Ge
zien zijn hogere functie in het SSRC heeft
hij banden met het SSRC.

21.1.2019

Khaled Nasri is de directeur van Instituut
1000, de afdeling van het Scientific Studies
and Research Centre (SSRC) die verantwoor
delijk is voor de ontwikkeling en productie
van elektronische en computersystemen ten
behoeve van het chemischewapensprogramma
van Syrië. Gezien zijn hogere functie in Insti
tuut 1000 heeft hij banden met het SSRC.

21.1.2019

Walid Zughaib is de directeur van Instituut
2000, de afdeling van het Scientific Studies
and Research Centre (SSRC) die verantwoor
delijk is voor mechanische ontwikkeling en
productie ten behoeve van het chemische
wapensprogramma van Syrië. Gezien zijn ho
gere functie in Instituut 2000 heeft hij banden
met het SSRC.

21.1.2019

Firas Ahmed is de directeur van de dienst
beveiliging van Instituut 1000, de afdeling
van het Scientific Studies and Research
Centre (SSRC) die verantwoordelijk is voor
de ontwikkeling en productie van elektro
nische en computersystemen ten behoeve van
het chemischewapensprogramma van Syrië.
Na de toetreding van Syrië tot het Verdrag
inzake chemische wapens was hij betrokken
bij de overdracht en het verbergen van aan
chemische wapens gerelateerde materialen.
Gezien zijn hogere functie in Instituut 1000
heeft hij banden met het SSRC.

21.1.2019

Geslacht: mannelijk
Titel: kolonel
Nationaliteit: Syrisch

2. Khaled NASRI

Datum van
plaatsing op de
lijst

Identificatiegegevens

Ook bekend als: Moham
med Khaled Nasri; Haled
Natsri;

Geslacht: mannelijk
Titel: hoofd van Instituut
1000 van het SSRC
Nationaliteit: Syrisch

3. Walid ZUGHAIB

Ook bekend als: Zughib,
Zgha'ib, Zughayb;
Titel: doctor, hoofd van In
stituut 2000 van het SSRC
Geslacht: mannelijk
Nationaliteit: Syrisch

4. Firas AHMED

Ook bekend als: Ahmad;
Titel: kolonel, hoofd van de
dienst beveiliging van In
stituut 1000 van het SSRC
Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 21 januari
1967
Nationaliteit: Syrisch
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Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van
plaatsing op de
lijst

▼M3

5. Said SAID

alias: Saeed, Sa'id Sa'id,
Titel: doctor, lid van Insti
tuut 3000 (ook bekend als
Instituut 6000) van het
Scientific Studies and Re
search Centre;

Said Said is een belangrijke persoon binnen
het Instituut 3000 (ook bekend als Instituut
6000), de afdeling van het Scientific Studies
and Research Centre die verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling en productie van de che
mische wapens van Syrië.

21.1.2019

Anatoliy Chepiga (ook bekend als Ruslan
Boshirov) bezat, vervoerde en gebruikte, tij
dens het weekend van 4 maart 2018 in Salis
bury, een neurotoxisch middel („Novitchok”).
Op 5 september 2018 beschuldigde het Britse
openbaar ministerie hem van het beramen van
de moord op Sergej Skripal, van de poging tot
moord op Sergei Skripal, Yulia Skripal en
Nick Bailey, van het gebruik en het bezit
van Novitchok en van het met opzet toebren
gen van zwaar lichamelijk letsel aan Yulia
Skripal en Nick Bailey.

21.1.2019

Alexander Mishkin (ook bekend als Alexander
Petrov) bezat, vervoerde en gebruikte, tijdens
het weekend van 4 maart 2018 in Salisbury,
een neurotoxisch middel („Novitchok”). Op
5 september 2018 beschuldigde het Britse
openbaar ministerie hem van het beramen
van de moord op Sergej Skripal, van de po
ging tot moord op Sergei Skripal, Yulia Skri
pal en Nick Bailey, van het gebruik en het
bezit van Novitchok en van het met opzet
toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan
Yulia Skripal en Nick Bailey.

21.1.2019

Vladimir Stepanovich Alexseyev is het eerste
plaatsvervangend hoofd van de GRU (ook be
kend als GU). Gezien zijn leidinggevende rol
in de GRU is Alexseyev verantwoordelijk
voor het bezit, vervoer en gebruik, tijdens
het weekend van 4 maart 2018 in Salisbury,
van het neurotoxisch middel „Novitchok” door
agenten van de GRU.

