
Inleiding/Waarom?
Het kabinet wil de komende jaren het rijden van volledig elektrische kleinere en compacte middenklasse personenauto’s - 
zowel nieuw als gebruikt - voor alle automobilisten aantrekkelijker maken. Elektrische auto’s stoten namelijk tijdens het 
rijden geen broeikasgassen uit, zijn energiezuinig, goed voor het klimaat en dragen bij aan schone lucht. 

Daarom kunnen particulieren in Nederland die een nieuwe of gebruikte elektrische auto kopen in aanmerking komen voor 
een subsidie. Met de subsidie wordt het prijsverschil tussen een elektrische auto en een auto op fossiele brandstof (benzine 
en diesel) verder verkleind. In combinatie met de lagere gebruikskosten en de vrijstelling van wegenbelasting tot 2025 wordt 
een elektrische auto ook in de kleinere en compacte middenklasse segmenten voor veel mensen financieel aantrekkelijk.
 
 

Voor wie?
Deze subsidie is alleen voor particulieren, die privé 
een volledig elektrische kleinere en compacte 

middenklasse personenauto koopt. U komt eenmalig in 
aanmerking voor subsidie als wordt voldaan aan de 
voorwaarden. Let op: De gekochte elektrische personenauto 
moet 3 jaar op uw naam blijven staan, anders moet u de subsidie 
naar rato terugbetalen.

Welke auto’s?
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan 
moet de elektrische personenauto voldoen aan de 

volgende voorwaarden:

•  De catalogusprijs (1) (oorspronkelijke nieuwprijs) van de 
elektrische personenauto is niet lager dan € 12.000 en niet 
hoger € 45.000. 

•		De	elektrische	personenauto	heeft	een	actieradius	van	
minimaal 120 km.

•  De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag 
niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.

Op de website van RVO staat ter indicatie een lijst met 
elektrische auto’s die mogelijk in aanmerking kunnen komen 
voor subsidie. Deze lijst is een hulpmiddel en hier kunnen geen 
rechten aan ontleend worden.

Wat is het subsidiebedrag?
In 2020 en 2021 is het subsidiebedrag:
•  nieuwe elektrische personenauto (4) € 4.000 
• gebruikte elektrische personenauto € 2.000.

Wat is het subsidiebudget?
De beschikbare subsidie is per jaar gemaximeerd. 

Gebruikte auto’s
Om een indicatie te krijgen of er nog subsidie beschikbaar is 
voor gebruikte auto’s, kunt u kijken op: www.rvo.nl/sepp.

Nieuwe auto’s
Het jaarbudget 2020 voor nieuwe elektrische personenauto’s is 
overtekend.
Voor nieuwe elektrische personenauto’s is meer subsidie aangevraagd  
dan het beschikbare jaarbudget. Dit geldt voor koop en lease. Aanvragen 
ingediend na 29 oktober 2020 worden afgewezen en niet meer 
doorgeschoven naar volgend jaar. 
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Wanneer aanvragen?
U kunt de subsidie pas aanvragen, nadat u een 
koopovereenkomst	heeft	gesloten.	

Gebruikte auto’s:
Om in aanmerking te komen voor subsidie in 2020, moet de 
subsidieaanvraag ingediend worden binnen 60 dagen na het 
sluiten van de koopovereenkomst.  
Voor subsidie in 2021 komen alleen koopovereenkomsten in 
aanmerking die zijn afgesloten op of na 1 januari 2021. 
Koopovereenkomsten die in 2020 zijn gesloten komen in 2021 
niet meer voor subsidie in aanmerking, ook niet wanneer de 
aanvraag binnen 60 dagen na het sluiten van de 
koopovereenkomst wordt ingediend. 

Nieuwe auto’s:
Het jaarbudget voor nieuwe elektrische auto’s is  
overtekend. Dit geldt voor zowel koop als lease. 

•  Aanvragen ingediend tot en met 29 oktober 2020 komen in 
aanmerking voor subsidie, als uw aanvraag voldoet aan de 
voorwaarden en zolang er subsidiebudget is. De aanvraag en 
uitbetaling	schuift	dan	door	naar	het	budget	van	2021.	

• Aanvragen ingediend na 29 oktober 2020 worden afgewezen. 
•  Voor subsidie in 2021 komen alleen koopovereenkomsten in 

aanmerking die zijn afgesloten op of na 1 januari 2021.  

Hoe aanvragen?
De subsidie is online aan te vragen via www.rvo.nl/sepp.

U kunt de subsidie pas aanvragen, nadat u een 
koopovereenkomst hebt gesloten. 

