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UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2015/2459 VAN DE RAAD
van 23 december 2015
tot uitvoering van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de
Centraal-Afrikaanse Republiek
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,
Gezien Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien
van de Centraal-Afrikaanse Republiek (1), en met name artikel 2 quater,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 23 december 2013 Besluit 2013/798/GBVB vastgesteld.

(2)

Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens Resolutie 2127 (2013) van de
VN-Veiligheidsraad („het Sanctiecomité”), heeft op 20 oktober 2015 de informatie met betrekking tot de identiteit
van één persoon op de sanctielijst geactualiseerd.

(3)

Op 17 december 2015 heeft het Sanctiecomité twee personen toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten
die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

(4)

De bijlage bij Besluit 2013/798/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Besluit 2013/798/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 december 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
J. ASSELBORN

(1) PB L 352 van 24.12.2013, blz. 51.

24.12.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/49

BIJLAGE
Personen bedoeld in artikel 1

I. De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2013/798/GBVB:
7. Haroun GAYE (alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)
Functie: Rapporteur van de politieke coördinatie van het Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique
(FPRC)
Geboortedatum: a) 30 januari 1968 b) 30 januari 1969
Paspoortnr.: Centraal-Afrikaanse Republiek nummer O00065772 (letter O gevolgd door drie nullen), verstrijkt op
30 december 2019
Adres: Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek
Datum plaatsing op de lijst: 17 december 2015

Informatie uit de beschrijving van de redenen voor opneming op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:
Haroun GAYE is op 17 december 2015 overeenkomstig de punten 11 en 12 b) en f) van Resolutie 2196 (2015)
op de lijst geplaatst van personen die „handelingen verrichten of steunen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit
van de CAR ondermijnen”; „betrokken zijn bij de planning, aansturing of uitvoering van handelingen die een
schending vormen van het internationale recht inzake de mensenrechten of het internationale humanitaire recht,
naargelang het geval, of die in de CAR een schending van of inbreuk op de mensenrechten vormen, waaronder
het gebruik van seksueel geweld, het viseren van burgers, etnisch of religieus gemotiveerde aanslagen, aanslagen
op scholen en ziekenhuizen, en ontvoering en gedwongen verplaatsing”; en „betrokken zijn bij de planning,
aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen tegen VN-missies of internationale veiligheidstroepen
waaronder MINUSCA, de missies van de Europese Unie en de Franse operaties die hen ondersteunen”.