21.1.2019

Geslacht: man;
Geboortedatum: 11 decem
ber 1955

▼M1

6. Anatoliy Vladimiro
vich CHEPIGA

Анатолий Владимирович
ЧЕПИГА, ook bekend als
Ruslan BOSHIROV
Geslacht: mannelijk
Geboortedata: 5 april 1979,
12 april 1978
Geboorteplaatsen: Niko
laevka, Amur Oblast, Rus
land; Dushanbe, Tadzjiki
stan

7. Alexander Yevge
niyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич
МИШКИН ook bekend als
Alexander PETROV
Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 13 juli
1979
Geboorteplaatsen: Loyga,
Rusland; Kotlas, Rusland

8. Vladimir Stepano
vich ALEXSEYEV

Владимир Степанович
АЛЕКСЕЕВ
Geslacht: mannelijk
Titel: eerste plaatsvervan
gend hoofd van de GRU
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Naam

9. Igor
Olegovich
KOSTYUKOV

Identificatiegegevens

Игорь Олегович КОСТ
ЮКОВ
Geslacht: mannelijk
Titel: hoofd van de GRU

Motivering

Datum van
plaatsing op de
lijst

Igor Olegovich Kostyukov is het eerste plaats
vervangend hoofd van de GRU (ook bekend
als GU). Gezien zijn leidinggevende rol in de
GRU is Kostyukov verantwoordelijk voor het
bezit, vervoer en gebruik, tijdens het weekend
van 4 maart 2018 in Salisbury, van het neuro
toxisch middel „Novitchok” door agenten van
de GRU.

21.1.2019

Andrei Yarin is hoofd van het presidentieel
directoraat binnenlands beleid in het presiden
tieel kabinet in de Russische Federatie. In deze
functie is hij belast met het opstellen en uit
voeren van interne politieke richtsnoeren. An
drei Yarin kreeg ook een rol in een taskforce
in het kabinet van de president waarvan de
taak was de invloed van Alexei Navalny in
de Russische samenleving teniet te doen via
activiteiten om hem in diskrediet te brengen.

15.10.2020

▼M4

10. Andrei Veniami
novich YARIN
(Андрей Вен
иаминович
ЯРИН)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 13 februari
1970
Geboorteplaats: Nizhny Ta
gil
Nationaliteit: Russisch
Titel: Hoofd van het presi
dentieel directoraat binnen
lands beleid

Alexei Navalny is het mikpunt van systemati
sche intimidatie en repressie door de staat en
het gerechtelijk apparaat in de Russische Fe
deratie vanwege zijn prominente rol in de po
litieke oppositie.
De autoriteiten van de Russische Federatie
hielden de activiteiten van Alexei Navalny
nauwlettend in de gaten tijdens zijn reis naar
Siberië in augustus 2020. Op 20 augustus
2020 werd hij ernstig ziek en moest hij wor
den opgenomen worden in een ziekenhuis in
Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augus
tus werd hij overgebracht naar een ziekenhuis
in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd
laboratorium in Duitsland vond nadien duide
lijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in
Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny
werd vergiftigd met een neurotoxisch middel
van de Novitchokgroep. Alleen overheids
instanties in de Russische Federatie hebben
toegang tot dit neurotoxische middel.
In deze omstandigheden kan redelijkerwijs
worden geconcludeerd dat de vergiftiging
van Alexei Navalny uitsluitend mogelijk was
met toestemming van het presidentieel kabinet.
Gezien zijn leidinggevende rol in dat kabinet
is Andrei Yarin daarom verantwoordelijk voor
het aansporen en ondersteunen van de per
sonen die Alexei Navalny vergiftigden met
het neurotoxisch middel van de Novitchok
groep of daarbij betrokken waren. Die vergif
tiging vormt een gebruik van chemische wa
pens in de zin van het Verdrag chemische
wapens.
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Naam

11. Sergei Vladileno
vich KIRIYENKO
(Сергей Владил
енович КИР
ИЕНКО)

Identificatiegegevens

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 26 juli
1962
Geboorteplaats: Sukhumi
Nationaliteit: Russisch
Titel: Eerste adjunct-chefstaf van het presidentieel
kabinet

Motivering

Sergei Kiriyenko is de eerste adjunct-chef-staf
van het presidentieel kabinet van de Russische
Federatie. In deze functie is hij verantwoorde
lijk voor binnenlandse zaken, waaronder poli
tieke groepen en activiteiten.

