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Besluit 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit tot intrekken van de vergunning 
van SEPA Green Energy B.V., Kamer van Koophandel-nummer: 54112990 voor de levering van 
elektriciteit aan kleinverbruikers. 
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1. Op 8 december 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een besluit1 genomen 

om de aan SEPA Green Energy B.V. (hierna: SEPA) verleende vergunning voor het leveren van 

elektriciteit aan kleinverbruikers2 in te trekken (hierna: het Intrekkingsbesluit). 

 

2. Bij rechterlijk vonnis van 8 december 2021 is SEPA in staat van faillissement verklaard.3 

 

3. De ACM constateert dat het bestand aan kleinverbruikers van SEPA inmiddels is overgedragen aan 

een andere vergunninghouder (zoals bedoeld in artikel 2, vijfde lid, aanhef en onder b, van het Besluit 

leveringszekerheid Elektriciteit4). Daarmee is de levering van elektriciteit aan deze kleinverbruikers na 

inwerkingtreding van het Intrekkingsbesluit voldoende gewaarborgd. Onder verwijzing naar 

randnummer 14 van het Intrekkingsbesluit ziet de ACM thans aanleiding om de datum van 

inwerkingtreding van het Intrekkingsbesluit te wijzigen naar 24 december 2021. Op die datum heeft 

SEPA immers geen bestand van kleinverbruikers meer. 

  

 
1 Besluit met kenmerk ACM/UIT/567188 op grond van artikel 95f, eerste lid, aanhef en onder e, Elektriciteitswet 1998. 
2 Vergunning als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, Elektriciteitswet 1998. 
3  Vonnis van de Rechtbank Overijssel, 8 december 2021, kenmerk 08.ove.21.184.F.1300.1.21. 
4 Besluit van 12 juli 2018, Stb. 2018, nr. 231.   
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4. Gelet op het vorenstaande besluit de ACM dat de datum van inwerkingtreding van het 

Intrekkingsbesluit van 8 december 2021 wordt gewijzigd van 5 januari 2022 naar 24 december 2021. 

Dit betekent dat het Intrekkingsbesluit op 24 december 2021 om 00:00 uur in werking treedt.  

 

5. Dit wijzigingsbesluit zal gepubliceerd worden op de website van de ACM. 

 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze: 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

voor deze 

 

w.g. 

 

mr. drs. J.L. van de Braak  

Teammanager Directie Consumenten 

 

 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 

BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit 

bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te 

stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.  

 

ACM/UIT/567545


