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Geachte mevrouw Van Veldhoven,  

 

De leden van het Formule E-Team (FET) zijn unaniem enthousiast over de 

Subsidieregeling Elektrisch Personenauto’s Particulieren (SEPP) en het effect 

daarvan. De regeling brengt elektrisch rijden voor particulieren dichterbij. Diverse 

onderzoeken zoals de ANWB Elektrisch Rijden Monitor 20191, het onderzoek door 

I&O research2 en het onderzoek in opdracht van uw eigen departement3 laten zien 

dat subsidiegeld goed wordt besteed, op de juiste plek terecht (modale gezinnen 

en ‘emptynesters’) komt en kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. Daarnaast 

onderstreept een recente studie van de Technische Universiteit Eindhoven het 

belang van de CO2-besparing door elektrische auto’s ten opzichte van fossiel 

aangedreven voertuigen en laat zien dat de kostenefficiëntie per CO2-uitstoot 

hoger is dan tot nu toe aangenomen.4  

Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds stimuleert de SEPP elektrisch 

rijden voor particulieren en zo de energietransitie, anderzijds helpt de regeling 

een sector die zwaar getroffen wordt door de Coronacrisis.  

 

Dat de subsidie de interesse in elektrisch rijden bij particulieren vergroot, werd 

snel zichtbaar. De subsidiepot (verplichtingen) voor 2.500 nieuwe (koop en lease) 

elektrische auto’s was begin juli al binnen 35 dagen leeg. Sindsdien zijn de 

aanvragen van honderden particulieren die de overstap naar een nieuwe 

elektrische auto willen maken, doorgeschoven naar volgend jaar. Onzekerheid 

over de regeling leidt tot onzekerheid bij zowel de consument als de sector en een 

stagnering in de verkopen van nieuwe elektrische auto’s. Dit terwijl we alle zeilen 

moeten bijzetten om de kabinetsambitie voor volledig nul-emissie verkopen in 

 

 
1 ANWB Elektrisch Rijden Monitor 2019.  

2 I&O Research heeft vooraf aan de regeling een nulmeting verricht over elektrisch rijden en de bereidheid om 

over te stappen.  

3 Whooz maakt momenteel inzichtelijk bij welke klantsegmenten de subsidie terecht is gekomen.,  

4 Technische Universiteit Eindhoven 2020. Comparing the lifetime green house gas emissions of electric cars with 

the emissions of cars using gasoline or diesel  

file:///H:/Application%20Data/Microsoft%20Office/Outlook/SecureTempFolder/isch%20rijden%202019.%20https:/www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/auto/themas/elektrisch-rijden/elektrisch-rijden-monitor/anwb_elektrisch-rijden-monitor-2019_publie
https://www.oliver-krischer.eu/wp-content/uploads/2020/08/English_Studie.pdf
https://www.oliver-krischer.eu/wp-content/uploads/2020/08/English_Studie.pdf
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2030, te realiseren. Het wegnemen van die onzekerheid trekt juist de consument 

die nog twijfelt om elektrisch te gaan rijden over de streep (de doelgroep van de 

regeling). 

 

Wij pleiten ervoor om de regeling voor 2020 ongewijzigd voort te zetten en 

eventuele wijzigingen pas door te voeren na de eerstvolgende tussenevaluatie 

begin 2021. Hiermee kan de ingezette groei van de particuliere markt voor 

elektrische auto’s worden doorgezet zonder onwenselijke Stop & Go-effecten. 

Bovendien kan de regeling bijdragen aan een spoedig en groen herstel van onze 

economie. De sector kan nú deze steun in de rug gebruiken.  

 

Wij steunen tevens het voorstel om financiële ruimte te benutten in de 

onderuitputting door de private lease in 2020, door het spreiden van het 

subsidiebedrag over de looptijd, en tijdelijk bij de regeling voor elektrische 

bestelauto’s die oorspronkelijk dit jaar van start zou gaan. Het zou zonde zijn als 

deze gelden gereserveerd voor elektrisch rijden terugvloeien naar de algemene 

middelen, terwijl hier een uitgelezen kans ligt om tegelijk de energietransitie en 

het economisch herstel te bevorderen – binnen de door het kabinet afgesproken 

financiële ruimte. 

 

We willen nogmaals benadrukken dat de regeling groot draagvlak geniet onder de 

organisaties die zijn aangesloten bij het Formule E-Team en u nadrukkelijk 

steunen in de gesprekken die u over voortzetting van de regeling voert. 

 

Verder verzoeken wij u snel duidelijkheid te verschaffen aan de sector en de 

aanvragers van wie de aanvraag is doorgeschoven naar 2021. 

 
Het FET blijft graag met u in gesprek over de stimuleringsmaatregelen voor de 

markt voor elektrische personenauto's. 

 

Namens het Formule E -Team,  

 

 

 

 

Nancy Kabalt-Groot, 

Voorzitter  