Datum van
plaatsing op de
lijst

15.10.2020

Alexei Navalny is het mikpunt van systemati
sche intimidatie en repressie door de staat en
het gerechtelijk apparaat in de Russische Fe
deratie vanwege zijn prominente rol in de po
litieke oppositie.
De autoriteiten van de Russische Federatie
hielden de activiteiten van Alexei Navalny
nauwlettend in de gaten tijdens zijn reis naar
Siberië in augustus 2020. Op 20 augustus
2020 werd hij ernstig ziek en moest hij wor
den opgenomen worden in een ziekenhuis in
Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augus
tus werd hij overgebracht naar een ziekenhuis
in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd
laboratorium in Duitsland vond nadien duide
lijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in
Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny
werd vergiftigd met een neurotoxisch middel
van de Novitchokgroep. Alleen overheids
instanties in de Russische Federatie hebben
toegang tot dit neurotoxische middel.
In deze omstandigheden kan redelijkerwijs
worden geconcludeerd dat de vergiftiging
van Alexei Navalny uitsluitend mogelijk was
met toestemming van het presidentieel kabinet.
Gezien zijn leidinggevende rol in dat kabinet
is Sergei Kiriyenko daarom verantwoordelijk
voor het aansporen en ondersteunen van de
personen die Alexei Navalny vergiftigden
met het neurotoxisch middel van de Novit
chokgroep of daarbij betrokken waren. Die
vergiftiging vormt een gebruik van chemische
wapens in de zin van het Verdrag chemische
wapens.

12. Sergei Ivanovich
MENYAILO
(Сергей
Иванович
МЕНЯЙЛО)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 22 augustus
1960
Geboorteplaats: Alagir
Nationaliteit: Russisch
Titel: Gevolmachtigde ver
tegenwoordiger van de pre
sident van de Russische
Federatie in het federaal
district Siberië

Sergei Menyailo is de gevolmachtigde ver
tegenwoordiger van de president van de Rus
sische Federatie in het federaal district Siberië,
en in deze hoedanigheid is hij belast met de
uitoefening van de grondwettelijke bevoegdhe
den van de president, daarbij inbegrepen de
uitvoering van binnenlands en buitenlands be
leid van de staat. Sergei Menyailo is tevens
een niet-permanent lid van de veiligheidsraad
van de Russische Federatie.
Alexei Navalny is het mikpunt van systemati
sche intimidatie en repressie door de staat en
het gerechtelijk apparaat in de Russische Fe
deratie vanwege zijn prominente rol in de po
litieke oppositie.

15.10.2020
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Datum van
plaatsing op de
lijst

De autoriteiten van de Russische Federatie
hielden de activiteiten van Alexei Navalny
nauwlettend in de gaten tijdens zijn reis naar
Siberië in augustus 2020. Op 20 augustus
2020 werd hij ernstig ziek en moest hij wor
den opgenomen worden in een ziekenhuis in
Omsk in de Russische Federatie. Op 22 augus
tus werd hij overgebracht naar een ziekenhuis
in Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd
laboratorium in Duitsland vond nadien duide
lijk bewijs, ook bevestigd door laboratoria in
Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny
werd vergiftigd met een neurotoxisch middel
van de Novitchokgroep. Alleen overheids
instanties in de Russische Federatie hebben
toegang tot dit neurotoxische middel.
In deze omstandigheden kan redelijkerwijs
worden geconcludeerd dat de vergiftiging
van Alexei Navalny uitsluitend mogelijk was
met toestemming van het presidentieel kabinet.
Gezien zijn leidinggevende rol als vertegen
woordiger van dat kabinet in het federaal dis
trict Siberië is Sergei Menyailo daarom ver
antwoordelijk voor het aansporen en onder
steunen van de personen die Alexei Navalny
vergiftigden met het neurotoxisch middel van
de Novitchokgroep of daarbij betrokken wa
ren. Die vergiftiging vormt een gebruik van
chemische wapens in de zin van het Verdrag
chemische wapens.