Zodra de auto op uw naam staat, kunt u het kenteken van de 
personenauto doorgeven. Na een check bij de RDW krijgt u het 
subsidiebedrag op uw bankrekening uitbetaald.

Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst het stappenplan 
en check of u voldoet aan de voorwaarden. 
De voorwaarden vindt u op rvo.nl/sepp.

Checklist: dit heeft u nodig bij de subsidieaanvraag
DigiD
naam, adres, woonplaats
IBAN-nummer
e-mailadres
Datum van uw koopovereenkomst
Naam van autobedrijf (in het geval van een gebruikte auto)
Merk en type auto
Catalogusprijs
Kenteken* 

* Zodra de auto op naam van de subsidie-ontvanger staat, kunt u het 
kenteken van de personenauto doorgeven. Dit kan direct of op een later 
moment, maar uiterlijk binnen 18 maanden (nieuw) of 6 maanden (gebruikt). 
Zie voor termijnen de voorwaarden in de subsidieregeling.

(1)  Catalogusprijs:	De	catalogusprijs	is	de	officiële	nieuwprijs	van	de	auto	die	geldt	op	de	datum	dat	het	kenteken	deel	1	is	
afgegeven. Deze prijs is inclusief btw, bpm en accessoires die door of namens de fabrikant of importeur zijn aangebracht 
voordat deel 1 van het kenteken is afgegeven. Alle opties die voor datum eerste toelating (3) zijn aangebracht vallen dus onder 
de catalogusprijs.  
Wilt u de catalogusprijs van een auto weten? Voor alle auto’s die na 1 januari 2010 op kenteken zijn gezet, kunt u op de 
internetsite van de RDW een overzicht van geregistreerde voertuiggegevens inzien.

(2)  Autobedrijf dat de RDW-erkenning “Bedrijfsvoorraad Bedrijven die een “erkenning bedrijfsvoorraad” van de RDW hebben, 
kunnen aangekochte voertuigen opnemen in de eigen bedrijfsvoorraad. RDW erkende autobedrijven zijn te herkennen aan 
het RDW-logo. Deze is in de meeste gevallen te vinden op de gevel of de ruit van het bedrijfspand, maar ook op de website van 
RDW erkende autobedrijven wordt het vaak vermeld.

(3)  Eerste toelating:	de	datum	die	aangeeft	wanneer	de	personenauto	voor	het	eerst	is	geregistreerd	(waar	ook	ter	wereld).	 
Deze datum is terug te vinden op het kentekenbewijs.

(4)  Nieuwe personenauto: Personenauto waarvan - volgens vermelding in het kentekenregister RDW - gelijk zijn: 
• de datum eerste toelating; 
• de datum tenaamstelling én; 
•  de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd.
 Het is belangrijk om dit bij koop of lease van een nieuwe personenauto te controleren. 



Stappenplan

Stap 1: 
Auto keuze

Stap 2:
Koop een auto

Stap 3: 
Vraag subsidie aan

Stap 4:
Wacht op de bevestiging 
en subsidie verlening

Stap 5:
Uitbetaling

Stap 6:
Geef wijzigingen door

U kunt alleen subsidie krijgen voor een auto die voldoet aan de eisen van de 
Subsidieregeling Elektrische personenauto’s particulieren (SEPP). Kijk eerst of u 
voldoet aan de voorwaarden en raadpleeg de autolijst SEPP op rvo.nl/sepp

U	kunt	de	subsidie	pas	aanvragen	als	u	voor	de	auto	u	een	koopovereenkomst	heeft	
gesloten. Dit kan zowel een nieuwe als gebruikte elektrische personenauto zijn. 
Zorg dat in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen dat van koop 
kan worden afgezien als er geen subsidie wordt verkregen. Bewaar de overeenkomst goed.

Vraag de subsidie uiterlijk 60 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan. 
Daarna is aanvragen niet meer mogelijk. Voor een nieuwe auto kunt u dit jaar 
tot en met 29 oktober 2020 subsidie aanvragen. U vraagt de subsidie aan op 
rvo.nl/sepp.	Hiervoor	heeft	u	een	DigiD	nodig.	Zie	ook	de	checklist.

Auto nog niet op naam? Dan volgt stap 4. Anders kunt u direct door naar stap 5.