Aanvullende informatie:
Haroun GAYE is sinds begin 2014 een van de leiders van een gewapende groepering die actief is in de wijk PK5 in
Bangui. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de wijk PK5 zeggen dat Gaye en zijn
gewapende groepering het conflict in Bangui aanwakkeren, verzoening tegenhouden en beletten dat burgers zich
verplaatsen van en naar het derde arrondissement van Bangui. Op 11 mei 2015 blokkeerden Gaye
en 300 demonstranten de toegang tot de Nationale Overgangsraad met als doel de slotdag van het forum van
Bangui te verstoren. Gaye zou daarvoor hebben samengewerkt met anti-Balaka-functionarissen.
Op 26 juni 2015 verstoorden Gaye en een kleine groep aanhangers de opening van een bijeenkomst voor kiezers
registratie in de wijk PK5 van Bangui, waardoor de bijeenkomst moest worden afgebroken.
De MINUSCA ondernam op 2 augustus 2015 een poging om Gaye te arresteren op grond van punt 32 f) i) van
Resolutie 2217 (2015) van de Veiligheidsraad. Gaye, die naar verluidt van tevoren getipt was over deze poging tot
arrestatie, had zwaar gewapende aanhangers rond zich verzameld. De troepen van Gaye openden het vuur op de
MINUSCA Joint Task Force. In het daarop volgende vuurgevecht, dat zeven uur duurde, gebruikten de mannen
van Gaye vuurwapens, raketgranaten en handgranaten tegen de MINUSCA-troepen; daarbij kwam één lid van de
VN-vredesmacht om het leven en werden er acht gewond. Gaye was eind september 2015 betrokken bij het
aanmoedigen van gewelddadige protestacties en rellen, in wat een poging bleek om de overgangsregering omver te
werpen. De mislukte staatsgreep was waarschijnlijk het werk van aanhangers van de voormalige president Bozize,
die voor die gelegenheid een verbond hadden gesloten met Gaye en andere FPRC-leiders. Blijkbaar probeerde Gaye
een reeks vergeldingsaanslagen te organiseren die een bedreiging voor de ophanden zijnde verkiezingen zouden
vormen. Gaye was belast met de coördinatie van gemarginaliseerde elementen van de anti-Balaka-milities.
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Op 1 oktober 2015 vond er in de wijk PK5 een ontmoeting plaats tussen Gaye en Eugène Barret Ngaïkosset, een
lid van een gemarginaliseerde anti-Balaka-groep, om een gezamenlijke aanval op Bangui op zaterdag 3 oktober te
plannen. De groep van Gaye belette mensen om de wijk PK5 te verlaten, met de bedoeling de gemeenschapsiden
titeit van de moslimbevolking te versterken en aldus de interetnische spanningen te doen oplopen en verzoening
onmogelijk te maken. Op 26 oktober 2015 verstoorden Gaye en zijn groep een ontmoeting tussen de
aartsbisschop van Bangui en de imam van de centrale moskee van Bangui. Zij bedreigden de delegatie, die de
centrale moskee moest verlaten en de wijk PK5 moest ontvluchten.
8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET (alias: a) Eugene Ngaikosset, b) Eugene Ngaikoisset, c) Eugene Ngakosset, d) Eugene
Barret Ngaikosse, e) Eugene Ngaikouesset; minder betrouwbaar alias: f) „The Butcher of Paoua”, g) Ngakosset)
Functie: a) voormalig kapitein, presidentiële garde CAR; b) voormalig kapitein, zeestrijdkrachten CAR
Nationaal identificatienr.: Militair identificatienummer 911-10-77 van de strijdkrachten van de Centraal-Afrikaanse
Republiek (FACA)
Adres: a) Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek
Datum plaatsing op de lijst: 17 december 2015.
Overige informatie: Kapitein Eugène Barret Ngaïkosset is een voormalig lid van de presidentiële garde van
voormalig president François Bozizé (CFi.001) en heeft banden met de anti-Balaka-beweging. Hij ontsnapte op
17 mei 2015 uit de gevangenis na zijn uitlevering vanuit Brazaville en richtte zijn eigen anti-Balaka-factie op met
voormalige FACA-strijders.

Informatie uit de beschrijving van de redenen voor opneming op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:
Eugène BARRET NGAÏKOSSET is op 17 december 2015 overeenkomstig de punten 11 en 12 b) en f) van Resolutie
2196 (2015) op de lijst geplaatst van personen die „handelingen verrichten of steunen die de vrede, de veiligheid
of de stabiliteit van de CAR ondermijnen”; „betrokken zijn bij de planning, aansturing of uitvoering van
handelingen die een schending vormen van het internationale recht inzake de mensenrechten of het internationale
humanitaire recht, naargelang het geval, of die in de CAR een schending van of inbreuk op de mensenrechten
vormen, waaronder het gebruik van seksueel geweld, het viseren van burgers, etnisch of religieus gemotiveerde
aanslagen, aanslagen op scholen en ziekenhuizen, en ontvoering en gedwongen verplaatsing”; „en betrokken zijn
bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen tegen VN-missies of internationale veiligheids
troepen waaronder MINUSCA, de missies van de Europese Unie en de Franse operaties die hen ondersteunen”.