13. Aleksandr Vasilie
vich BORTNI
KOV
(Александр Вас
ильевич БО
РТНИКОВ)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 15 novem
ber 1951
Geboorteplaats: Perm
Nationaliteit: Russisch
Titel: Directeur van de Fe
derale Veiligheidsdienst van
de Russische Federatie

Alexandr Bortnikov is directeur van de Fede
rale Veiligheidsdienst van de Russische Fede
ratie, en in die hoedanigheid is hij verantwoor
delijk voor de activiteiten van het belangrijkste
veiligheidsorgaan in Rusland.
Alexei Navalny is het mikpunt van systemati
sche intimidatie en repressie door de staat en
het gerechtelijk apparaat in de Russische Fe
deratie vanwege zijn prominente rol in de po
litieke oppositie.
De Federale Veiligheidsdienst van de Russi
sche Federatie hield de activiteiten van Alexei
Navalny nauwlettend in de gaten tijdens zijn
reis naar Siberië in augustus 2020. Op 20 au
gustus 2020 werd hij ernstig ziek en moest hij
worden opgenomen in een ziekenhuis in Omsk
in de Russische Federatie. Op 22 augustus
werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in
Berlijn in Duitsland. Een gespecialiseerd labo
ratorium in Duitsland vond nadien duidelijk
bewijs, ook bevestigd door laboratoria in
Frankrijk en Zweden, dat Alexei Navalny
werd vergiftigd met een neurotoxisch middel
van de Novitchokgroep. Alleen overheids
instanties in de Russische Federatie hebben
toegang tot dit neurotoxische middel.

15.10.2020
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Gelet op deze omstandigheden en rekening
houdend met het feit dat Alexei Navalny on
der toezicht stond op het moment van zijn
vergiftiging, kan redelijkerwijs worden gecon
cludeerd dat de vergiftiging uitsluitend moge
lijk was met betrokkenheid van de Federale
Veiligheidsdienst.
Gezien zijn leidinggevende rol in de Federale
Veiligheidsdienst is Alexandr Bortnikov
daarom verantwoordelijk voor het ondersteu
nen van de personen die Alexei Navalny ver
giftigden met het neurotoxisch middel van de
Novitchokgroep of daarbij betrokken waren.
Die vergiftiging vormt een gebruik van che
mische wapens in de zin van het Verdrag che
mische wapens.

14. Pavel Anatolievich
POPOV
(Павел Ана
тольевич
ПОПОВ)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 1 januari
1957
Geboorteplaats: Krasnoy
arsk
Nationaliteit: Russisch
Titel: Viceminister van De
fensie van de Russische
Federatie.

Pavel Popov is de viceminister in het Minis
terie van Defensie van de Russische Federatie,
en in die hoedanigheid draagt hij algemene
verantwoordelijkheid voor onderzoeksactivitei
ten. Dit omvat het toezicht op en de ontwik
keling van de wetenschappelijke en technische
vermogens van het ministerie, met inbegrip
van de ontwikkeling van potentieel en de mo
dernisering van bestaande wapens en militaire
uitrusting.
Het Russische Ministerie van Defensie nam na
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de verant
woordelijkheid voor de voorraden chemische
wapens op zich, met de taak deze veilig op
te slaan totdat de vernietiging ervan kon wor
den voltooid.
Op 20 augustus 2020 werd Alexei Navalny
ernstig ziek en moest hij worden opgenomen
in een ziekenhuis in Omsk in de Russische
Federatie. Op 22 augustus werd hij over
gebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in
Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium
in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs,
ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk
en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergif
tigd met een neurotoxisch middel van de No
vitchokgroep. Alleen overheidsinstanties in de
Russische Federatie hebben toegang tot dit
neurotoxische middel.
Gelet op de algemene verantwoordelijkheid
van het Ministerie van Defensie voor de vei
lige opslag en de vernietiging van chemische
wapens, kan het gebruik van chemische wa
pens op het grondgebied van de Russische
Federatie alleen het resultaat zijn van doelbe
wust handelen of nalatigheid van het Ministe
rie van Defensie en de politieke leiders ervan.
Gezien zijn leidinggevende rol in het Ministe
rie van Defensie van de Russische Federatie is
Pavel Popov daarom verantwoordelijk voor
het assisteren van de personen die Alexei Na
valny vergiftigden met het neurotoxisch mid
del van de Novitchokgroep of daarbij betrok
ken waren. Die vergiftiging vormt een gebruik
van chemische wapens in de zin van het Ver
drag chemische wapens.

15.10.2020
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15. Aleksei Yurievich
KRIVORUCHKO
(Алексей
Юрьевич КРИ
ВОРУЧКО)

Identificatiegegevens

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 17 juli
1975
Geboorteplaats: Stavropol
Nationaliteit: Russisch
Titel: Viceminister van De
fensie van de Russische
Federatie.

Motivering

Aleksei Krivoruchko is de viceminister in het
Ministerie van Defensie van de Russische Fe
deratie met de algemene verantwoordelijkheid
voor wapentuig. Dit omvat het toezicht op de
wapenvoorraden en de militaire uitrusting van
het ministerie. Hij is verantwoordelijk voor de
verwijdering ervan in het kader van de aan het
Ministerie van Defensie toegewezen uitvoering
van internationale verdragen.