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per mail. De aanvragen 
worden	behandeld	op	volgorde	van	binnenkomst.	Afhankelijk	van	het	moment	
van indienen, ontvangt u een bericht van RVO. Dit kan zijn:
•		een	brief,	waarin	staat	of	u	wel	of	geen	recht	heeft	op	de	subsidie	en	welk	

bedrag u ontvangt (subsidie verlening). 
•  een brief, waarin staat dat de behandeling van uw aanvraag wordt 

doorgeschoven naar 2021.
•  een brief dat uw aanvraag is afgewezen, bijvoorbeeld omdat er geen subsidie 
voor	het	betreffende	jaar	meer	aanwezig	is	of	dat	u	te	laat	was	met	indienen	
van uw aanvraag. 

De subsidie wordt pas uitbetaald als de auto geleverd is, op naam is gesteld en 
u	van	RVO	het	besluit	heeft	ontvangen.	De	tenaamstelling	van	de	elektrische	
auto zal worden gecontroleerd bij de RDW. Via het online loket van RVO kan de 
aanvraag tot  uitbetaling worden gedaan. U logt hier in met uw DigiD.
Na goedkeuring zal de uitbetaling op uw bankrekening plaatsvinden.
Voor nieuwe auto’s geldt een termijn van indienen van uiterlijk 18 maanden na 
datum verlening subsidie. Voor gebruikte auto’s geldt een termijn van indienen 
van uiterlijk 6 maanden na datum verlening subsidie. 

Het	kan	zijn	dat	u	een	aanvraag	heeft	gedaan	en	dat	daarna	iets	wijzigt.	Geef	
wijzigingen zo snel mogelijk door via het online loket van RVO via de knop 
Wijziging. Dit kan zijn uw e-mail, adresgegevens of dat uw auto niet meer op uw 
naam staat.
De gekochte auto moet ononderbroken 3 jaar op uw naam blijven staan. 
Periodiek zal bij de RDW worden gecontroleerd of aan deze eis wordt voldaan. 
Een deel van de subsidie wordt teruggevorderd als de auto binnen drie jaar niet 
meer op uw naam staat. 



Tips voor Autobedrijven: Advies aan particulier

•  De (oorspronkelijke) catalogusprijs (1) mag niet boven de  
€ 45.000 uit komen. Indien extra opties af-fabriek worden 
aangebracht, is het mogelijk dat ook de catalogusprijs stijgt.  
Er	wordt	getoetst	op	de	(fiscale)	catalogusprijs	die	wordt	
geregistreerd in het kentekenregister (RDW) en die de 
Belastingdienst	ook	gebruikt	ter	bepaling	van	de	fiscale	
bijtelling.

•		De	elektrische	personenauto	heeft	een	actieradius	van	
minimaal 120 km WLTP gemeten. Indien er geen WLTP-waarde 
voorhanden is, dan geldt de NEDC-waarde.

•  De subsidie Elektrische Personenauto’s voor Particulieren is 
aan te vragen op www.rvo.nl/sepp .

•  Deze regeling is uitsluitend bestemd voor particulieren, niet 
zijnde ondernemer.

•  De particuliere eigenaar dient zelf de subsidie aan te vragen.  
•  De subsidie is niet overdraagbaar op een andere persoon. 
•  Zorg dat in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde 

wordt opgenomen dat van koop kan worden afgezien als er 
geen subsidie wordt verkregen.

•  Een aanvraag tot subsidieverlening kan pas worden ingediend 
op het moment dat de koopovereenkomst is gesloten.

•  Indienen van volledige aanvragen voor nieuwe elektrische 
personenauto’s kan tot en met uiterlijk 29 oktober 2020. Deze 
aanvragen schuiven door naar het budget van 2021 (zolang dit 
budget toereikend is). Daarna kan indienen pas weer vanaf 4 
januari 2021 9.00 uur en uitsluitend voor overeenkomsten die 
getekend zijn op of na 1 januari 2021.

•  De aanvragen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. Een besluit op de aanvraag krijgt de aanvrager 
per post. Hierin staat welk bedrag men krijgt.

•  De elektrische personenauto dient in het kentekenregister 
(RDW) op naam van de subsidie-ontvanger komen te staan. 

•  De subsidie wordt pas uitbetaald als de auto geleverd is, op 
naam is gesteld van de subsidie-ontvanger en men van RVO 
een	besluit	heeft	ontvangen.	De	tenaamstelling	van	de	
elektrische auto zal worden gecontroleerd bij de RDW. 

•  Er wordt geen voorschot uitbetaald.
•  De gekochte personenauto dient ononderbroken 3 jaar op 

naam van de koper te blijven staan. Zo niet, dan wordt een 
deel van de subsidie teruggevorderd.  

•  De subsidie-ontvanger kan gedurende de looptijd een andere 
elektrische personenauto gaan rijden, mits die ook voldoet 
aan de voorwaarden van deze regeling en dit bij RVO meldt.  