Aanvullende informatie:
Ngaïkosset is een van de belangrijkste organisatoren van het geweld dat eind september 2015 in Bangui uitbrak.
Ngaïkosset en andere anti-Balaka-leden werkten samen met gemarginaliseerde ex-Séléka-strijders in een poging de
overgangsregering van de CAR te destabiliseren. In de nacht van 27-28 september 2015 probeerden Ngaïkosset en
anderen vruchteloos het „Izamo”-gendarmeriekamp te bestormen om wapens en munitie te stelen. Op
28 september omsingelde de groep de gebouwen van de nationale radio van de CAR.
Op 1 oktober 2015 vond er in de wijk PK5 een bijeenkomst plaats tussen Ngaïkosset en Haroun Gaye, een leider
van het Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), om een gezamenlijke aanval op Bangui op
zaterdag 3 oktober te plannen.
Op 8 oktober 2015 kondigde de minister van Justitie van de CAR zijn voornemen aan om een onderzoek in te
stellen naar Ngaïkosset en andere personen voor hun rol bij het geweld dat in september 2015 in Bangui uitbrak.
Ngaïkosset en anderen werden genoemd als betrokkenen bij „ernstige misdragingen die een inbreuk op de interne
veiligheid van de staat vormen en neerkomen op samenzwering en aanzetten tot burgeroorlog, burgerlijke
ongehoorzaamheid, haat en medeplichtigheid.” De justitiële autoriteiten van de CAR kregen de opdracht een
onderzoek in te stellen om de daders en medeplichtigen op te sporen en te arresteren.
Op 11 oktober 2015 zou Ngaïkosset anti-Balaka-milities onder zijn commando hebben gevraagd ontvoeringen te
plegen, waarbij naast Franse onderdanen ook politici van de CAR en VN-functionarissen het doelwit waren, met
als doel het vertrek van de overgangspresident, Catherine Samba-Panza, te forceren.
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II. Nummer 6 op de lijst in de bijlage bij Besluit 2013/798/GBVB wordt vervangen door:
6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY (alias: a) Oumar Younous, b) Omar Younous, c) Oumar Sodiam, d) Oumar Younous
M'Betibangui)
Functie: voormalig Séléka-generaal
Geboortedatum: 2 april 1970
Nationaliteit: Sudan, diplomatiek paspoort nr. D00000898 van de CAR, afgegeven op 11 april 2013 (geldig tot
10 april 2018)
Adres; a) Bria, Centraal-Afrikaanse Republiek (tel. +236 75507560), b) Birao, Centraal-Afrikaanse Republiek,
c) Tullus, Zuid-Darfur, Sudan (vorige locatie)
Overige informatie: is diamantsmokkelaar, driesterrengeneraal van de Séléka en naaste vertrouweling van
voormalig tijdelijk CAR-president Michel Djotodia. Fysieke beschrijving: zwart haar, 180 cm groot, behoort tot de
etnische groep van de Fulani. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veilig
heidsraad.
Datum plaatsing op de VN-lijst: 20 augustus 2015 (gewijzigd op 20 oktober 2015)
Informatie uit de beschrijving van de redenen voor opneming op de lijst die is verstrekt door het Sanctiecomité:
Oumar Younous is op 20 augustus 2015 uit hoofde van de punten 11 en 12, d), van Resolutie 2196 (2015) op
de lijst geplaatst van personen die „handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid
van de CAR ondermijnen, waaronder handelingen die een bedreiging van of inbreuk op overgangsovereenkomsten
vormen, of die het politieke overgangsproces bedreigen of verhinderen, onder meer een overgang naar vrije en
eerlijke democratische verkiezingen, of die het geweld aanwakkeren”; „en gewapende groepen of criminele
netwerken steunen door de illegale ontginning van of de handel in natuurlijke hulpbronnen, waaronder
diamanten, goud, wilde dieren en producten van wilde dieren, in de CAR.”
Aanvullende informatie:
Als generaal van de voormalige Séléka en diamantsmokkelaar heeft Oumar Younous steun verleend aan een
gewapend groep door de illegale ontginning van en handel in natuurlijke hulpbronnen, waaronder diamanten, in
de Centraal-Afrikaanse Republiek.
In oktober 2008 werd Oumar Younous, die voordien als chauffeur werkte voor diamantaankoper SODIAM, lid
van de rebellengroepering Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). In december 2013 werd
Oumar Younous geïdentificeerd als driesterrengeneraal van de Séléka en naaste vertrouweling van tijdelijk
president Michel Djotodia.
Younous is betrokken bij de diamanthandel vanuit Bria en Sam Quandja naar Sudan. Volgens sommige bronnen
was Oumar Younous betrokken bij het verzamelen van in Bria verborgen pakjes diamanten en het overbrengen
ervan naar Sudan om ze daar te verkopen.