Datum van
plaatsing op de
lijst

15.10.2020

Het Russische Ministerie van Defensie nam na
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de verant
woordelijkheid voor de voorraden chemische
wapens op zich, met de taak deze veilig op
te slaan totdat de vernietiging ervan kon wor
den voltooid.
Op 20 augustus 2020 werd Alexei Navalny
ernstig ziek en moest hij worden opgenomen
in een ziekenhuis in Omsk in de Russische
Federatie. Op 22 augustus werd hij over
gebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in
Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium
in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs,
ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk
en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergif
tigd met een neurotoxisch middel van de No
vitchokgroep. Alleen overheidsinstanties in de
Russische Federatie hebben toegang tot dit
neurotoxische middel.
Gelet op de algemene verantwoordelijkheid
van het Ministerie van Defensie voor de vei
lige opslag en de vernietiging van chemische
wapens, kan het gebruik van chemische wa
pens op het grondgebied van de Russische
Federatie alleen het resultaat zijn van doelbe
wust handelen of nalatigheid van het Ministe
rie van Defensie en de politieke leiders ervan.
Gezien zijn leidinggevende rol in het Ministe
rie van Defensie van de Russische Federatie is
Aleksei Krivoruchko daarom verantwoordelijk
voor het assisteren van de personen die Alexei
Navalny vergiftigden met het neurotoxisch
middel van de Novitchokgroep of daarbij be
trokken waren. Die vergiftiging vormt een ge
bruik van chemische wapens in de zin van het
Verdrag chemische wapens.

▼M1
B. RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

1. Scientific
Studies
and Research
Centre (SSRC)

Ook bekend als Centre
d'Études et de Recherches
Scientifiques (CERS), Cen
tre de Recherche de Kaboun

Het Scientific Studies and Research
Centre (SSRC) is de belangrijkste entiteit
van het Syrische regime die chemische wapens
ontwikkelt.

Adres:

Het SSRC is verantwoordelijk voor de ontwik
keling en productie van chemische wapens,
alsmede van raketten om die wapens af te
vuren. Het opereert op een aantal locaties in
Syrië.

Barzeh Street
PO Box 4470
Damascus

Datum van
plaatsing op de
lijst

21.1.2019
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2. State Scientific Re
search Institute for
Organic Chemistry
and Technology
(GosNIIOKhT)
(Государственный
научно-исследо
вательский ин
ститут
органической
химии и
технологии)

Adres: Shosse Entuziastov
23, 11124 Moscow, Mos
cow Oblast, Rusland
Telefoon: +7 (495) 673
7530
Fax: +7 (495) 673 2218
Web: http://gosniiokht.ru
E-mail: dir@gosniiokht.ru

Het State Scientific Research Institute for Or
ganic Chemistry and Technology (GosNII
OKhT) is een federaal onderzoeksinstituut ver
antwoordelijk voor het vernietigen van de
voorraden chemische wapens uit de tijd van
de Sovjet-Unie.
In zijn oorspronkelijke rol, vóór 1994, was het
instituut betrokken bij de ontwikkeling en de
productie van chemische wapens, waaronder
het neurotoxisch middel dat nu bekendstaat
als „Novitchok”. Vanaf 1994 nam dezelfde
faciliteit deel aan het overheidsprogramma
voor de vernietiging van de voorraden che
mische wapens uit de tijd van de Sovjet-Unie.
Op 20 augustus 2020 werd Alexei Navalny
ernstig ziek en moest hij worden opgenomen
in een ziekenhuis in Omsk in de Russische
Federatie. Op 22 augustus werd hij over
gebracht naar een ziekenhuis in Berlijn in
Duitsland. Een gespecialiseerd laboratorium
in Duitsland vond nadien duidelijk bewijs,
ook bevestigd door laboratoria in Frankrijk
en Zweden, dat Alexei Navalny werd vergif
tigd met een neurotoxisch middel van de No
vitchokgroep. Alleen overheidsinstanties in de
Russische Federatie hebben toegang tot dit
neurotoxische middel.
Het feit dat een neurotoxisch middel van de
Novitchokgroep gebruikt is, is dus slechts mo
gelijk omdat het instituut tekort is geschoten
in zijn verantwoordelijkheid om de voorraden
chemische wapens te vernietigen.

15.10.2020