Tips voor Autobedrijven: Advies aan particulier 
– beschikbaar budget

•  De beschikbare subsidie is per jaar gemaximeerd. Raadpleeg 
voorafgaand aan het sluiten van een koopovereenkomst voor 
een gebruikte elektrische personenauto www.rvo.nl/sepp of er 
nog subsidiebudget voor 2020 is.

•  Het jaarbudget 2020 voor nieuwe elektrische auto’s is overtekend. 
Voor nieuwe elektrische personenauto’s is al meer subsidie 
aangevraagd dan het beschikbare jaarbudget in 2020. Dit geldt 
voor koop en lease. Wat dit voor de particulier betekent leest u 
hieronder.



Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die 
informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de 
officiële	publicatie	van	het	besluit	in	de	Staatscourant.	Niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	verveelvoudigd	en/of	openbaar	
gemaakt	door	middel	van	druk,	fotokopie,	microfilm	of	op	welke	andere	wijze	ook	zonder	voorafgaande	schriftelijke	
toestemming van de uitgever.
Voor de volledige regeling verwijzen we u graag naar www.rvo.nl/sepp.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Deze informatie is geldig vanaf 16 oktober 2020.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15 | 3521 BJ Utrecht
Postbus 8242 | 3503 RE Utrecht
T +31 (0) 88 042 42 42
E:  klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl

Datum indiening 
aanvraag

Aanvragen Subsidie 2020 / 2021 Behandeling Aanvraag Informatie voorziening

01.07.2020 -
09.07.2020

Men heeft een volledige 
aanvraag ingediend op of 
na 1 juli 2020 en voor 9 juli 
2020.

Men komt in aanmerking 
voor subsidie als de aanvraag 
voldoet aan de voorwaarden. 
De aanvraag valt binnen het 
budget van 2020.

De aanvraag is in 
behandeling genomen. 

Is de aanvraag goedgekeurd?  
Dan heeft de particulier van RVO een 
brief ontvangen waarin staat welk 
bedrag men krijgt toegekend.

09.07.2020 -
16.10.2020

Men heeft een volledige 
aanvraag ingediend vanaf 
9 juli 2020 en voor  
16 oktober 2020.

Men komt in aanmerking 
voor subsidie als de aanvraag 
voldoet aan de voorwaarden. 
De aanvraag schuift door naar 
het budget van 2021. 

De aanvraag wordt vanaf  
4 januari 2021 in 
behandeling genomen. 

De particulier ontvangt van RVO een 
brief waarin staat dat de aanvraag 
wordt doorgeschoven naar 2021. 

16.10.2020 - 
29.10.2020

Men dient een volledige 
aanvraag in vanaf 16 
oktober 2020 t/m 29 
oktober 2020.

Men komt in aanmerking 
voor subsidie als de aanvraag 
voldoet aan de voorwaarden. 
De aanvraag schuift door naar 
het budget van 2021. 

De aanvraag wordt vanaf  
4 januari 2021 in 
behandeling genomen. 

De particulier ontvangt van RVO een 
brief waarin staat dat uw aanvraag 
wordt doorgeschoven naar 2021. Deze 
brief krijgt men binnen 4 weken na de 
ontvangst van uw onlineaanvraag.

30.10.2020 - 
31.12.2020

Men dient een volledige 
aanvraag in na 29 oktober 
t/m 31 december 2020.

De aanvraag wordt 
afgewezen wegens bereiken 
budgetplafond en 
verwijdering 
doorschuifbepaling. 

De aanvraag wordt 
afgewezen.

De particulier ontvangt een brief van 
RVO met de afwijzing. Deze brief krijgt 
men binnen 13 weken na de ontvangst 
van uw onlineaanvraag.

op of na 
04.01.2021 -
09.00 uur

Men dient een volledige 
aanvraag in op of na  
4 januari 2021 9.00 uur.

De particulier komt in 
aanmerking voor subsidie als 
de aanvraag voldoet aan de 
nieuwe voorwaarden en 
zolang het budget van 2021 
toereikend is.

Voor subsidie in 2021 
komen alleen koop- of 
leaseovereenkomsten, die 
zijn afgesloten op of na  
1 januari 2021, in 
aanmerking. 

De particulier ontvangt van RVO een 
brief waarin staat of de aanvraag wel 
of niet is goedgekeurd. Deze brief 
krijgt men binnen 13 weken na de 
ontvangst van de onlineaanvraag.

Overzicht aanvragen subsidie voor nieuwe elektrische personenauto's


